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Předmluva 
 
 Skriptum bylo napsáno s cílem seznámit posluchače oddělení nátěrových hmot a 

organických povlaků i odborníky z oboru povrchových úprav s problematikou testování 

korozně-inhibiční účinnosti nátěrových hmot určených pro ochranu kovových materiálů, 

výrobků, konstrukcí, dílů apod. Jak vyplyne z textu skript, jedná se o problematiku značně 

obsáhlou, interdisciplinární, zasahující jak do samotné oblasti nátěrových hmot, tak do oblasti 

materiálů, polymerní chemie a zkušebnictví jednotlivých oborů. Obsah je částí předmětu 

Metody zkoumání a hodnocení organických povlaků ve 4. ročníku specializace. 

 Přáním autora je, aby se toto skriptum stalo námětem pro další studium i pomůckou 

v korozním zkušebnictví  oboru nátěrových hmot. 
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ÚVOD 
 
Metody zkoušení vlastností organických povlaků a nátěrových hmot; vznik, vývoj a cíle 

 Vývojem stále nových druhů pojiv s následným rozšiřujícím se sortimentem 
používaných nátěrových hmot a technickým rozvojem výrobků, které bylo třeba chránit před 
korozní degradací, vyvstala potřeba zavedení zkušebních metod pro nové tyto výrobky. 
Metod pro zjišťování korozně-inhibiční a ochranné účinnosti nátěrových hmot je celá řada, 
vyznačují se různým principem, snadností realizace, reprodukovatelností i charakterem 
výsledků a délkou trvání.   

 
Laboratorní testování korozní a povětrnostní odolnosti nátěrových hmot a organických 

povlaků má dlouhou tradici. První zařízení (typu Atlas), nejčastěji americké a německé 
výroby, byly sestrojeny spíše k simulaci vlivů počasí (atmosférické povětrnosti), přičemž 
napodobovaly povětrnostní vlivy různým pracovním režimem: pomocí ostřikování vzorků 
vodou (vodní sprchy), působením světelného záření- uhlíkovým obloukem nebo rtuťovou 
výbojkou, popřípadě  střídáním teplot. Korozní testy byly prováděny nejdříve v rámci 
chemické odolnosti, později v solných komorách, a to zejména v oblasti testování nátěrových 
hmot pro automobilový průmysl. V České republice mělo v minulosti spíše tradici testování 
při 100% vlhkosti vzduchu bez nebo s obsahem SO2, oproti nyní více preferovanému zkoušení 
pomocí solné mlhy. Korozní testování bylo zdokonalováno úpravou korozně působících 
roztoků, mnoho úsilí je stále věnováno výběru typu světelného zdroje. V testování nátěrových 
hmot a organických povlaků se vzájemně prolínají dvě tendence, či dva cíle: testování 
účinnosti nátěrových hmot a organických povlaků s cílovým výsledkem prošel/neprošel 
testování s cílem napodobit a získat dobrou korelaci s přírodními testy. Lze s nadhledem říci, 
že vývoj zkušebních postupů probíhal relativně pomaleji než vývoj nátěrových hmot a 
organických povlaků, a to díky značně nákladnému přístrojovému vybavení, jak po 
konstrukční stránce, tak po ekonomické stránce, ale i díky složitosti a nejednoznačnosti v 
interpretaci výsledků. Při testování se nyní stále více prosazují cyklické testy, lišící se 
kombinací jednotlivých faktorů způsobujících korozi. 
 

Metody testování a zkoušení organických povlaků a nátěrových hmot již prošly téměř 
sedmdesátiletým vývojem; katalyzátorem jejich vzniku byly přitom konkurenční vztahy 
v moderním průmyslu výrobců nátěrových hmot. Cílem těchto zkušebních metod, 
zaměřených naštěstí nejenom na samotnou predikci životnosti organických povlaků, 
vyjádřenou v letech, jsou odpovědi na následující otázky: 
 
1.  Stanovení odolnosti organických povlaků, resp. nátěrových systémů vůči atmosférickým, 

či povětrnostním vlivům, vyjádřenou jako stupeň degradace povlaku ve smyslu ztráty 
adhezně-bariérových vlastností, jako například jsou : 
 fyzikálně-mechanické vlastnosti organických povlaků: například adheze nátěrového 

filmu k podkladu, „zkřehnutí či změknutí„ nátěrového filmu, tvorba šupinek, trhlinek, 
odlupování, a celkové zhoršení dalších adhezně-bariérových vlastností filmu,  

 změna, ztráta barevného odstínu nátěrových filmů, (žloutnutí, zesvětlení, aj.),  
 tzv. křídování pigmentovaných nátěrových filmů (sprašování),  
 pokles lesku nátěrových filmů a řady dalších. 

2.  Stanovení korozně-inhibiční účinnosti organických povlaků, resp. nátěrových systémů, 
vůči působení vlivů atmosférické koroze, vyjádřenou jako odolnost ve smyslu stupně 
zachování antikorozních vlastností, jako například je: 
 vznik podkorodování povlaku, rozšíření plošné koroze kovového podkladu difuzí 

korozivně působících látek, 
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 výskyt puchýřů, především osmotického typu,  
 výskyt korozních změn na povrchu nátěrových filmů a prokorodování nátěrového 

systému vzniklé selháním  korozně-inhibičních vlastností, 
 rozšíření koroze v oblasti definovaného mechanického poškození vzniklé selháním 

elektrochemické ochrany antikorozního podkladového filmu – základního nátěru. 
3.  Stanovení odolnosti organických povlaků, resp. nátěrových systémů vůči působení 

chemických látek (chemická odolnost). 
4.  Stanovení odolnosti organických povlaků, resp. nátěrových systémů vůči vysokým či 

nízkým teplotám, vůči střídání teplot, vůči biodegradačním vlivům (biologické korozi) a 
jiným specifickým a náročným podmínkám. 

5.  Určení optimálního složení organického povlaku, resp. nátěrového systému pro dané a 
blíže specifikované účely. 

6.  Studium ochranné účinnosti a vlastností nových typů organických povlaků a porovnání se 
„standardy“. 

7.  Stanovení optimální formulace nátěrových hmot při testování nových typů pigmentů, 
plniv, aditiv a jiných pomocných látek, zajišťujících vynikající vlastnosti vytvořeného 
nátěrového filmu - fyzikálně-mechanické , chemické a antikorozní vlastnosti. 

 
 Mnohostrannost a četnost použití metod testování korozní odolnosti, ale i provádění 
testů „pouze“ adhezně-bariérové odolnosti během životnosti organických povlaků je 
zachycena na obrázku 1. 
 
 Již ve fázi vývoje pojiv, pigmentů, plniv a aditiv je brán zřetel na jejich použití v nátěrové 

hmotě. Korozní testování surovin probíhá na modelových formulacích a výsledky slouží 
jako vodítko pro formulace nátěrových hmot. 

 Formulace nátěrové hmoty vychází za znalostí chemie pojiv a pigmentů, je prováděn 
jejich výběr, nalezení optimálních poměrů mezi jednotlivými složkami (objemová 
koncentrace pigmentů a plniv OKP, kritická objemová koncentrace pigmentů a plniv-
KOKP a kvocient nátěrové hmoty Q) a korozní testování připravených povlaků. V této 
fázi musí být také známo cílové použití nátěrové hmoty a doporučen typ povrchové 
předúpravy podkladu a aplikační technika. 

 Výroba nátěrové hmoty zahrnuje výběr typu dispergačního zařízení, modifikování 
laboratorního postupu na výrobní podmínky. Jelikož při výrobě nátěrové hmoty jsou jiné 
podmínky než v laboratorním měřítku je nutné korozní testování již vyráběného materiálu. 

 Aplikační techniky a povrchová předúprava je většinou daná výrobcem nátěrové hmoty. 
V některých případech ovšem jsou vyráběny nátěrové hmoty na míru stávající aplikační 
technice a povrchové předúpravě kovu. 

 Návrh protikorozní ochrany vychází ze znalostí daného prostředí, z korozních testů a je 
v podstatě výběrem optimálního systému pro dané korozní prostředí s ohledem na použitý 
kovový podklad, povrchovou předúpravu a aplikační techniky. 

 Realizace povrchové úpravy musí být v souladu s doporučenými postupy, které 
předepisuje výrobce nátěrové hmoty, musí splňovat podmínky aplikačních postupů a 
povrchových předúprav. Pouze při dodržení všech zásad je vytvořena kvalitní ochrana 
kovů před korozí. Kontrola kvality povrchové úpravy je zpětnou vazbou a v tomto kroku 
se projeví možné chyby vzniklé v celém popsaném procesu. Pro formulátory nátěrových 
hmot je tato kontrola kvality vodítkem při inovacích a vývoji nových typů nátěrových 
hmot. 

 



 3

 
Obr.1 Schéma vývoje organického povlaku s vazbou na korozní testování jednotlivých vstupů 

 
Znalost základních surovin umožňuje vytvářet požadované vlastnosti jak nátěrové hmoty, 

tak konečné povrchové úpravy. Poměrně malými chemickými modifikacemi pojivových nebo 
pigmentových složek nátěrové hmoty, nebo změnami při formulaci můžeme získat 
diametrálně odlišné vlastnosti konečné povrchové úpravy kovů. Příkladem může být 
epoxidová pryskyřice, která může být podle složení aromatického nebo alifatického typu, 
tento rozdíl v důsledku znamená, že nátěr je dobře odolný ultrafialovému (UV) slunečnímu 
záření nebo UV zářením velice rychle degraduje. Volba typu polyaminového tvrdidla má 
podstatný vliv na chemickou odolnost nátěru, ale i na jeho mechanické vlastnosti. Ještě 
markantnějším příkladem jsou akrylátová pojiva, kde můžeme volbou výchozích monomerů, 
jejich řazením a větvením řetězců přímo na míru vytvořit požadované konečné vlastnosti 
ochranného nátěru (od měkkých a pružných filmů až po tvrdé vysoce zesíťované filmy). 
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 Podle předpokládaného užití stanovených výsledků testování antikorozních vlastností 
organických povlaků a korozních zkoušek, podle hodnocených veličin a kvalitativních znaků, 
obtížnosti interpretace, lze na základě předchozích úvah, rozlišit tři oblasti korozních zkoušek: 
 
1. Zkoušky ke zjištění kvality, u výrobce či „spotřebitele“ organického povlaku, prováděné 

několika jednoduchými, ale exaktními metodami. Kontrola jakosti nátěrového hmoty, 
jejich užitných a ochranných vlastností je důležitá jak pro výrobce, tak pro uživatele či 
zákazníka, neboť oba mají stejné zájmy a stejné cíle. Kontrola jakosti má zjistit, zda 
dodávané nátěrové hmoty odpovídají dohodnuté úrovni jakosti. Takové zkoušky by měly 
být prováděné na zařízeních, či jednoduchých přístrojích a pomůckách bez velkých 
časových nároků, podle normovaných postupů. 

2. Zkoušky při vývojových pracích, které jsou prováděny komplikovanějšími metodami, 
s cílem stanovit co možná přesně užitné vlastnosti, vhodnost nových výrobků-nátěrových 
hmot nebo nových postupů jejich zpracování. Jsou již časově náročné a nákladnější 
z hlediska přístrojového vybavení. Musí být vědecky a metodicky přesné a přitom blízké 
podmínkám praxe.  

3. Zkoušky v rámci vědeckého výzkumu, které znamenají vědecké studie zaměřené na oblast 
aplikované ale i základní chemie, při kterých jsou užívány časově náročné, komplikované 
metody, přístroje, postupy i vyhodnocení.  
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1. KOROZE A PROTIKOROZNÍ OCHRANA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ 
 
1.1 Zásady protikorozní ochrany kovových materiálů 

 Konstrukční materiály jsou při použití namáhány nejen mechanicky, ale často jsou 
vystaveny i vlivům agresivního prostředí, vysokých teplot i vzájemné interakci. V 
nepříznivých případech dochází k jejich porušování a je snižována jejich použitelnost, 
životnost, a tím i spolehlivost často i celých zařízení. Z různých vlivů se nejčastěji uplatňuje 
koroze a opotřebení, které způsobují v celosvětovém měřítku značné ztráty. Odhadem jde o 3 
až 8 % hrubého národního produktu. V České republice jsou škody způsobené korozí a 
opotřebením vyčísleny částkou 20 miliard Kč ročně. Z toho připadá na náklady: 
 
 na ochranné povlaky asi 40 %, 
 na speciální materiály odolné proti korozi asi 15 %, 
 na ostatní protikorozní ochrany asi 25 %. 
 
 Zbytek asi 20 % připadá na ztráty dané výpadkem výroby, nutné náhrady 
havarovaných zařízení a zvýšené náklady na údržbu a opravy. Ochrana proti korozi je 
významným oborem technické činnosti a je jí věnována ve všech průmyslových státech 
zvýšená pozornost. 

Korozí se označuje postupné chemické nebo fyzikálně chemické znehodnocování 
materiálu za působení okolního prostředí nejčastěji kapalného nebo plynného. V některých 
případech jsou zahrnovány do koroze i děje vyvolané fyzikálním rozpouštěním (např. v 
roztavených kovech, nebo vypařováním, popřípadě opotřebením (eroze, kavitace). Korozi 
podléhají nejen kovové materiály, ale i materiály nekovové, jako polymery, silikátové 
stavební hmoty, sklo, textilie, přírodní materiály apod. Nejčastějším korozním prostředím je 
atmosféra. Významná jsou však i jiná prostředí jako půdy různé agresivity (koroze dálkovodů, 
kabelů, základů budov), přírodní vody říční i mořské (koroze plavidel, přístavních objektů, 
přehrad). Ve výrobních závodech je to často prostředí s vysokou agresivitou (kyseliny, 
zásady, soli, plyny za vysokých teplot a tlaků, pára, roztavené kovy, soli apod.). 
 Podle charakteru probíhajících dějů se koroze člení obvykle na chemickou a 
elektrochemickou. Do chemické koroze je začleňována i koroze v plynech a nevodivých 
kapalinách. Koroze elektrochemická zahrnuje děje probíhající v elektrolytech. Jsou ovšem i 
jiná hlediska pro rozdělení korozních dějů, např. podle podmínek průběhu, podle charakteru 
napadení, podle prostředí, v němž ke korozi dochází apod. Korozní děje mohou být často 
ovlivňovány i současným působením mechanického namáhání (korozní praskání, korozní 
únava), elektrickým proudem (koroze bludnými proudy), radiací, bakteriemi apod. 

Základní poznatky o mechanismu a kinetice korozních dějů dovolují zabránit korozi 
nebo ji alespoň značně zpomalit. Vzhledem k různým podmínkám, kterým jsou konstrukční 
materiály vystaveny, nelze použít jednotného, univerzálního systému ochrany a je nutno volit 
případ od případu podle charakteru kovu a podmínek jeho korozního namáhání nejúčelnější 
způsob ochrany. Protikorozní opatření lze podle jejich účinku rozdělit do tří hlavních skupin:  
 
1) Opatření, která ovlivňují kov, 
2) Opatření, která ovlivňují korozní prostředí, 
3) Opatření, která ovlivňují konstrukci. 

 
Do první skupiny lze zařadit především antikorozní legování, tepelné zpracování, 

použití různých ochranných povlaků, použití inhibitorů koroze a elektrochemických ochran. 
Antikorozní legování a tepelné zpracování se doporučuje v těch případech, kdy nelze použít 
jiných, levnějších metod. Jako hlavní legovací přísady v korozivzdorných ocelích jsou 
deficitní prvky: chrom, nikl, molybden, popř. měď. Korozní odolnost lze příznivě ovlivnit i 
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tepelným zpracováním některých korozivzdorných materiálů (např. austenitických ocelí), při 
němž se dosáhne homogenní struktura austenitu, bez přítomnosti vyloučených karbidů 
chromu na hranicích zrn. Současně se odstraňuje i vnitřní pnutí v materiálu. 

K ochraně proti korozi se široce používají různé kovové a nekovové anorganické 
povlaky vytvářené řadou technologií. Kovové ochranné povlaky chrání nejen před korozním 
napadením, ale zlepšují též fyzikálně mechanické vlastnosti povrchu kovu jako tvrdost, 
odolnost proti opotřebení, elektrickou vodivost, schopnost pájení a přispívají často i ke 
zlepšení vzhledu. Podle způsobu provedení se rozeznávají povlaky katodické a anodické. 
Katodické povlaky, jako např. měď, nikl, stříbro aj. mají kladnější elektrochemický potenciál 
než základní kov, a proto chrání kov v běžných podmínkách především mechanicky tím, že 
jej oddělují od korozního prostředí. Podmínkou dobré ochrany je bezporéznost a homogenita 
povlaku. Anodické povlaky, jako jsou zinek, kadmium apod., chrání kov nejen mechanicky, 
ale zejména elektrochemicky. Poréznost a homogenita povlaku není významná. Schéma 
korozního napadení při obou typech povlaků je znázorněna na obrázku 1.1.1. 

 
 

 
 

Obr.1.1.1 Schéma korozního napadení anodického (a) a katodického (b) povlaku 
 
 
V současné době se používá řada ochranných povlaků vytvářených buď čistými kovy, 

nebo slitinami (Pb-Sn, Cu-Zn apod.), i povlaků složených z několika vrstev, např. povlak 
měď-nikl-chrom. Povlaky se vytvářejí zejména těmito metodami: galvanickým vylučováním - 
nejběžnější metoda, povrchovou difuzí některých kovů (Cr, Al, Si apod.), ponorem do 
roztavené kovové lázně (Pb, Zn, Sn aj.), nanášením rozprášeného kovu elektrickým obloukem 
nebo kyslíko-acetylenovým plamenem - metalizací (Zn, Al, Pb, Cu, Ni, oceli aj.), vakuovým 
napařováním nebo naprašováním (většina kovů, popř. i nekovové materiály), vytvářením 
povlaků laserem a plátováním základního materiálu vrstvou korozně odolného materiálu 
(např. uhlíková ocel plátovaná korozivzdornou ocelí). 

Jako nekovových povlaků lze použít povlaků vytvářených chemickou nebo 
elektrochemickou oxidací povrchu (např. eloxování hliníku a jeho slitin) nebo povlaků 
fosfátových vytvořených těžkorozpustnými fosfáty manganu, železa a zinku. 

 
Jedním z tradičních postupů protikorozních ochran jsou povlaky vytvářené nátěrovými 

hmotami obsahujícími organickou filmotvornou složku (pojivo), dále anorganickou složku, 
která zahrnuje pigmenty, plniva, rovněž četná aditiva zajišťující požadované vlastnosti 
nátěrové hmoty a nakonec pravá a nepravá rozpouštědla. 

 
Pro některé případy použití (kuchyňské a sanitární předměty) se dobře uplatňují jako 

protikorozní ochrana i keramické smalty. Ochrana elektrochemická záleží na aplikaci vnější 
anodové nebo katodové polarizace chráněného předmětu, popřípadě v použití protektorů 
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(označovaných jako obětované anody) vodivě spojených s chráněným předmětem. Protektory 
jsou zhotovovány z méně ušlechtilého kovu, než je chráněný předmět, a proto se přednostně 
rozpouštějí. 

Do druhé skupiny opatření (vliv na korozní prostředí) patří především snížení 
agresivity prostředí. Takovým opatřením je např. použití ochranných atmosfér při ohřevu 
kovů, dále použití inhibitorů, tj. látek, které již při poměrně velmi malé přísadě podstatně 
zmenšují agresivitu prostředí, zmenšení nebo úplné odstranění kyslíku z prostředí (důležité 
zejména u průmyslových vod) a konečně odstranění vlhkosti z prostředí speciálními 
absorpčními látkami, např. silikagelem. 

Do třetí skupiny patří záměrné ovlivnění konstrukce součástí a celků. Odolnost proti korozi 
lze podstatně zlepšit komplexním řešením protikorozní ochrany již ve stadiu projekce. 
Součástí každého návrhu zařízení musí být proto úplné vyřešení protikorozní ochrany.  

 
Existuje několik základních pravidel protikorozní ochrany, která by měl každý konstruktér 

respektovat. Jsou to: 
 
1.  Zamezit kontakt dvou kovů o různém elektrochemickém potenciálu, aby v daném prostředí 

nemohl vzniknout makročlánek. Určité nebezpečí přináší i použití některých nekovových 
materiálů, např. tepelně nebo elektricky izolačních, v kombinaci s materiály kovovými. 
Některé materiály, jako jsou např. azbest, dřevo i některé plasty, mohou uvolňovat korozně 
aktivní látky, které vyvolávají korozi kovových materiálů. 

2.  Zamezit hromadění vody a vlhkosti v některých částech nevhodně navržené konstrukce. 
Vede to obvykle ke vzniku korozních článků. Podobně je nutno se vyvarovat přítomnosti 
štěrbin, švů apod., které mohou být příčinou vzniku štěrbinové koroze. 

3.  Zabránit vzniku turbulentního proudění prostředí, především tehdy, je-li součást vystavena 
současně korozi a erozi. Nebezpečné je i vyšlehávání materiálů rychlým prouděním média. 

4.  Na znehodnocování konstrukčních materiálů mají vliv i technologické postupy, především 
svařování a tepelné zpracování, které mohou často významně přispět k vyvolání citlivosti 
ke korozi. Například není-li možno svařenec pro jeho rozměrnost tepelně zpracovat 
k odstranění pnutí, je nutno volit materiál, který tepelné zpracování nevyžaduje (tj. použít 
stabilizované korozivzdorné oceli místo oceli nestabilizované). 

 
 
1.2 Elektrochemické koroze 

Ochrana kovů pomocí organických povlaků je vytvářena především vůči účinkům 
atmosférické koroze. Proto ve stručnosti budou v této kapitole pro informaci uvedeny děje 
probíhající při tomto typu koroze. Elektrochemická koroze probíhá v elektrolytech za vzniku 
korozních článků, tj. makroskopických, mikroskopických nebo submikroskopických míst na 
povrchu kovu, která umožňují vznik anodické reakce oxidační nebo rozpouštěcí, plošně 
oddělené podle následujícího schématu: 
 

Me      Me n+ + n e - 

 
Kovový atom přechází na ion s kladným nábojem a současně se uvolňuje elektron. 

Souhrn základních dějů probíhajících při korozi kovu v roztoku, např. železa v neutrálním 
prostředí, je uveden na obrázku 1.1.2. Přímo na povrhu kovu v elektrické dvojvrstvě probíhají 
vlastní elektrodové reakce, tj. katodická a anodická reakce. 

Při katodické reakci dochází k elektrické neutralizaci, tj. vybíjení elektronů, jejichž 
množství odpovídá množství atomů kovu přešlého z kovové vazby do stavu iontů. Na katodě 
tedy dochází k redukci, tj. ke spotřebě oxidující látky, a tato reakce se označuje jako 
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katodická nebo depolarizační. Nejčastěji oxidující látkou, tj.depolarizátorem, ve vodných 
roztocích bývá rozpuštěný kyslík (kyslíková depolarizace) nebo vodíkový ion, který se 
uvolňuje z kyselin (vodíková depolarizace). Například:  

 
O2+ 2 H2O + 4 e -    4 OH -  (v alkalickém prosředí) 
O2 + 4H + +4 e -      2 H2O 
2 H + +  2e -            H2  (v kyselém prostředí) 
2 H2O + 2 e -         H2 + 2 OH - (v alkalickém prosředí) 
Me n+ + n e -          Me 

 
Na katodě dochází ke tvorbě elektronů a současně k alkalizaci roztoku, tj. ke vzniku 

zásadotvorných iontů OH- nebo ke spotřebě kyselinotvorných iontů H+. Katodová i anodová 
místa na kovech vznikají různým způsobem, např. redukcí jiného kovu na povrchu materiálu, 
v mezikrystalické hmotě (zrno krystalu proti rozhraní zrn), oxidovaným povrchem (okujemi) 
proti čistému kovovému povrchu, mechanicky tvářenou nebo namáhanou částí proti původní 
nenamáhané části, vyžíháním části materiálu proti ostatnímu materiálu (svarové spoje) atd. 

Každý technický kov je tedy více nebo méně heterogenní, poněvadž obsahuje řadu 
chemicky, fyzikálně a energeticky rozdílných míst. Anodické a katodické reakce pak 
probíhají na těch místech povrchu, která jsou pro jejich průběh nejvýhodnější. 

Pro některé reakce podmíněné korozí v elektrolytech nelze použít vysvětlení pomocí 
funkce článků. Je tedy nutno počítat s tím, že v elektrolytech probíhají i reakce s přímým 
přestupem elektronů z homogenního kovu (např. z monokrystalu) do korozní zplodiny, tzv. 
homogenně elektrochemická reakce: 

 
Me                Me 2+ + 2 e - 

Me2+ + 1/2 O2+ 2 e +H2O Me(OH)2 

 
 

 
Obr. 1.1.2 Základní děje při korozi kovů v roztoku, např. železa v neutrálním prostředí 
(katodická, anodická reakce) 

 
Při této reakci je korodující povrch současně anodou i katodou. Rozdíl mezi 

chemickou a elektrochemickou korozí se v tomto případě ztrácí. Během elektrochemické 
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koroze se může kov nacházet v aktivním nebo pasivním stavu. Aktivní stav povrchu vzniká 
tehdy, jestliže se na jeho povrchu tvoří rozpustné korozní produkty podle rovnice: 
 

Me - Me n+ + n e - 

 
Povrch kovu se stále obnažuje a podléhá korozi. Pasivní stav kovu nastává tehdy, 

jestliže se místo rozpustného korozního produktu vytvářejí na povrchu po překročení určité 
rychlosti dílčí anodické reakce těžko rozpustné tuhé sloučeniny. Tato pasivní vrstva pak 
značně zpomalí korozi např. chromu, korozivzdorných ocelí, titanu, hliníku atd. Kovy se 
schopností tvořit pasívní vrstvu mají podstatně lepší korozní odolnost, než by odpovídala 
jejich umístění v řadě napětí podle ušlechtilosti. 
 
Elektrodový potenciál 

Železo ponořené do vody má snahu přecházet do roztoku jako železnaté ionty: 
 

Fe    Fe 2+ + 2 e - 

 
Výsledkem je potenciálový rozdíl mezi kovem a roztokem. Kov se stává relativně 

negativnější k roztoku v důsledku přítomnosti elektronů a roztok se stává pozitivnější 
vzhledem k přítomnosti železnatých iontů. Tento proces pokračuje tak dlouho, až vznikne 
rozdíl potenciálů. Potenciál nelze uvádět v absolutních hodnotách. Poněvadž absolutní 
elektrodový potenciál standardní elektrody není znám, bylo dohodnuto, že nulový potenciál 
bude mít vodíková elektroda. Standardní elektrodové potenciály kovů se pak určují vzhledem 
k nulovému potenciálu této vodíkové elektrody. Reaktivnější kovy pak mají negativnější 
elektrodové potenciály a kovy méně reaktivní, tj. ušlechtilejší, mají pozitivnější potenciály. 
Železo v roztoku železnatých iontů při teplotě 25 oC má standardní elektrodový potenciál E0 = 
-0,440 V.  

I když stupnice potenciálů má důležitý teoretický význam, může poskytovat pro praxi 
nesprávné informace, a to nejen pro teplotu a koncentraci roztoku, ale také proto, že se tyto 
roztoky mohou podstatně lišit od roztoků nebo jiného prostředí v praxi. Proto jsou pro praxi 
rozhodující potenciály získané na základě zkoušek. 
 
 
1.3 Činitelé koroze 

Korozní proces, jeho rychlost a charakter korozního napadení je vždy ovlivněn řadou 
činitelů. Důležité jsou tzv. dominantní činitele, které mají rozhodující vliv. Například koroze 
oceli (Obr. 1.1.3.) je velmi ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu, množstvím oxidu siřičitého a 
prachem, tj. popílkem nebo uhelným, popř. koksovým prachem atd. V jiném případě při 
dopravě a skladování kyseliny sírové je rozhodující její koncentrace. Tedy nečistoty v ovzduší 
a vlhkost v prvém případě a koncentrace kyseliny sírové v druhém případě představují 
dominantní činitele. 
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Obr.1.1.3  Diagram relativní vlhkosti podle Vernona (křivka1-koroze oceli v čistém vzduchu, 
křivka 2 koroze oceli ve vzduchu s  0.01 % SO2, křivka 3-koroze oceli v prašném prostředí s 
0.01 % SO2 

 
 
Činitele ovlivňující korozi dělíme obvykle na vnitřní a vnější. 

 
Vnitřní činitele koroze 

1.  Chemické složení kovů a slitin, které má rozhodující vliv na jejich odolnost. Chemické 
vlastnosti čistých kovů jsou závislé na jejich atomovém čísle určujícím jejich afinitu ke 
kyslíku, vodíku a jiným prvkům, avšak chemické vlastnosti kovů vyskytujících se 
v technické praxi jsou v důsledku přítomnosti slitinových prvků velmi komplikované. 
Například síra v běžné uhlíkové oceli urychluje korozi již v atmosférických podmínkách, 
naopak přísada mědi v oceli podstatně zvyšuje její odolnost v atmosféře. Také olovo 
s malou přísadou mědi má podstatně vyšší odolnost v kyselině sírové než čisté olovo. 
Minimální obsah určitých slitinových prvků nebo maximální množství nežádoucích 
příměsí může tedy být rozhodujícím činitelem korozi. V jiných případech je chemické 
složení materiálu málo významné, např. při korozi uhlíkových ocelí a ocelí 
nízkolegovaných ve vodě je vliv chemického složení na korozi prakticky bezvýznamný. 

2.  Struktura kovů, která se uplatňuje zvláště u vícefázových slitin, tj. slitin, jejichž fáze jsou 
elektrochemicky heterogenní, není dána pouze chemickým složením, ale také 
zpracováním. Například u korozivzdorných ocelí bývá nevhodný tepelný režim obvykle 
jednou z příčin mezikrystalické koroze. Hranice zrn u těchto ocelí se obohacují nečistotami 
nebo dochází k precipitaci složek slitiny chemicky a elektrochemicky odlišné od vnitřní 
hmoty zrn. Zvýšení koncentrace elektrochemicky odlišné složky je pak příčinou zmíněné 
koroze. 

3.  Povrch kovů podle stupně a způsobu obrábění je různě deformován a má různý profil. 
Jemně obrobený povrch má málo energeticky bohatých míst, tj. výstupků a důlků, a proto 
podléhá korozi pomaleji. Naopak povrchy opracované tryskáním, chemicky nebo 
mechanicky jsou velmi náchylné ke korozi. Povrchová vrstva v důsledku vnitřního pnutí a 
změněné struktury je reaktivnější než vnitřní hmota kovu. Například ocel s 13% chromu po 
hrubém obroušení rezaví již v městské atmosféře. Stejná ocel s vyleštěným povrchem 
zachovává lesk po delší dobu. 
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4.  Vnitřní napětí a deformace kovů, které jsou důsledkem různých technologických postupů, 
mohou být příčinou rychlejší koroze, poněvadž zvyšují energetický obsah kovového 
materiálu na určitých strukturních součástech. Obvyklé rovnoměrné napadení kovu 
přechází na nerovnoměrné, popř. na mezikrystalickou nebo transkrystalickou korozi. 
Dojde-li však např. k místnímu narušení ochranné vrstvy, může vzniknout i bodové 
napadení. Vnitřní napětí a deformace lze odstranit žíháním. 

5.  Korozní produkty vznikající na povrchu kovu, který je ve styku s korozním prostředím, 
někdy mají rozhodující význam. Mohou se uplatnit svými ochrannými vlastnostmi, ale 
mohou také někdy korozi zrychlovat, jindy ji zase neovlivňují.  

 
Vnější činitele koroze 

1.  Chemické složení prostředí, tj. jeho kyselost, zásaditost nebo neutrální povaha, je 
rozhodujícím činitelem pro mechanismus korozního průběhu kovových materiálů. 
Koncentrace vodíkových a hydroxylových iontů, iontů rozpustných solí, koncentrace 
rozpuštěného kyslíku působí na průběh katodické a anodické reakce a na rozpustnost 
korozních zplodin. Obecně lze říci, že v charakteristických případech vzrůstá korozní 
napadení se vzrůstající koncentrací jednotlivých složek obklopujícím prostředí. Jsou však 
známy i opačné případy, kdy v koncentrovaných roztocích probíhá napadení pomalu a ve 
zředěných rychle. 

2.  Teplota má rovněž vliv na kinetiku transportních dějů a chemických reakcí, jejichž 
rychlost se zvyšuje exponenciálně podle Arrheniova vztahu. V praxi je však tato závislost 
zásadně ovlivněna vznikem korozních zplodin se současnou změnou prostředí, a tím i 
zpomalení průběhu koroze.  

3.  Rychlost proudění prostředí se uplatňuje zvýšením rychlosti transportních dějů a při 
vysokých rychlostech proudění mechanickým i fyzikálním vlivem. Mechanický vliv se 
může projevit erozí a kavitací. 

 
Tuhé částice v proudícím prostředí elektrolytu zvyšují korozi mnohonásobně. Tyto částice, 

které mohou mít různý tvar, velikost, tvrdost a jiné vlastnosti jsou příčinou kombinovaného 
působení, tj. koroze a abraze. 

Vliv inhibitorů nebo stimulátorů se může projevit jako velmi významný činitel. 
Inhibování bude dále objasněno při chemickém odokujování oceli. Typickým stimulátorem je 
např. kyslík, jehož přítomnost ve vodě urychluje korozi uhlíkových ocelí, protože působí jako 
depolarizátor. Naopak ušlechtilé oceli vytvářejí na svém povrchu za přítomnosti kyslíku velmi 
dobře lpící a souvislé vrstvy kysličníků, tzv. pasivační vrstvy. Z předcházejících poznatků o 
jednotlivých korozních činitelech vyplývá, že nepůsobí nikdy izolovaně, ale naopak současně 
a ve vzájemné souvislosti. 

 
Činitele koroze v přírodních prostředích 

I když z hlediska koroze představují tři hlavní prostředí, tj. voda, vzduch a půda, 
korozi v prostředí elektrolytu, tj. korozi elektrochemickou, liší se v činitelech, které dominují 
v korozním procesu. 
 
Voda 

Přestože mechanismus koroze ve vodě je poměrně dobře znám, je nesnadné 
předpovědět, jak bude probíhat ve skutečnosti. Obecně je nejdůležitější chemické složení 
vody a provozní podmínky. Podle dosavadních zkušeností korodují všechny nelegované a 
nízkolegované oceli ve vodě přibližně stejně. Výrobní proces oceli a mírné kolísání 
v chemickém složení oceli nemají příliš velký vliv na korozní rychlost. Velmi důležitá je 
jakost povrchu součásti. Například na zokujeném povrchu ponořeném do vody mohou vznikat 
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hluboké důlky, tzv. pitting. Naopak vysokolegované oceli jsou v přírodních vodách odolné. 
V provozních podmínkách je navíc velmi důležitým činitelem teplota vody, intenzita proudění 
a vlastní konstrukce zařízení. Z těchto poznatků je zřejmé, že nelze stanovit obecně použitelné 
hodnoty pro rychlost koroze oceli ve vodě. Pro orientaci jsou v tabulce (1.2.1.) výsledky 
praktických zkoušek. 
 
 
Tab.1.2.1 Denní úbytek různých materiálů v několika místech na Vltavě a Labi  

 
Místo Denní úbytek [g.m-2] 

 ocel zinek hliník 
Lipno 1.9* 0.4* 0.005 
Slapy 1.7* 0.5 0.027* 
Český Krumlov 2.0* 0.5 0.004 
Děčín 1.3* 1.1 0.061* 

* nerovnoměrná koroze 
 
 
Vzduch 

V atmosférických podmínkách se mohou vytvořit elektrolyty na povrchu kovových 
předmětů vlivem deště, mlhy, rosy nebo kondenzačního procesu. I zdánlivě suchý vzduch 
obsahuje značné množství vodních par. Jejich obsah je určen buď absolutní vlhkostí 
vyjádřenou v mg.l-1, parciálním tlakem, nebo relativní vlhkostí v procentech maximálně 
možného parciálního tlaku vodní páry při dané teplotě. Pod kritickou relativní vlhkostí koroze 
nevzniká. Pro ocel je kritická vlhkost při 25 oC mezi 65 až 75% (Obr. 1.1.3). Největší podíl 
rzi vzniklé na oceli v atmosférických podmínkách tvoří hydratované kysličníky železa 
Fe2O3.xH2O. Stopové složky rzi, např. sírany nebo chloridy, často rozhodují o vlastnostech rzi 
a korozním napadení povrchu oceli. 

Obecně lze říci, že technologický postup výroby oceli a nepatrné výkyvy v chemickém 
složení oceli nemají podstatný vliv na korozní napadení. Zásadní výjimku tvoří měď. 
Vzrůstající obsah mědi v oceli zvyšuje její odolnost. Tento vliv se projeví již nad 0,2% 
obsahu mědi. Oceli s 1.5 až 2% legujících prvků jsou zařazeny do skupiny nízkolegovaných 
ocelí, které mají vyšší odolnost proti atmosférické korozi. Důsledkem přísady legujících 
prvků je vznik rzi, která lépe ulpívá na povrchu oceli, je celistvější a tím také lépe chrání ocel. 
Korozní odolnost může být až třikrát větší než u ocelí hliníkových. Při některých zvláštních 
okolnostech, např. v extrémně korozní atmosféře nebo ve vodě, nemusí však být žádný rozdíl 
mezi oběma druhy ocelí. Nízkouhlíkové oceli v čistém vzduchu při relativní vlhkosti poněkud 
vyšší než je kritická, korodují zcela nepatrně, poněvadž se koroze zpomalí při vzniku 
počáteční rzi. Roční úbytek nepřesahuje 0.005 mm. Za stejných podmínek v průmyslovém 
prostředí jsou úbytky podstatně vyšší a dosahují 0.08 až 0.12 mm v důsledku přítomnosti 
škodlivých exhalací, hlavně kysličníku siřičitého a prachu. Kysličník siřičitý je navíc 
absorbován v prachu, reaguje s vodou a kyslíkem na kyselinu sírovou, která zvyšuje korozní 
napadení oceli. Dominantní činitele pro korozi oceli ve vzduchu jsou druh a množství 
exhalací, doba působení vlhkosti a teplota vzduchu. Další důležitý činitel je však také jakost 
povrchu oceli. Zastíněné konstrukce jsou rovněž déle vlhké, a tím vystavené korozním vlivům 
po delší dobu. Tloušťka ocelových prvků a hrany ovlivňují rovněž korozní odolnost, a proto 
údaje o korozním napadení nejsou někdy upotřebitelné, protože popisují korozní napadení jen 
na určitém místě a za určitých podmínek. 

Poblíž mořského pobřeží může přítomnost chloridů daleko více ovlivnit korozi oceli 
než kysličník siřičitý. Výsledky zkoušek prováděných na ocelových vzorcích ve vzdálenosti 
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asi 50 m od mořského pobřeží vykazovaly korozní úbytek za rok asi 1 mm. Ve vzdálenosti 
1200 mm od pobřeží byly úbytky podstatně nižší a vykazovaly za rok asi 0.03 mm. Tento 
velký rozdíl je způsoben rozdílným množstvím solí obsažených ve vzduchu. 

Na konstrukce a výrobky z oceli nebo jiných kovů působí tedy činitele klimatu, které 
jsou v podstatě definovány meteorologickými prvky. Jde o základní klimatické podmínky, 
charakterizované teplotou vzduchu a jejími změnami, vlhkostí vzduchu, orosením, 
znečištěním vzduchu, slunečním zářením, ozónem, srážkami, větrem, tlakem vzduchu, 
biologickými činiteli, např. baktériemi atd. 

 
Klimatické podmínky pro technické účely jsou stanoveny podle státních norem takto: 
 

1. makroklima, tj. klima velkých zeměpisných oblastí se dělí na: 
 mírné klima s teplotami od -15 do 25oC, 
 studené klima s teplotami pod -15 oC a silnými námrazami, sněhovými bouřemi a vysokou 

relativní vlhkostí, ale nízkou absolutní vlhkostí, 
 vlhké tropické klima (subtropické) s relativní vlhkostí nad 80% a teplotou nad 20 oC 

s velkými dešti, intenzivním slunečním zářením a působením biologických činitelů, 
 suché tropické klima s maximální teplotou vyšší než 40 oC, malou relativní vlhkostí a 

intenzivním slunečním zářením, 
 mořské klima mírné, studené a tropické zahrnuje oblasti moří a jejich pobřežní pásma, 
2. mezoklima, tj. klima menších oblastí charakteristických svým geografickým uspořádáním, 
vegetací nebo zástavbou, 
3. mikroklima, tj. klima, které představuje bezprostřední okolí výrobku, 
4. kryptoklima je klima vnitřních prostorů objektů, 
5. technoklima je označení pro klima ovlivňované přítomností nebo činností technického 
zařízení. 

 
Korozní agresivita atmosféry pro jednotlivé základní skupiny materiálu a povrchových 

úprav je určena četností, dobou a intenzitou působení činitelů klimatu, rozhodujících pro 
znehodnocování těchto materiálů atmosférickou korozí. Korozní agresivita atmosféry 
vyjádřená ve stupních je uvedena v kapitole 4.6. Pro jednotlivé stupně korozní agresivity 
atmosfér platí údaje obsažené v následující tabulce (1.2.2). Uvedené hodnoty, korozních 
rychlostí udávají přibližné mezní hodnoty dlouhodobé korozní rychlosti v prostředí o daném 
stupni korozní agresivity. 
 
 
Tab. 1.2.2 Roční úbytek (m) různých materiálů v prostředích s různou agresivitou 
 

Materiál Stupeň korozní agresivity 
 1 2 3 4 5 

Uhlíková ocel 0 až 0.01 0.01 až 0.1 0.1 až 25 25 až 50 více než 50 
Měď 99,5 0 0.00 až 0.1 0.1 až 3.0 3 až 5.0 více než 5 
Hliník 99,5 0 0 0.0 až 0.0 0.1 až 1.0 více než 1,0 
Zinek 0.0 až 0.01 0.01 až 0.1 0.1 až 5.0 5.0 až 10.0 více než 10 
 
 
Půda 

Průběh elektrochemické koroze v půdě je značně složitější než průběh koroze 
v atmosféře nebo ve vodě, zejména proto, že půdy zadržují vlhkost v kapilárách a pórech 
v různém množství. Například písčité půdy jsou mnohem méně korozivní než půdy jílovité. 
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Elektrická vodivost je rovněž rozhodující pro umožnění vzniku elektrických proudů mezi 
anodickými a katodickými místy na povrchu úložných zařízení, a tím také určující pro 
velikost koroze (Obr. 1.1.4 ). 
 

 
 
Obr. 1.1.4  Rozložení bludného proudu z elektrifikované dráhy na potrubí (1-měnírna, 2-
katodické pásmo na potrubí, 3-anodické pásmo na potrubí) 
 
 

Chemické vlastnosti půd, např. pH a rozpustné soli, ovlivňují nejen korozi, ale také 
mikrobiální aktivitu. Činností anaerobních baktérií se redukují v půdě přítomné sírany na 
nerozpustné sirníky, atd. Produkt metabolismu baktérií, a tím se urychluje anodická reakce na 
úložném zařízení. 
 

4 Fe + SO4 
2- + 4 H2O    FeS + 3 Fe(OH)2 + 2 OH - 

 
Oxidační sirné baktérie naopak zase oxidují síru až na kyselinu sírovou, která může 

dosáhnout až 10% koncentrace. Rozdíly v chemickém složení běžných uhlíkových ocelí 
nemají podstatný vliv na rychlost koroze v půdách. Avšak různá jakost půd, různá 
provzdušnění, hloubka úložných zařízení v půdách v závislosti na hladině spodních vod jsou 
určující činitele rychlosti koroze. 
 
 
1.4 Druhy korozního napadení 

 Korozní napadení má různé formy závisící na materiálu (druh, struktura, vlastnosti a 
čistota), na korozním prostředí a na podmínkách, kterým je materiál v korozním prostředí 
vystaven.  
Koroze rovnoměrná 

Projevuje se stejnoměrným rozpouštěním celého povrchu a umožňuje proto dobře 
předvídat pravděpodobnou životnost zařízení. Lze ji poměrně snadno zabránit vhodnými 
protikorozními opatřeními. 
 
Koroze bodová  

Vzniká místním poškozením pasívní vrstvy, zejména v prostředích obsahujících ionty 
Cl- nebo jiné oxidující látky (kyslík, chromáty aj.). Je charakteristická pro snadno 
pasivovatelné kovy jako železo, chrom, hliník, nikl, korozivzdorné oceli atd. Jde o velmi 
nebezpečný typ koroze, který může vést až k proděravění poměrně tlustých stěn, a tím 
k předčasnému vyřazení celého zařízení z provozu (Obr. 1.4.1.). 
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Koroze důlková  

Podobně jako bodová koroze představuje místní napadení povrchu materiálu vlivem 
porušení pasívní vrstvy. Projevuje se malým poměrem hloubky k šířce důlků. 
 
Koroze štěrbinová 

Souvisí rovněž s bodovou korozí a objevuje se v jemných kapilárách nebo ve 
štěrbinách se špatnou cirkulací korozního prostředí. Vznikající místní rozdíly v koncentraci 
kyslíku vytvářejí podmínky pro vznik koroze. 
 

 
 
Obr. 1.4.1 Příklad bodové koroze trubek z korozivzdorné oceli 17 248 v prostředí obsahujícím 
ionty chloru, zvětšení 100x 
 
 
Koroze atmosférická 

Jedná se o druh elektrochemické koroze probíhající s kyslíkovou depolarizací, 
vyvolaný vlhkostí a agresivními nečistotami v ovzduší. Korozní děj je omezen na anodová 
místa povrchu. Výsledkem korozního působení je vznik povrchové vrstvy, která je 
v některých případech (např. u ocelí) rovnoměrná, v jiných místní (lehké slitiny). Proti tomuto 
koroznímu napadení lze aplikovat s úspěchem organické povlaky vytvářené pomocí 
nátěrových hmot. Korozní produkty mohou mít i ochranný charakter, jako je tomu u ocelí 
typu atmofix. 

 
Koroze mezikrystalová  

Objevuje se při podstatně odlišném složení hranic zrn proti objemu zrna. Projevuje se 
jako síť trhlin probíhajících po hranicích zrn z povrchu materiálu. S touto korozí se setkáváme 
často u korozivzdorných austenitických ocelí, které byly zcitlivěny ohřevem v oblasti teplot 
500 až 800 oC. Ke korozi je náchylná i řada dalších typů slitin, např. slitiny hliníkové, 
hořčíkové, titanové aj. (Obr. 1.4.2.). 
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Obr. 1.4.2 Vzhled mezikrystalové koroze korozivzdorné oceli 17 248, 100x 
 

 

 
 

Obr. 1.4.3 Příklad korozního praskání mosazi Ms 70 v prostředí se stopami čpavku, 100x 
 
 
Koroze za napětí - korozní praskání 

Vzniká společným působením vnějších a zejména vnitřních tahových pnutí a 
agresivního prostředí. Tlaková pnutí mají účinek inhibiční. Praskání se projevuje vznikem 
transkrystalových i mezikrystalových trhlinek, z nichž může vycházet křehký lom. Praskání 
se v podstatě neprojevuje u čistých kovů, velmi často však u slitin, zejména měkkých 
uhlíkových ocelí, austenitických ocelí, hliníkových, hořčíkových, titanových a měděných 
slitin aj. Ke koroznímu praskání patří např. známé „sezónní“ praskání mosazi (Obr. 1.4.3.). 
 
Korozní únava 

Uplatňuje se za cyklického namáhání v korozním prostředí.  
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Koroze bludnými proudy 
Objevuje se zejména u zařízení uložených v půdě (potrubí dálkovodů, kabely atd.), které 

jsou blízko elektrických vodičů (elektrické dráhy, měnírny apod.). Její vznik je uveden na 
obrázku 1.1.4. 
 
Koroze biologická  

Za přítomnosti některých bakterií se může objevit koroze kovových i některých 
nekovových materiálů. Korozi způsobují aerobní bakterie, které mohou redukovat sulfáty až 
na sulfidy, i bakterie anaerobní, které jsou schopny oxidovat síru a srážet železo z jeho 
roztoků. 

 
Schéma některých korozních projevů je znázorněno na obr. 1.4.4. 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
 
Obr. 1.4.4 Schéma typických korozních napadení kovových materiálů 
 
1)  rovnoměrné; 2) bodové, důlkové; 3) mezikrystalové; 4) štěrbinové; 5) selektivní 6)korozní 

praskání transkrystalové; 7) korozní praskání mezikrystalové; 8) korozní únava 
 
 
1.5  Charakter  oxidových vrstev na železe 

Na povrchu čistého železa se v oxidujícím plynném prostředí (např. vzduch, kyslík, 
oxid uhličitý, atd.) tvoří oxidová vrstva nepatrné tloušťky, kterou lze blíže identifikovat 
vysoce citlivými fyzikálními metodami. Se stoupající teplotou se zvětšuje rychlost převádění 
železa do formy oxidů a povrchová vrstva korozních produktů roste. Oxidace železa tedy 
stoupá se zvyšující se teplotou (Obr. 1.5.1.). 
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Obr.1.5.1 Závislost průměrných hmotnostních přírůstků měkké oceli za minutu na převrácené 
hodnotě termodynamické teploty 
 
 

Oxidové vrstvy na železe se skládají ze tří sloučenin: na vnějším povrchu vzniká tenká 
vrstva Fe2O3 (hematit), někdy i ve formě jehliček, střední část tvoří Fe3O4 (magnetit), a 
nejblíže kovu je FeO (wüstit). Na rozhraní železo - wüstit se tvoří ionty Fe2+, uvolněné 
elektrony procházejí vrstvami až na rozhraní magnetit - hematit, popř. i hematit - vzduch, kde 
dojde k ionizaci kyslíku na oxidový aniont O2-. 

Vytvořené železnaté ionty difundují vrstvou FeO k rozhraní wüstit - magnetit, kde se 
jich část spotřebuje na tvorbu mřížky FeO po reakci s kyslíkem, který vzniká disociací Fe3O4. 
Zbývající část železnatých iontů difunduje až k rozhraní magnetit - hematit, kde se zabudují 
s oxidovými ionty do mřížky Fe3O4.Na tomto rozhraní také probíhá oxidace iontů Fe2+ na 
Fe3+ kyslíkem, který prodifundoval vrstvou Fe2O3. Ionty Fe3+, vzniklé na rozhraní magnetit - 
hematit, tvoří jednak s ionty Fe2+ mřížku Fe3O4, jednak samy mřížku Fe2O3. Na rozhraní 
hematit - kyslík se chemisorbuje kyslík, který difunduje vrstvou Fe2O3 k rozhraní hematit - 
magnetit. 

Z toho plyne, že kyslík, popř. jeho ionty mají malou difuzní schopnost a dostanou se 
pouze k rozhraní magnetit - hematit, dále že vrstva FeO přirůstá na rozhraní wüstit - magnetit 
a vrstvy Fe3O4  a Fe2O3 narůstají na rozhraní magnetit - hematit (Obr. 1.5.2.). 

Při teplotách asi do 600 oC se vrstva okují na železe skládá hlavně z magnetitu, při 
teplotách nad 600 oC je tvořena převážně wüstitem. Přítomnost hematitu ( - Fe2O3) a při 
teplotách pod 400 oC maghemitu ( - Fe2O3) na povrchu okují je sice termodynamicky nutná 
v prostředích s dostatečně vysokým parciálním tlakem kyslíku, kinetiku oxidace však 
vzhledem ke své nehomogenitě a malé tloušťce výrazněji neovlivňuje. 

Magnetit má ve své krychlové mřížce typu inverzního spinelu dobře obsazené polohy 
oxidových aniontů, zatímco některé kationtové polohy zůstávají ionty železa neobsazeny. 
Difuze iontů železa vrstvou magnetitu je poměrně pomalá; magnetit může tedy fungovat jako 
částečná difuzní bariéra. Pokud se magnetit ve vrstvě okují vyskytuje, zpomaluje se rychlost 
oxidace železa růstem jeho tloušťky; příznivý vliv magnetitu však působí pouze do určité 
mezní tloušťky vrstvy; při jejím překročení se již vlivem zvýšené poruchovosti ochranný 
účinek dále nezlepšuje. 
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Obr. 1.5.2 Schéma dějů při oxidaci železa 

 
V krychlové mřížce wüstitu (typ NaCl) zůstává v závislosti na teplotě a parciálním 

tlaku kyslíku v okolí trvale neobsazen větší počet kationtových míst. Wüstit patří do skupiny 
nestechiometrických oxidů (polovodivého charakteru) s nedostatkem kationtů; jeho chemické 
složení se blíží vzorci Fe0.95O. Vzhledem ke značné poruchovosti své mřížky působí wüstit 
jako špatná ochranná vrstva, protože ionty železa jím snadno difundují. Z termodynamických 
důvodů není wüstit pod teplotou 565 oC stálý (Obr. 1.5.3.), a tak dochází při teplotě jeho 
vzniku (565 oC) k výraznému zhoršení oxidace železa a tím i ke zlomu na křivkách závislosti 
koroze na teplotě. Další menší zlomy na křivce se objevují při Curierově teplotě magnetitu 
(579 oC) a železa (755 oC) a při změně modifikace železa  na  (910 oC). 
 

 
 

Obr. 1.5.3  Rovnovážný diagram železo - kyslík 
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Charakteristický zlom na křivce závislosti koroze - teplota, tj. zvýšení oxidace železa 
při teplotě 565 oC, je možno posunout vlivem slitinových prvků směrem k vyšším teplotám 
(zvyšují stabilitu magnetitu), takže oxidace ocelí i s malými množstvími legovacích prvků je 
v oblasti s teplotou asi 600 oC většinou o něco nižší než oxidace čistého železa. 

Výskyt různých oxidů železa v oxidové vrstvě je ovlivňován kromě jiných veličin i 
parciálním tlakem kyslíku v okolní atmosféře. I když rovnovážné tlaky kyslíku z oxidů jsou 
značně nízké, přece jen se občas vyskytují prostředí, v nichž vyšší oxidy železa nemohou 
vznikat. Pak je vrstva tvořena pouze wüstitem. 
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2. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY PRO KOROZNĚ-INHIBIČNÍ ÚČINNOSTI 
ORGANICKÝCH POVLAKŮ A NÁTĚROVÝCH HMOT 

 Koroze kovového podkladu pod povlakem je běžnou příčinou selhání ochranné funkce 
samotného povlaku za nevratných změn. Skerry diskutuje korozi jako selhání funkce 
ochranného povlaku. Koroze podkladového materiálu se vyskytne tehdy, pokud dojde ke 
vzniku prvotní příčiny, to je k některému z jiných způsobů degradace filmu. Selhání ochranné 
funkce povlaků na dřevě, plastických hmotách a heterogenních systémech má podobný 
mechanismus jako při vzniku koroze kovů pod organickým filmem. Korozní zkoušení 
materiálů chráněných organickými povlaky má specifické postavení, protože korozi podléhá 
nejenom kov, ale i samotný organický povlak. Organická pojivová složka brání dosažení 
ustáleného stavu, z hlediska korozní kinetiky, pod nátěrem (současně svou malou a postupně 
se měnící vodivostí komplikuje používání elektrochemických metod). Aplikací organických 
povlaků na povrchu kovového předmětu je vytvořena "bariéra" proti působení okolního 
prostředí (Obr.2). Není to však ideální bariéra, neboť povlak je propustný více či méně pro 
H2O, O2 a jiné látky. Migrace nízkomolekulárních látek do polymerního povlaku nastává 
nejen submikroskopickými póry, ale i pravou difuzí. Organický povlak chrání povrch 
kovového předmětu nejenom adhezně-bariérovým mechanismem, ale i inhibičním, 
elektrochemickým mechanismem nebo jejich kombinací. Na celkových ochranných 
vlastnostech nátěrů se potom význačně podílí stupeň jejich přilnavosti, tloušťka, propustnost 
pro korozní média, nasákavost, inhibiční účinky pigmentů, chemická podstata pojiva, kvalita 
předúpravy povrchu atd. Výsledek jako korozní odolnost těchto vzájemně se ovlivňujících 
faktorů závisí na obsahu inhibičních pigmentů, jejich vlastnostech, na obsahu plniv a jiných 
speciálních aditiv v kombinaci se správným typem pojiva správně naneseném na předem 
vhodně upraveném kovovém podkladu. Má-li se tak sledovat korozní odolnost chráněných 
materiálů, je třeba se zaměřit na systém kov-ochranná vrstva. Aby mohly být správně 
sledovány korozní pochody v tomto systému, je třeba teoreticky zvládnout funkční vlastnosti 
jednotlivých filmotvorných složek, pigmentů, aditiv a přesně dodržovat zkušební podmínky 
korozích zkoušek tak, aby sledované korozní pochody nemohly způsobovat vedlejší reakce. 
Koroze musí probíhat nezměněným mechanismem a předčasná degradace organického 
povlaku a produkty koroze nesmí ovlivňovat výsledky. 

 

Obr. 2 Schéma vztahů mezi organickým povlakem, podkladem a okolím 

SUBSTRÁT

Tepelná roztažnost T

Koroze na rozhranní
Substrát/nátěr

POVLAK

Mechanické napětí a kontrakce

Povrchová degradace filmu

Ionty a voda pronikající
na mezifázovém
rozhraní substrát/nátěr

Kyslík pronikající
do nátěru

Záření narušující povlakVoda a vodní pára pronikající
nátěrem nebo kondenzující na

jeho povrchu

Tok H2O Tok O2

ATMOSFÉRA
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2.1 Degradace organického povlaku a nátěrové hmoty 

 Při interakci okolního prostředí se složkami ochranného filmu může dojít k několika 
možným způsobům transportu pronikajícího (difuzního) prostředí filmem a k následným 
reakcím uvnitř filmu i na jeho povrchu. Některé práce se intenzivně zabývají studiem dalších 
vlivů ovlivňujících ochrannou funkci povlaků. Mezi tyto vlivy lze zařadit difuzi v okolí 
inertních i reaktivních pigmentů, vliv hustoty makromolekulární sítě na fyzikální proces 
difuze, vliv chemických reakcí probíhajících uvnitř filmu, tvar pigmentových částic a jejich 
velikost, vliv teploty na difuzní i reakční pochody uvnitř filmu. 
 
 

Adheze 

Jestliže voda, která proniká ve vlhkém prostředí přes organický povlak k podkladu, 
způsobí, že se některé oblasti filmu oddělí od kovového povrchu, znamená to, že tento systém 
má malou přilnavost ve vlhkém prostředí. Voda a v ní rozpuštěný kyslík jsou pak v přímém 
kontaktu s kovem a začíná proces koroze. Voda a korozní zplodiny vytváří pod povrchem 
filmu osmotické cely, které vyvíjejí tlak na své okolí a dochází k tvorbě puchýřků a tím k 
další ztrátě přilnavosti (Obr. 2.1.1). Předpokládá se, že puchýře vznikají také neosmotickými 
procesy. Voda absorbovaná ve filmu vyvolává napětí, které negativně ovlivňuje přilnavost k 
substrátu. 

 
 

 
Obr. 2.1.1 Schématické znázornění puchýře pod organickým nátěrovým filmem 
 
 
Prvním krokem, jak dosáhnout dobré přilnavosti, je předúprava kovového povrchu. 

Nejdůležitější je odstranění organických nečistot, solí a korozních zplodin. Organické 
nečistoty (mastnota) zpomalují zasychání nátěrů a brání dokonalému zakotvení filmu na 
kovovém povrchu. Korozními zplodinami jsou nejčastěji okuje a rez. Pokud je vrstva okuje 
tenká a celistvá, poskytuje oceli dobrou ochranu proti korozi. Při zpracování oceli 
(válcováním) se okuje rozrušují a nátěry zhotovené na takovém povrchu mají krátkou 
životnost. Také proto, že dochází k odlupování a uvolňování okují vlivem podrezivění anebo 
vlivem rozdílného koeficientu roztažnosti ocele a okují. Odstranění rzi je nutné proto, že její 
porézní struktura zadržuje velké množství vodní páry, která v kapilárách kondenzuje. Jsou zde 
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rovněž přítomny soli, charakteristické pro daný typ znečištěného prostředí. Jestliže zhotovíme 
nátěr na zarezivělém povrchu, nezabráníme tím průběhu koroze pod nátěrem, neboť je zde 
dostatek vody a roztoku elektrolytu. Další zlepšení poskytuje vytvoření konverzních vrstev na 
povrchu substrátu - např. fosfatizace. 

 

 
Obr. 2.1.2 Možné typy interakcí mezi podkladem způsobující přilnavost nátěrového filmu 

(A-zakotvení pojiva v pórech oxidické vrstvy nebo povrchu kovu, B-chemická vazba mezi 
pojivem a substrátem, C-vazba vodíkovými můstky) 
 
 

Přilnavost zvyšuje přítomnost polárních skupin ve struktuře polymerního pojiva, 
zvláště dobrých výsledků bylo dosaženo s aminovými skupinami (Obr.2.1.2). Dalším 
faktorem pro zvýšení adheze filmu je odolnost pojiva proti hydrolýze. Ta je navíc 
podporována tvorbou hydroxylových aniontů v blízkosti katody. hydrolýza esterových skupin 
vede ke snížení adheze vlivem destrukce pojivového systému. Hydrolýze odolávají epoxy-
fenolické, epoxy-aminové, epoxy-esterové a další pryskyřice. Ve vodě rozpustné látky, které 
jsou obsaženy ve filmu, zvyšují jeho nasákavost a tím podporují tvorbu puchýřů. Tento 
důsledek vyvolávají například i antikorozní pigmenty působící v anodické oblasti (pasivační), 
kde je částečná rozpustnost nutná pro jejich funkci. Přilnavost nátěru závisí na stupni 
pigmentace. Se vzrůstající hodnotou objemové koncentrace pigmentů a plniv OKP) přilnavost 
nátěru k podkladu klesá. Adheze je rovněž ovlivněna dobou zasychání nátěru a jeho 
tloušťkou. Čím je delší doba zasychání a čím menší je tloušťka nátěru (vzniká nižší vnitřní 
pnutí), tím lepší přilnavosti je dosaženo. 
 
 
Permeabilita filmu 

Určitá propustnost filmu dovoluje agresivním látkám (voda, kyslík, ionty) pronikat k 
povrchu kovu, kde způsobují korozi. Agresivní látky mohou k povrchu substrátu pronikat 
několika způsoby. Důležitým prvkem morfologie filmu je jeho porozita. Z tohoto hlediska 
existují malé a velké póry. Malé póry mají velikost 1 - 5 nm nebo menší. Tyto póry vznikají a 
zanikají při pohybu segmentů řetězců při teplotách nad teplotou skelného přechodu (Tg).  
Jedná se tedy o jednofázový systém. Teplotní závislost propustnosti filmu odráží teplotní 
závislost mobility řetězců. Jestliže agresivní látka proniká filmem takto vzniklými póry, 
hovoříme o aktivované difuzi. Polymery, které vykazují velkou pohyblivost řetězců 
(elastomery), podporují aktivovanou difuzi. Naopak, čím vyšší je hustota polymerní sítě, tím 
nižší je rychlost aktivované difuze, neboť výrazně klesá pohyblivost řetězců a jejich 
segmentů. Systém s velkými póry se označuje jako dvoufázový. Velké póry jsou statické 
elementy a jejich tvar závisí na teplotě. Závislost propustnosti takového systému na teplotě 
závisí na vlastnostech difundující látky. 
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Transport látek způsobujících korozi nepigmentovaným filmem tedy závisí na:  
 
1. struktuře pojiva, flexibilitě řetězců, hustotě sítě, morfologii, 
2. teplotě - zda je experimentální teplota vyšší nebo nižší než teplota skelného přechodu, 
3. velikosti a koncentraci difundujících látek. 
 
 
Difuze vody 

Voda může pronikat filmem různými způsoby. Organický film obsahuje póry a 
kapiláry, které mohou nést náboj (disociované kyselé nebo zásadité skupiny pojiva). Tato 
místa v pojivu pak přitahují protiionty a vytváří iontové dvouvrstvy. Jestliže průměr pórů je 
větší než tloušťka dvouvrstvy a existuje zde elektrický potenciál, může takovými póry nebo 
kapilárami pronikat voda elektro-osmotickými procesy. Elektrický potenciál - hnací síla 
procesu - se ustavuje mezi anodickými a katodickými místy na povrchu kovového podkladu. 

Difuze vody je nezbytně spojována s bobtnáním. Bobtnání je z termodynamického 
hlediska rozpouštění polymeru v rozpouštědlech. Experimentálně bylo ale zjištěno, že 
mnohem více vody se kumuluje na mezifázovém rozhraní pojivo-pigment a film-povrch 
kovu, protože bobtnání zapříčiněné vodou je u většiny organických pojiv velmi nízké. 
Propustnost filmu pro vodu výrazně ovlivňuje stupeň pigmentace filmu. Jestliže nedochází ke 
kumulaci vody na mezifázovém rozhraní pojivo-pigment, permeabilita filmu a rychlost difuze 
vody se budou snižovat se zvyšující se objemovou koncentrací pigmentu OKP, protože 
částice pigmentů jsou nepropustné. Avšak voda, která se kumuluje na rozhraní pojivo-
pigment, podporuje neaktivovanou difuzi, která je mnohem rychlejší než difuze aktivovaná. 
Dojde tak ke zkrácení difuzní cesty přes film. Ať se voda na mezifázovém rozhraní kumuluje 
nebo ne, při dosažení nebo překročení hranice kritické objemové koncentrace pigmentu 
KOKP dojde k drastickému zvýšení difuzní rychlosti filmem, neboť částice pigmentů se 
dotýkají navzájem. Pigmenty by měly být aplikovány při dispergaci ve  výrobě nátěrových 
hmot bez obsahu, či s minimálním obsahem vodorozpustných látek; rovněž hydrofilní 
dispergační prostředky zvyšují permeabilitu filmu. 
 
 
Difuze iontů 

Ionty jako chloridy nebo sírany stimulují korozi, neboť tvoří s primárními korozními 
produkty rozpustné sloučeniny. Tím zabraňují tvorbě nerozpustných sloučenin (reakcí s 
pojivem a aktivní složkou antikorozního pigmentu), které polarizují elektrody. Dále tyto ionty 
vytváří elektrolytické roztoky, které jsou nezbytné pro transport nábojů. Podobně jako voda i 
ionty procházejí filmem aktivovanou nebo neaktivovanou difuzí nebo vnitřními meziprostory 
obsahujícími vodu (Obr. 2.1.3). Difuze iontu je do jisté míry ovlivněna nábojem, který nese 
pojivo. Pojiva, která obsahují kyselé skupiny - např. alkydy - se v přítomnosti vody nabíjejí 
záporně a jsou tedy nepropustná pro anionty, ale jen při nízkých koncentracích vnějšího 
elektrolytu. Pozitivně nabité pryskyřice jsou nepropustné pro kationty. 
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Obr. 2.1.3 Možné typy difuze organickým povlakem 
(A-mechanismus aktivované difuze, B-mechanismus neaktivované difuze velkými póry, C-
kombinace aktivované a neaktivované difuze pigmentovaným filmem) 
 
 
Chemická odolnost pojiv 

Důležitým faktorem ochrany kovů proti korozi je chemická odolnost polymerních 
pojiv, neboť nekorodují jen kovy, ale i polymery - dochází k chemické korozi. Chemickou 
odolnost organických povlaků lze definovat jako fyzikálně-chemické interakce mezi 
filmotvornými složkami povlaku a okolním prostředím, které vedou ke změnám vlastnosti 
povlaků. Při interakcích prostředí s pojivem nastává: 

 
- transport média k povrchu polymeru, 
- sorpce média na povrchu polymeru, 
- difuze média do polymeru mechanismem aktivované nebo neaktivované difuze, 
- fyzikální, chemická nebo fyzikálně chemická interakce média s polymerem, 
- difuze reakčních zplodin na povrch polymeru, 
- difuze zplodin z povrchu polymeru do okolního prostředí. 

 
Při interakci média polymerem nemusí vždy dojít k chemické reakci. Pokud dojde k 

fyzikální interakci, dojde ke změnám vlastností polymeru, ale tyto změny jsou reverzibilní. 
Typickým příkladem je bobtnání polymeru, jehož intenzita závisí na rozdílu parametrů 
rozpustnosti média a polymeru. Parametr rozpustnosti je funkcí hustoty kohezní energie, která 
udává množství energie potřebné na oddálení dvou molekul do takové vzdálenosti, aby 
zanikla jejich vzájemná interakce. Platí, že čím bližší jsou si hodnoty parametru rozpustnosti 
nebo hustoty kohezní energie média a polymeru, tím je bobtnání intenzívnější. Důsledkem 
bobtnání, což je částečné rozpouštění polymeru, je snížení pevnosti vazeb mezi polymerními 
řetězci. Konečným důsledkem je snížení hodnoty teploty skelného přechodu a tím zvýšení 
elasticity a snížení tvrdosti.  

Chemické interakce difundujícího média s polymerem vedou k nevratným změnám. 
Chemické reakce probíhají v heterogenním systému pevná fáze-kapalina nebo pevná fáze-
plyn. Nejprve dochází, stejně jako u fyzikálních interakcí, ke zvětšení hmotnosti systému, pak 
dojde k hmotnostním úbytkům vlivem difuze reakčních produktů z polymeru. Pokud 
chemická reakce probíhá na povrchu povlaku, nenastane zásadnější změna vlastností 
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nátěrového filmu. Fyzikální i chemické interakce jsou do značné míry ovlivněny teplotou, 
neboť i proces difuze je výrazně teplotou ovlivněn. 

Makromolekulární látky, které jsou hlavní složkou organického povlaku, totiž díky 
tepelnému pohybu nejsou fixovány ve stabilní poloze, ale kmitají v rozmezí určitého 
objemového prostoru, přičemž každá kmitající část zůstává spojena se sousedními částmi 
molekuly. Toto vede ke vzniku volných míst a pórů. Lineární makromolekula kmitá jako 
určitý počet segmentů, přičemž velikost segmentů značně závisí na druhu polymeru. U 
sklovitých polymerů často kmitá celá makromolekula a nejen její jednotlivé části. Na kmitání 
jednotlivých částí makromolekuly má podstatný vliv zesíťování, které se zvláště významně 
projevuje v případě, kdy délka části řetězce mezi uzly řádově odpovídá velikosti kmitajícího 
segmentu. Je-li v blízkosti volného prostoru vzniklého následkem tepelného pohybu částí 
makromolekul difundující nízkomolekulární látka, dochází k obsazení tohoto volného 
prostoru, tedy difundující látka se adsorbuje na povrchu nátěrového filmu, rozpouští se v něm, 
difunduje filmem a desorbuje na druhé straně filmu. 
 
 
 
2.2 Činitelé ovlivňující ochranné vlastnosti nátěrových hmot  

Na ochranné vlastnosti nátěrů má vliv řada činitelů, z nichž nejdůležitější jsou: úprava 
povrchu kovu pod nátěr, jeho tloušťka, pórovitost, propustnost pro vodu a ionty, odolnost 
proti plísním, slunečnímu záření a řada dalších. 
 
2.2.1 Úprava kovového povrchu  

Úprava povrchu kovu pod nátěr ovlivňuje rozhodující mírou jeho ochrannou účinnost. Lze 
tvrdit, že příčinou poškození nátěrů bývá velmi často nedokonalá nebo nevhodná příprava 
povrchu kovů před zhotovením povlaků. Ocelový povrch, který má být opatřen nátěrem, je 
zpravidla mastný, rezavý a znečištěný okujemi, prachem, zbytky starých nátěrů a solemi. 
Když se tyto látky neodstraní, podstatně zhoršují ochranné vlastnosti a životnost nátěru. 

Mastnota zpomaluje zasychání nátěrů a brání jejich dokonalému zakotvení na chráněném 
kovovém povrchu. Ve strojírenských provozech se povrch oceli nejčastěji odmašťuje 
vodnými roztoky alkálií. Hlavními složkami těchto roztoků jsou uhličitan sodný, hydroxid 
sodný, fosforečnan sodný a vodní sklo (roztok křemičitanů alkalických kovů). Po odmaštění 
musí následovat dokonalé opláchnutí kovového povrchu horkou vodou. Je-li totiž 
odmašťování konečnou operací úpravy povrchu, mohou zbytky odmašťovací lázně zkracovat 
životnost nátěru. Mastnoty lze z povrchu kovu odstranit také organickými rozpouštědly. 
Používá se technický  benzín, trichlorethylen, tetrachlorethylen aj. Od používání 
trichlorethylenu se pro jeho toxicitu upouští. Technický benzín, který se někdy používá 
k odmašťování kovů v malosériové výrobě, se nemá nahrazovat benzínem motorovým. 
Antidetonační přísady v něm obsažené mohou být příčinou vzniku koroze pod nátěrem, 
zejména odmašťují-li se lehké kovy. Dnes se používá řada jiných odmašťovacích prostředků - 
emulzní, povrchově aktivní látky apod. Tyto prostředky mohou být příčinou krátké životnosti 
nátěrů, vynechá-li se předepsané konečné opláchnutí povrchu čistou vodou. 

Rozpustné anorganické soli, jimiž bývá povrch kovu často znečištěn, se odstraní při 
odmašťování ve vodných roztocích. Neodstraní se však při použití organických rozpouštědel. 
Nenásleduje-li po odmaštění organickými rozpouštědly moření nebo jiný mokrý proces, 
musíme stanovit rozsah kontaminace povrchu rozpustnými solemi a zvolit vhodný způsob 
jejich odstranění. Zbytky rozpustných solí působí totiž pod nátěrem stejně jako ulpělé a 
neodstraněné zbytky alkalických odmašťovacích lázní. Nepříznivý vliv na ochranné vlastnosti 
nátěrů mají nečistoty, které obsahují uhlík. Na povrchu oceli vznikají z válcovacích a 
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konzervačních olejů při žíhání plechů v redukční atmosféře. Odmaštěním plechů před žíháním 
je nepříznivý vliv zbytků uvedených olejů eliminován. 

Dalšími látkami, které se vyskytují na povrchu kovu, jsou okuje a rez. Neporušená tenká a 
celistvá vrstva okují poskytuje oceli poměrně dobrou ochranu proti vlivům povětrnosti. Okuje 
se však při válcování rozrušují, rozpraskávají a částečně zaválcovávají do základního 
materiálu. Nátěry zhotovené na porušených okujích mají vždy krátkou životnost. Okuje se 
zvedají a odlupují, čímž poškozují zhotovený nátěr. Zvedání a odlupování okují je vyvoláno 
jednak podrezivěním, které je podmíněno činností korozních článků mezi jejich jednotlivými 
částmi a povrchem oceli, jednak vlivem rozdílného koeficientu tepelné roztažnosti oceli a 
okují. Rez se chemickým složením blíží hydratovanému oxidu železitému. Obsahuje i 
sloučeniny železa v oxidačním stavu II. Vlivem své voluminózní struktury zadržuje značné 
množství vodní páry, která v jejích kapilárách kondenzuje. Obsah vody ve rzi závisí na 
relativní vlhkosti ovzduší. Ochranné vlastnosti nátěrů na čistém kovovém povrchu získaném 
mořením a na povrchu s okujemi jsou porovnány v tabulce 2.2.1.1. 
 
 
Tab. 2.1.1. 1 Průměrné stupně rezivění zkušebních vzorků vystavených v korozních stanicích 
 

Druh nátěru Korozní stanice Doba expozice 
[dny] 

Nátěr na 
mořeném 
povrchu 

Nátěr na 
povrchu 

s okujemi 
jednovrstvý 
dvouvrstvý 
dvouvrstvý 
dvouvrstvý 
dvouvrstvý 

Praha 
Praha 
Komárno 
Komáří Vížka 
Ústí n. Labem 

454 
454 
448 
369 
468 

2.7 *) 
0 
0 
0 

0.9 

8.8 
2.0 
2.2 
3.4 
7.6 

Celkový průměr   0.7 4.8 
 
*) 0 - nátěr neporušený, 20 - nátěr silně porušený rzí po celé ploše 
 

Rez obsahuje i různé soli charakteristické pro daný druh znečištění prostředí, ve 
kterém vznikla. Ve rzi v přímořském ovzduší nacházíme chloridy a ve rzi z průmyslového 
prostředí nejčastěji rozpustné sírany. Nátěr zhotovený na zarezavělém povrchu nezabrání 
průběhu koroze pod ním, poněvadž ve rzi je dostatek vody (4 až 6%) a elektrolytu pro 
pokračování takového pochodu. Tuto skutečnost potvrdily zkoušky založené na tom, že 
vzorky, na jejichž povrchu byly okuje, opatřené nátěrem a část vzorků bez nátěru byly 
vystaveny účinku povětrnosti v průmyslovém městě. V určitých časových intervalech byly 
odebírány vzorky bez nátěru, čištěny drátěným kartáčem, opatřeny nátěrem a znovu 
vystaveny účinkům povětrnosti. Zkoušky ukázaly, že životnost nátěru byla nepřímo úměrná 
obsahu síranu železnatého ve rzi. Síran železnatý lze ve rzi identifikovat přiložením 
filtračního papíru, napojeného roztokem hexakyanoželezitanu draselného, na povrch vzorku. 
Síran železnatý není verzi rozprostřen rovnoměrně, nýbrž tvoří hnízda. Obsah rozpustných 
síranů ve rzi vzniklé v průmyslovém prostředí dosahuje 2 až 5%. U značně zarezavělé ocelové 
konstrukce zbývá v pórech po pečlivém ručním kartáčování až 250 g rzi na 1 m2 a někdy i 
více než 600 g na 1 m2. Laboratorní zkoušky se syntetickou rzí, která obsahovala 0,1 až 0,5% 
chloridů a síranů ukázaly, že rychlost koroze oceli ve styku s touto rzí je úměrná jejich 
obsahu. Kritická relativní vlhkost pro ocel, která je ve styku se rzí, je nižší než pro čistý 
ocelový povrch. Sírany a chloridy nejsou ve vrstvě rzi rozloženy rovnoměrně. Spodní vrstva 
rzi, která se kartáčováním nedá odstranit, obsahuje větší množství těchto látek než vrchní 
vrstva, která se snadno okartáčuje. Rozložení síranů a chloridů ve vrstvě rzi zachycuje 
tab.2.2.1.2.  
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Nepříznivý vliv rzi pod nátěrem je spojován hlavně s obsahem rozpustných chloridů a 
síranů. Lze však tvrdit, že i rez vzniklá v čistém prostředí má nepříznivý vliv na ochranné 
vlastnosti nátěrů, jak to prokázaly zkoušky v atmosférické stanici a v kondenzační komoře 
s oxidem siřičitým. Proto se ocelový povrch určený k ochraně nátěrem musí zbavovat i 
posledních zbytků rzi. Potvrzuje to i obrázek 2.2.1.1, kde je zachycena rychlost koroze 
nízkouhlíkové oceli v závislosti na obsahu SO4

2- ve rzi. 
 
 
Tab. 2.2.1.2  Množství rzi na ocelových vzorcích po ročním vystavení v průmyslovém ovzduší 
 

Doba 
vystavení 

Množství rzi 
[g.m-2] 

Obsah Cl- a SO4
2- ve rzi 

[%] 
 Nepřilnavá Přilnavá Nepřilnavá rez Přilnavá rez 
 rez*) rez SO4

2- Cl- SO4
2- Cl- 

30 
180 
365 

88 
100 
90 

169 
102 
182 

3,4 
3,4 
2,7 

0,02 
0,07 
0,02 

6,6 
4,3 
3,3 

0,2 
0,1 
0,1 

 
*) Nepřilnavá je rez, která se dá kartáčováním odstranit, přilnavá je rez, která se 
kartáčováním odstranit nedá. 
 
 
 

 
Obr. 2.2.1.1 Závislost rychlosti koroze oceli na obsahu síranových iontů ve rzi (log {vk} 
=logaritmus číselné hodnoty rychlosti koroze vyjádřené v g m-2 h-1) 
 
 

Nejvhodnějším způsobem úpravy ocelového povrchu před nátěrem je otryskávání a 
moření. Nejkratší životnost mají nátěry na povrchu očištěném ručně drátěnými kartáči. Tímto 
způsobem totiž nelze získat čistý povrch bez zbytků rzi a jiných nečistot. To je také hlavní 
příčina krátké životnosti nátěrů. Zbytky rzi obsahují, jak již bylo uvedeno, vodu a rozpustné 
soli. Na ochranné vlastnosti nátěrů má vliv stav kovového povrchu před čištěním a možnost 
odstranění všech nepříznivě působících látek. Značně zrezavělý povrch má hluboké důlky 
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vyplněné rzí. Otryskávání je z hlediska životnosti nátěrů nejvhodnější úpravou povrchu oceli. 
Nevhodně provedené otryskávání však může být rovněž příčinou jejich krátké životnosti. 
Otryskáváním se získá zdrsněný povrch. Profilogramy mechanicky očištěného povrchu 
zachycuje obrázku 2.2.1.2. Při přílišném zdrsnění ocelového povrchu prostupují nátěrem 
vrcholky nerovností a nad nimi je pak pouze jeho vrstvička o nepatrné tloušťce, v těchto 
místech dochází nejdříve k poškození nátěru prorezavěním. Stupeň zdrsnění ocelového 
povrchu otryskáváním závisí na zrnění a tvaru použitého otryskávacího materiálu. Na 
ocelovém povrchu otryskaném hrubozrnným otryskávacím materiálem vytvoří teprve třetí 
nátěr přijatelnou tloušťku ochranného povlaku nad nerovnostmi povrchu. Vliv drsnosti na 
ochranné vlastnosti nátěru ukazuje obr. 2.2.1.3. 
 
 

 
Obr. 2.2.1.2  Profilogramy mechanicky očištěného povrchu 
A - jemné otryskávání (hydrofiniš), B, C - otryskávací materiál hrubší než A a jemnější než D, 
D - použit hrubozrnný otryskávací materiál 
 

 
Obr. 2.2.1.3  Nátěry na otryskaném povrchu 
1 - otryskaný povrch, 2 - první vrstva nátěru, 3 - druhá vrstva nátěru, 4 - třetí vrstva nátěru, 5 
- čtvrtá vrstva nátěru 
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Obr. 2.2.1.4 Závislost rychlosti koroze oceli pod alkydovým nátěrem na drsnosti povrchu 
(drsnost povrchu stanovena podle normy ČSN 01 4450) 

 
 
Drsnost ocelového povrchu nemá stejný vliv na ochranné vlastnosti všech druhů nátěrů. 

Srovnávací zkoušky s několika druhy nátěrů zhotovených na otryskaném povrchu o různém 
stupni drsnosti ukázaly, že drsnost má na ochranné vlastnosti zinkových kontaktních nátěrů 
jen nepatrný vliv. Otryskaný povrch se při delším intervalu mezi otryskáním a zhotovením 
nátěru často znovu povléká vrstvičkou rzi. Rychlost rezivění otryskaného povrchu závisí na 
místních povětrnostních a klimatických podmínkách. Nevhodně provedené moření 
v kyselinách a zejména operace po moření mohou být příčinou poškození ochranných nátěrů. 
Mořený povrch vynáší z mořicí lázně značné množství kyseliny a rozpuštěných solí. Tyto 
látky se z něho musí odstranit dokonalým opláchnutím vodou. Po opláchnutí vodou se 
doporučuje zařadit ještě opláchnutí alkalickým roztokem, po kterém musí vždy následovat 
další opláchnutí horkou vodou. To se často z provozních a úsporných důvodů vynechává a na 
povrchu oceli pak zůstávají zbytky alkalicky reagujících látek, které jsou pro nátěr stejně 
nebezpečné jako zbytky kyselin a neutrálních rozpustných solí. Poškození nátěrů zejména při 
jejich vystavení účinkům vody nebo vlhkého prostředí se v těchto případech projeví vznikem 
puchýřků naplněných elektrolytem. V těžkém strojírenství a v malosériové výrobě se 
k odstranění náletu rzi používají odrezovače obsahující jako hlavní účinnou složku kyselinu 
fosforečnou. Některé odrezovače bývají označovány jako bezoplachové, jiné jako oplachové, 
vyžadující dodatečné opláchnutí vodou. Praktické zkušenosti s oplachovými i 
bezoplachovými odrezovači nebývají vždy dobré. Často mívají nátěry na odrezeném povrchu 
mnohem kratší životnost než stejné nátěry zhotovené na zarezavělém povrchu, který nebyl 
vůbec upravován. 

Často dochází k předčasnému poškození nátěrů v okolí svarů. Těmto místům se při úpravě 
povrchu nevěnuje vždy patřičná pozornost. Svary zhotovené elektrickým obloukem jsou 
pokryty struskou a jejich okolí až do vzdálenosti asi 20 cm na obě strany od housenky svaru 
je pokryto popraškem z obalu elektrod. Struska a poprašek zpravidla obsahují alkalicky 
reagující rozpustné látky. Voda, které prodifunduje nátěrem, je rozpouští, a tím se vytvoří 
podmínky pro jeho poškození, které se projevuje vznikem puchýřků nebo zbělením a 
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změknutím nátěru, popř. změnou jeho odstínu. Proto se svary a jejich okolí musí pod nátěr 
vhodně upravit. Úprava může spočívat v neutralizaci zbytků z obalů elektrod roztokem 
kyseliny fosforečné s dodatečným opláchnutím vodou nebo alespoň okartáčováním těchto 
míst. 

Ve velkosériové výrobě se povrch před nátěrem upravuje fosfátováním. Fosfátová 
vrstva není však vždy vhodnou úpravou povrchu pod nátěr. Tlusté fosfátové vrstvy zhoršují 
jeho přilnavost a bývají příčinou krátké životnosti nátěru. Týká se to zejména tenkých plechů 
namáhaných nárazy, vibracemi apod. Používá-li se fosfátování jako úprava povrchu pod 
nátěr, je nutno volit takové lázně a technologické postupy, které poskytují fosfátové vrstvy 
nepatrné tloušťky a které se svou povahou blíží pasivním vrstvám. Po fosfátování musí 
následovat dokonalé opláchnutí a pasivace chromanovým roztokem. Když se mechanicky 
poškodí nátěr zhotovený na fosfátové vrstvě, nedojde k podrezivění, brání tomu fosfátová 
vrstva, která má dobrou adhezi k ocelovému povrchu, poněvadž z něj vyrůstá, a také zlepšuje 
přilnavost organických nátěrů. Lze též předpokládat, že ke zvýšení přilnavosti přispívá hlavně 
zvětšení skutečného povrchu, způsobené vytvořením fosfátové vrstvy, což nutně vede ke 
zvýšení přilnavosti vzhledem k plošné jednotce povrchu. 

Při údržbě ocelových konstrukcí se často nedaří odstranit přilnavou vrstvu rzi. Její 
zbytky jsou pak příčinou krátké životnosti obnovených nátěrů. Snaha prodloužit jejich 
životnost vedla k přípravě různých přípravků označovaných jako stabilizátory rzi. Mnohé 
z nich obsahují jako hlavní složku tanin a také kyselinu fosforečnou. Při reakci taninu 
s železem v oxidačním stavu III, které je hlavní složkou rzi, vzniká nerozpustná sloučenina. 
Tanin totiž velmi snadno reaguje s ionty Fe3+ za vzniku chelátových komplexů. Tyto produkty 
tvoří ochrannou vrstvu, jež brání difuzi iontů, a tím prodlužuje životnost nátěrů na ní 
zhotovených. Zkušenosti se stabilizátory rzi, jichž je nepřehledné množství, nebývají vždy 
stejně dobré. Nynější doba je dobou konjunktury pro přípravky tohoto druhu. Proto se 
objevují i takové, které nebyly experimentálně dostatečně ověřeny. Hydrátované oxidy rzi lze 
přeměnit na neškodný oxid železnato-železitý laserovým paprskem. S použitím i takovýchto 
netradičních způsobů úpravy povrchu je nutno v budoucnu počítat. K úpravě povrchu zinku 
pod nátěr se ještě donedávna používala pasivace (chromátování) v roztocích, které obsahují 
kyselinu chromovou nebo rozpustné chromany. V poslední době se však pro toxicitu těchto 
látek dává přednost procesům, které nemají nepříznivý vliv na životní a pracovní prostředí. 
 
 
2.2.2 Přilnavost nátěrů k podkladu 

U nátěrů na kovech se ve vlhkém prostředí často tvoří působením velkého 
osmotického tlaku puchýřky naplněné kapalinou. Vznikají tehdy, když osmotický tlak je tak 
vysoký, že překoná přilnavost nátěru k podkladu. Tyto puchýřky se za jinak stejných 
podmínek tvoří snáze a ve větší míře u nátěrů na duralu a zinku než na oceli. Lze z toho 
vyvodit, že přilnavost nátěrů k oceli je větší než k duralu a zinku. Běžné nátěry lze podle 
přilnavosti ke kovovému povrchu rozdělit do dvou základních skupin: na nátěry velmi 
přilnavé, např. olejové, alkydové a epoxidové, a na nátěry málo přilnavé, např. nátěry 
nitrocelulosové, chlorkaučukové a polymerátové. Přilnavost nátěrů se významně podílí na 
jejich celkových ochranných vlastnostech. U některých druhů nátěrů lze adhezní 
mechanismus ochrany považovat za hlavní. Povlaky, které chrání tímto způsobem, neztrácejí 
adhezi během dlouhé doby působení agresívního prostředí. Zabraňují adsorpci složek 
prostředí na rozhraní nátěr-kov, nejčastěji jde o vodu. Lze předpokádat, že přilnavost nátěrů 
ke kovům souvisí s jejich tzv. atomových objemem. Jedná se o atomový objem definovaný 
vztahem Va =M/, kde M je molární hmotnost vyjádřená v g mol-1 a  - hustota v g cm-3: 
atomový objem je vyjádřen v cm3mol-1, jak je uvedeno v obrázku . 2.2.2.1. 
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Obr. 2.2.2.1  Závislost přilnavosti organického lepidla na atomovém objemu kovu 
1 - Ni, 2 - Cu, 3 - Al, 4 - Sn, 5 - Pb 
 
 

Při teoretické analýze problému přilnavosti podmíněné fyzikálními silami se 
předpokládá ideální styk obou vrstev na vzdálenost asi 0,3 nm, kdy se již velmi intenzívně 
uplatňují mezimolekulové síly. Reálné povrchy však takový styk neumožňují, poněvadž se na 
nich vždy vyskytují různé nečistoty a adsorbované plyny. Energie vzájemného působení 
molekul se řídí následujícícm vztahem: 
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kde E je energie vzájemného působení molekul, r - vzdálenost mezi středy dipólů, u1, u2 - 
dipólové momenty molekul, k - Boltzmannova konstanta, T - absolutní teplota, a1, a2 - 
polarizovatelnost molekul a I1, I2 -ionizační potenciály. 
 
 

Energie vzájemného působení molekul rychle klesá s jejich rostoucí vzájemnou 
vzdáleností a při vzdálenosti 0,5 nm je již prakticky zanedbatelná. Kdyby se mezimolekulové 
síly mohly plně uplatnit, pak by přilnavost makromolekulárních látek k vrstvám oxidů na 
povrchu kovů činila řádově několik set MPa. Také přilnavost nátěrů vypočítaná 
z povrchového napětí nátěrové hmoty a kontaktních úhlů  je mnohem větší než přilnavost 
zjištěná experimentálně odtrhovou metodou. Přilnavost nátěrů značně závisí na druhu kovu i 
na pojivu obsaženém v nátěru, jak to zachycuje tabulka 2.2.2.1. 
 
 
 
 



 33

Tab. 2.2.2.1  Závislost přilnavosti nátěru na druhu kovu a pojiva obsaženého v nátěru 
 

Kov Přilnavost, MPa 
 Epoxidový nátěr Alkydový nátěr 

zinek 
kadmium 
nikl 
měď 
stříbro 
cín 
platina 
zlato 

19 
14 
35 
21 
22 
35 
35 
29 

9 
12 
21 
24 
21 
16 
25 
20 

 
 

Je zajímavé, že přilnavost nátěrů k platině a zlatu je velmi dobrá, třebaže zde se zřetelem 
na malou reaktivitu těchto kovů nedochází k chemické reakci, která by podporovala zvýšení 
její hodnoty. A naopak přilnavost alkydového nátěru k zinku je poměrně malá, ačkoliv zde 
k chemické reakci mezi kovem a pojivem jistě dochází. 

Přilnavost pigmentovaných nátěrů je ovlivňována objemovou koncentrací pigmentů. 
Největší přilnavost mají nátěry při optimálním obsahu pigmentů. Se zvýšením objemové 
koncentrace pigmentu se přilnavost mění. Nejmenší přilnavost mají nátěry v oblasti kritické 
objemové koncentrace pigmentu. Závislost přilnavosti na obsahu pigmentu je řízena mnoha 
různými faktory, a proto zatím nelze danou otázku jednoznačně zodpovědět. Jisté je, že při 
překročení kritické objemové koncentrace pigmentu se přilnavost zhoršuje. Přilnavost nátěru 
závisí též na době jeho zasychání. K získání optimální hodnoty přilnavosti je nutná přítomnost 
určitého minimálního množství vodní páry v prostředí, jemuž je nátěr vystaven. Při hodnotě 
relativní vlhkosti blížící se nule lze u některých druhů nátěrů pozorovat snížení přilnavosti.  
Kromě vody mohou k rozhraní nátěr-kov pronikat i jiné látky, např. těkavé kyseliny, a 
ovlivňovat přilnavost nátěrů. Přilnavost nátěrů závisí na jejich tloušťce. Se zvětšením tloušťky 
dochází vlivem vnitřního pnutí k poklesu adheze. Proto také normy často předepisují nejen 
minimální, ale i maximální tloušťku nátěru. Přilnavost nátěrů k chráněnému povrchu lze 
zajistit úpravou nátěrové hmoty, popř. volbou vhodného základního nátěru, který má dobrou 
adhezi k danému kovovému povrchu a další vrstvy se s ním dobře vážou. Také úpravou 
kovového povrchu lze přilnavost nátěrů zlepšit. Úprava povrchu pro zvýšení přilnavosti 
nátěrů se v praxi používá zejména u hliníku. Aby se dosáhlo dobré přilnavosti nátěrů ke 
kovovému povrchu, musí se z něj odstranit veškeré mastnoty. Odmaštěním se odstraní 
nečistoty a makromolekulární filmotvorné látky lépe zakotví na oxidových vrstvách na 
povrchu kovu. Přilnavost ke kovovému povrchu je podmíněna buď vznikem primárních 
chemických vazeb reakcí kovu se složkami organického povlaku, nebo sekundárními 
vazbami, jako jsou van der Waalsovy síly. Přilnavost pryže k mosazi se dosáhne tím, že 
vzniknou chemické sloučeniny reakcí mědi se sírou. 

Nátěrové hmoty, které chemicky reagují s kovovým povrchem, poskytují nátěry 
vyznačující se mnohem lepší přilnavostí než nátěrové hmoty, jejichž přilnavost je podmíněna 
jen uplatněním van der Waalsových sil. Tak např. reaktivní základ, který obsahuje kyselinu 
fosforečnou, má přilnavost několika desítek MPa, kdežto běžné nátěry pouze několik MPa. 
Reakce mezi oxidy kovů a organickými kyselinami obsaženými v nátěrových hmotách nebo 
vznikajícími při zasychání olejových a vysychavými oleji modifikovaných nátěrových hmot, 
např. alkydových, vedou pravděpodobně ke vzniku solí. Tento předpoklad byl potvrzen 
stanovením obsahu iontů kovů v zaschlém nátěru. Produkty, které vznikají reakcí pojiva 
s kovem, mají značný vliv na jeho smáčitelnost nátěrovou hmotou. Z praxe je známo, že 
nátěrové hmoty obsahující reaktivní pojiva jsou méně citlivé na zamaštění kovového povrchu 
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než nátěrové hmoty chemicky neutrální. Vysvětluje se to vznikem látek, které příznivě 
ovlivňují smáčitelnost povrchu kovu. Na některých kovech, např. zinku, vznikají poměrně 
tlusté vrstvy reakčních produktů, které nepříznivě ovlivňují přilnavost nátěrů. V přítomnosti 
vody totiž vytvářejí organické kyseliny, např. stearová kyselina, monomolekulární vrstvu solí 
na práškovém oxidu železitém, ale v případě zinku reakce po vytvoření monomolekulární 
vrstvy dále pokračuje. Přilnavost nátěrů ke kovům závisí na přítomnosti polárních skupin 
v molekulách pojiva, jak to ukazuje tabulka 2.2.2.2, která zachycuje přilnavost celulosových 
laků k hliníku v závislosti na obsahu polárních nitrátových skupin resp. ethoxyskupin. 
 
 
Tab. 2.2.2.2 Přilnavost nepigmentovaných nátěrů na bázi derivátů celulosy o různém obsahu 
nitrátových skupin a ethoxyskupin k hliníku 

 
Polymer Obsah polárních skupin Odpor filmu při seřezávání 

 % % 
nitrát celulosy 
nitrát celulosy 
nitrát celulosy 
nitrát celulosy 
ethylcelulosa 
ethylcelulosa 
ethylcelulosa 

11.09 
11.57 
11.95 
12.10 
46.2 
47.9 
50.0 

4.02 
5.00 
6.47 
9.02 
6.47 
8.02 
9.90 

 
 
 
Aby nedocházelo ke korozi kovu pod nátěrem, musí se zabránit pronikání kyslíku a 

vody k chráněnému povrchu. To znamená, že se musí použít nátěry nepropustné zejména pro 
vodu. Nátěry, které se vyznačují malou propustností pro vodu, neobsahují polární a reaktivní 
skupiny, jež jsou však nutné pro zajištění jejich přilnavosti ke kovům. V praxi se tedy musí 
požadavek propustnosti pro vodu a přilnavosti sladit tak, aby byla zajištěna malá propustnost 
nátěru pro vodu, a přitom nedošlo ke ztrátě přilnavosti. U alkydových nátěrů byla prokázána 
závislost přilnavosti na obsahu karboxylových skupin, kdežto závislost přilnavosti na obsahu 
hydroxylových skupin zjištěna nebyla. Posuzujeme-li přilnavost také z hlediska reakce 
filmotvorné látky s natíraným povrchem, musíme se přiklonit k názoru, že větší význam má 
možnost reakce této látky a jejích derivátů s oxidovými filmy než se samotným kovem. Na 
jeho povrchu se totiž za běžných atmosférických podmínek vždy vyskytuje oxidový film a 
voda. Kyslík obsažený v ovzduší tvoří velmi snadno chemisorpční filmy, které přerůstají ve 
filmy oxidové. Čistý povrch kovu vystavený po dobu několika sekund účinku kyslíku se při 
tlaku 1,33 . 10-3 Pa za obyčejné teploty pokrývá oxidovým filmem tloušťky kolem 1 nm. 
Vodný film o tloušťce asi 20 molekulových vrstev vody se vytvoří na povrchu kovu již při 
80%ní relativní vlhkosti. Jelikož na povrchu kovů je oxidový film a voda, mohou vznikat na 
rozhraní povlak-kov iontové vazby. Nejčastěji k tomu dochází při vzájemném působení kovů 
a filmotvorných látek, které obsahují karboxylové nebo hydroxylové skupiny. Mezi povrchem 
pokrytým hydrátovaným oxidovým filmem a funkčními skupinami obsaženými ve 
filmotvorné látce mohou vznikat různé chemické vazby. Je-li na povrchu kovu vrstvička vody 
větší tloušťky, působí nepříznivě na zasychání a přilnavost nátěrů. 
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2.2.3 Tloušťka nátěrového filmu 

Ochranná schopnost a s tím související životnost nátěrů je přímo úměrná jejich tloušťce. 
Nátěry určené k ochraně kovů uvnitř budov v čistém prostředí mohou být poměrně tenké. Ale 
nátěry (rozumí se nátěry zasychající na vzduchu), jež jsou vystaveny vnějšímu ovzduší, 
zejména znečištěnému, musí mít tloušťku větší než 100 m. S rostoucí tloušťkou nátěru totiž 
klesá jeho pórovitost, takže agresivní látky nemohou tak snadno pronikat k chráněnému 
kovovému povrchu. Je samozřejmé, že pro dosažení stejně dlouhé životnosti nátěrů o různé 
pojivové bázi je zapotřebí jejich rozdílné tloušťky. Potřebná tloušťka nátěru je ve značné míře 
ovlivňována jeho propustností pro vodu. Čím je nátěr pro vodu propustnější, tím větší musí 
být jeho tloušťka, aby měl požadovanou stejnou dobu životnosti. U vícevrstvých nátěrů 
dochází se zvětšováním počtu vrstev k překrývání pórů, a tím k omezení průniku agresivních 
látek k chráněnému povrchu. Tloušťka nátěrů potřebná k zajištění jejich stejné životnosti 
závisí na tom, v jakém prostředí jsou vystaveny, a na druhu pojiva. Při vystavení nátěrů 
účinkům povětrnosti ubývá jejich tloušťky vlivem destrukce nátěru. Je nutno poznamenat, že 
u nátěrů příliš tlustých (nad 250 m) se již značně uplatňuje vnitřní pnutí, což vede ke snížení 
jejich přilnavosti, ke vzniku trhlinek, popř. k jinému narušení celistvosti povlaku. U výrobků, 
kde se požaduje hladký povrch, nelze často vystačit s nátěrovým systémem zahrnujícím 
základní, podkladový a vrchní nátěr. V těchto případech se musí použít vyrovnávací tmely, 
které obsahují mnohem více plniv a pigmentů než barvy a emaily. 
 
 
2.2.4 Voda 

Voda je nejběžnějším rozpouštědlem v přírodě. Její přítomnost je bezpodmínečně nutná 
pro vznik a průběh atmosférické koroze kovů. Zatím nemáme k dispozici filmotvorné látky, 
které by byly absolutně nepropustné pro vodu a vodní páru, a tím bránily vzniku koroze pod 
nátěrem. Všechna používaná pojiva vodu v různé míře pohlcují. Při poklesu teploty může 
pohlcená voda přecházet do tuhého skupenství. Přeměna jejího skupenství je doprovázena 
změnou objemu, což vyvolává vznik pnutí v nátěru, které často nepříznivě ovlivňuje jeho 
přilnavost a mechanické vlastnosti. Nebezpečné jsou zejména přechody povrchů chráněných 
nátěrem z jednoho stavu skupenství vody do druhého. Uplatňuje se to velmi výrazně u letadel. 
Z uvedených důvodů není přílišné pohlcování vody nátěrem žádoucí, zvláště pak proto, že 
podporuje transportní jevy a zejména přenos iontů, které stimulují korozi, k povrchu 
chráněného kovu. Nutno však pro úplnost poznamenat, že podle některých názorů vyjadřuje 
obecně přijímaná závislost mezi antikorozními vlastnostmi nátěrů a jejich absorpcí vody spíše 
nahodilost, a nikoliv zákonitost. Při určitých hodnotách relativní vlhkosti ovzduší vzniká na 
povrchu nátěru vodný adsorpční film, ve kterém se snadno rozpouštějí látky charakteristické 
pro dané prostředí. V přímořském ovzduší to je zejména chlorid sodný a u nás oxid siřičitý a 
sírany. Tyto rozpuštěné látky ovlivňují životnost ochranného nátěru. V blízkosti chemických 
provozů dosahuje koncentrace rozpuštěných látek v adsorpčním vodném filmu značných 
hodnot. Občasné omytí povrchu nátěru proudem vody působí jistě na jeho životnost příznivě. 
Důležitou vlastností nátěrů je jejich nasákavost a vyluhovatelnost při ponoření do vody. Voda 
vyvolává značné změny vlastností nátěrů. Všechny používané filmotvorné látky jsou na 
působení vody v různé míře citlivé. Pohlcená voda způsobuje bobtnání nátěrů, zhoršení jejich 
mechanických vlastností, pokles přilnavosti k chráněnému povrchu kovu a zmenšení 
kohezních sil. Množství vody pohlcené nátěrem závisí na druhu filmotvorné látky a na druhu 
povrchu, na němž je nátěr zhotoven. Obsahem vody v nátěru je řízeno uplatnění antikorozních 
rozpustných pigmentů. Pokud v něm není dostatečné množství vody, nemůže dojít k ionizaci 
rozpustných pigmentů, jako je např. zinková žluť. Vlastnosti roztoků lze charakterizovat 
jejich iontovou silou. Iontová síla roztoku I je funkcí koncentrace iontů v roztoku zahrnující 
elektrostatické interakce mezi jejich náboji. Je definována jako polovina součtu členů 
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získaných součinem molarity každého druhu iontů, přítomného v roztoku, a čtverce jím 
neseného počtu elementárních nábojů, jak plyne z následujícího vztahu: 
 
 

 2
ii z m

2

1
  I  

 
Nasákavost nátěru klesá se zvětšením iontové síly roztoku. Totéž platí pro 

vyluhovatelnost, i když tato závislost již není tak zřejmá. Nasákavost značně závisí na 
relativní vlhkosti, která udává obsah vody v ovzduší. Hmotnostní úbytek nátěru je dán 
především odpařením těkavého podílu vznikajícího při jeho zasychání a stárnutí. Při ponoření 
do roztoku soli přispívá k hodnotě hmotnostního úbytku do značné míry téžt vyluhovatelnost 
rozpustného podílu obsaženého v pigmentu a netěkavých rozpustných produktů vznikajících 
při zasychání nátěru. 

Odprýskávání nátěrů na podponorové části námořních lodí, které vplouvají do přístavů 
s říční vodou, je podmíněno jejich různou nasákavostí v mořské a říční vodě. Běžné 
antivegetativní nátěry na bázi vysychavých olejů pohlcují v mořské vodě 30% vody počítáno 
na pojivo a v destilované vodě až 300%. Nasákavost nátěrů vystavených účinkům atmosféry 
je řízena relativní vlhkostí ovzduší. 
 
 
2.2.5 Prachové částice 

V suchých pouštních oblastech dochází při písečných bouřích ke značnému poškození 
nátěrů jejich obrušováním částicemi písku. Intenzívní písečné bouře odstraní často úplně nátěr 
z chráněného kovového povrchu. Pro tyto u nás neobvyklé podmínky je nutno volit nátěry na 
ochranu výrobků a zařízení tak, aby co nejlépe odolávaly obrusu tuhými částicemi, popř. 
kombinovat je s jinými způsoby ochrany, např. s povlaky z hliníku a zinku zhotovenými 
metalizací. Kombinace těchto kovových povlaků s nátěry se dobře osvědčuje při zajišťování 
dlouhodobé ochrany ocelových konstrukcí vystavených nejrůznějším atmosférickým vlivům. 
Zhotovují-li se nátěry v prostředí, kde poletují v ovzduší tuhé částice, dochází k ulpívání 
těchto částic na nátěru, a pokud obsahují rozpustné soli, jsou často příčinou předčasného 
podkorodování nátěru. Ve vlhkém prostředí tyto rozpustné látky pod nátěrem stimulují vznik 
puchýřků naplněných roztokem příslušné rozpustné soli. Elektrárenský popílek, kterého je 
v našich podmínkách v určitých oblastech v ovzduší značné množství, obsahuje rozpustné 
sírany. 

Tuhé částice mohou být kontaminovány jinými látkami, např. silikony, a při dopadu 
na čerstvý nátěr způsobují vznik kráterků. Nebezpečná je zejména kontaminace silikony ve 
velkých lakovnách, např. v automobilovém průmyslu. Prachové částice přítomné v ovzduší 
ulpívají na nátěru při jeho zasychání a nepříznivě působí na jeho celistvost. Podporují difuzi 
složek korozního prostředí k chráněnému povrchu kovu. Celistvost nátěrů zhotovených za 
běžných podmínek a v bezprašném prostředí lze charakterizovat hodnotou jejich elektrického 
odporu v roztoku KCl o koncentraci 0,1 mol l-1. Ulpělý prach značně ovlivňuje hodnotu 
elektrického odporu nátěru v roztocích elektrolytů. Ochranné vlastnosti nátěrů jsou do značné 
míry úměrné hodnotě jejich elektrického odporu. Korozními zkouškami bylo prokázáno, že 
nátěry zhotovené v bezprašném prostředí jsou po sedmiměsíčním ponoření v 3%ním roztoku 
NaCl v dobrém stavu, kdežto nátěry, které byly zhotoveny za běžných podmínek, za tuto 
dobu již prorezavěly. Plným právem lze akceptovat názor, že prachové částice v nátěru 
podporují transport složek korozního prostředí k povrchu kovu. Tyto látky pronikají podél 
rozhraní tuhá částice-nátěr. 
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2.2.6 Sluneční záření 

Pro odolnost organických povlaků je nejdůležitější oblast slunečního záření o vlnové délce 
do 385 nm, která zahrnuje jeho ultrafialovou část. Krátkovlnné ultrafialové záření je v našich 
zeměpisných šířkách přítomno od března do října, kdežto v tropických oblastech dopadá na 
povrch Země během celého roku. Dlouhovlnné ultrafialové záření dopadá na povrch Země u 
nás stejně jako na rovníku po celý rok. Atmosféra znečištěná prachem a spalinami propustí 
k povrchu Země asi o polovinu méně záření než neznečištěné ovzduší. Intenzita záření stoupá 
se vzdáleností od zemského povrchu, což souvisí zejména se stupněm znečištění ovzduší. 
Některé pigmenty používané k pigmentaci ochranných vrchních nátěrů značně absorbují 
sluneční záření určitých vlnových délek. S výhodou se proto uplatňují ve vrchních nátěrech, 
poněvadž brání degradaci filmotvorné složky, a tím i jejich rozrušování. Tabulka 2.2.6.1 
ukazuje schopnost určitých pigmentů absorbovat aktivní sluneční záření. 
 
 
Tab.2.2.6.1 Propustnost záření určitých vlnových délek nitrocelulosovými nátěry tloušťky 1 
m obsahujícími různé pigmenty 
 

Druh pigmentu Propustnost záření, % 
 Vlnová délka 
 435,8 nm 404,7 nm 365,5 nm 342,2 nm 313,1 nm 302,3 nm 

berlínská modř 
titanová běloba 
(anatas) 
oxid železitý 
chromová žluť 
zinková běloba 
saze 

58 
35 
 

15 
11 
14 
1.5 

56 
32 
 

18 
18 
38 
1.0 

31 
18 
 

19.5 
14 
0 

0.7 

21 
6 
 

12 
14 
0 

1.0 

10 
0.6 

 
26 
14 
0 

1.0 

45 
0 
 

20 
14 
0 

1.0 
 

 
Absorbované ultrafialové záření se sice nedostává k pojivu pod pigmentovou částicí, 

ale často vede k jeho poškození v blízkosti pigmentu. Velký význam má proto schopnost 
pigmentu dopadající ultrafialové záření odrážet. Tabulka 2.2.6.2 zachycuje schopnost 
některých pigmentů obsažených v nitrocelulosovém nátěru odrážet paprsky slunečního záření. 
 
 
Tab.2.2.6.2 Odraz dopadajícího slunečního záření nitrocelulosovými nátěry obsahujícími 
různé pigmenty 
 

Druh pigmentu Odraz slunečního záření, % 
 Vlnová délka 
 440 nm 420 nm 400 nm 380 nm 360 nm 340 nm 320 nm 

titanová běloba 
(anatas) 
titanová běloba 
(rutil) 
zinková běloba 
oxid železitý 
saze 

100 
 

98 
 

87 
6,7 
4.5 

100 
 

84 
 

86 
6 

3.8 

95 
 

20 
 

75 
6 

4.2 

66 
 

9.5 
 

13 
6.5 
4.3 

17 
 

5,5 
 
3 

6,5 
4.3 

5.5 
 

3.5 
 
1 

6.8 
4.5 

5 
 
3 
 
0 

6.9 
4.5 
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Zinková běloba ultrafialové záření nepropouští. Toho se v praxi využívá při pigmentaci 
nátěrů pro čisté prostředí, kde se uplatňuje značný vliv slunečního záření malých vlnových 
délek. Pro prostředí znečištěné spalinami je vhodnější oxid železitý pro svou poměrně 
značnou chemickou netečnost. Také saze jsou málo propustné pro ultrafialové záření. Bílé 
pigmenty odrážejí, jak ukazuje tab. 117, dopadající sluneční záření mnohem více než jiné 
pigmenty. Také jen málo propouštějí sluneční záření určitých vlnových délek. Velký 
koeficient odrazu slunečního záření bílými pigmenty zpomaluje stárnutí filmotvorné látky. 
Titanová běloba rutilového typu absorbuje záření více než běloba anatasová a zinková. 
Olovnaté pigmenty ultrafialové záření rovněž značně absorbují. 

Pro zvýšení odolnosti nátěrů se doporučuje přidávat kromě pigmentů látky, které dobře 
absorbují energeticky účinné ultrafialové záření, jako jsou deriváty benzofenonu. Přídavky 
těchto látek se velmi osvědčily při zlepšování odolnosti plastů v atmosféře. V oboru nátěrů se 
zatím takovéto látky v širším měřítku neužívají, ačkoliv mohou zlepšit odolnost nátěrů proti 
účinkům atmosféry. Pro úplnost je třeba uvést, že fotochemické změny v organické 
filmotvorné složce způsobuje pouze ta část vlnových délek záření, která je absorbována. 

Sluneční záření zvyšuje povrchovou teplotu nátěru, což přispívá k destrukci 
filmotvorné látky. Vysokou povrchovou teplotu získávají nátěry zejména v rovníkových 
zeměpisných šířkách, kde teplota povrchu nátěru dosahuje 50oC. Na teplotu nátěru má značný 
vliv jeho barevný odstín. S vlnovou délkou záření vzrůstá jeho odraz bílými pigmenty. Také 
nátěry pigmentované hliníkovým práškem odrážejí podstatnou část dopadajícího slunečního 
záření. Bílé nátěry se proto zahřívají na přímém slunečním světle daleko méně než tmavé. 
Toho se v praxi využívá při volbě odstínu vrchního nátěru pro zásobníky na kapalná paliva, 
chladicí vozy apod. Obecně lze říci, že teplota bílých nátěrů je za stejných podmínek často až 
o 10oC nižší než nátěrů tmavých. U nátěrů vystavených tepelnému namáhání, zejména 
střídavému, nutno uvážit i skutečnost, že organické povlaky mají obvykle větší koeficient 
tepelné roztažnosti než kovy. V některých případech to způsobuje ztrátu přilnavosti nátěru 
k povrchu kovů. 
 
 
2.2.7 Biologické vlivy 

V tropickém podnebí a v provozech potravinářského průmyslu dochází někdy k poškození 
nátěrů plísněmi. Projevuje se ztrátou lesku, změnou odstínu nátěrů a také jejich zjevným 
rozrušením. Nejvíce jsou plísněmi napadány nátěry z přírodních vysychavých olejů. Jejich 
organické pojivo je pro plísně vhodnou živnou látkou. Růst plísní je doprovázen vznikem 
různých látek, které nepříznivě působí na nátěr. U některých druhů plísní jsou to zejména 
jablečná, citronová a glukonová kyselina. Koncentrace vzniklých organických kyselin se 
pohybuje v rozmezí od 0.02 do 0.03 mol l-1.Někdy rostou plísně i na povrchu anorganických 
materiálů, které pro ně nemohou být živnou látkou. Na povrchu těchto materiálů 
pravděpodobně ulpívají různé nečistoty, které jsou pro plísně zdrojem živin. 
Na čerstvém organickém nátěru kontaminovaném plísněmi nedochází k jejich intenzívnímu 
růstu. Látky v něm obsažené, zejména produkty vznikající při zasychání organické složky, 
působí na vývoj plísní inhibičně. Nečistoty ulpělé na čerstvém povrchu nátěru však pro ně 
mohou být v počáteční fázi vhodnou živnou látkou. Filmotvorná složka nátěrů značně 
ovlivňuje jejich sklon k napadení plísněmi. Nejméně náchylné jsou nátěry na bázi 
polymerovaného tungového oleje, dehydratovaného ricinového oleje, asfaltu, fenolických 
pryskyřic, alkydových pryskyřic modifikovaných tungovým olejem, styrenovaných olejů a 
vinylových polymerů. Pro odolnost nátěrů proti účinkům a růstu mikroorganismů má též 
určitý význam druh základního kovového povrchu a jeho předběžná úprava. Vliv druhu 
pigmentu v epoxidovém nátěru na růst plísní je uveden v tabulce 2.2.7.1. 
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Tab.2.2.7.1  Vliv druhu pigmentu v epoxidovém nátěru na růst plísní 
 

Druh pigmentu Růst plísní 
chromová žluť 
oxid chromitý 
hliníkový prášek 
oxid zinečnatý 
titanová běloba 
baryt 
saze 
grafit 
slída 
talek 

0*) 
0 
0 
0 
1 

1 až 2 
3 
3 
3 
3 

 
*) 0 - žádné stopy plísní, 5 - více než 25% povrchu nátěru pokryto plísní 
 

Na neupraveném povrchu jsou nátěry málo odolné. Platí to zejména pro nátěry, jejichž 
složky mohou být živnou látkou pro vývoj mikroorganismů. Nátěry, které dobře odolávají 
účinkům mikroorganismů, jsou na druh kovového povrchu a jeho předběžnou úpravu méně 
citlivé. Vhodnou předběžnou úpravou u hliníku je jeho elektrochemická oxidace  u oceli 
otryskávání a moření. Na podponorových částech lodí a zařízení vystavených vlivům mořské 
a říční vody se uchycují nejrůznější živočichové a rostliny. Obrůstání podponorových částí 
lodí je zvlášť výrazné v teplých mořích. Tato vodní fauna a flóra jednak poškozuje nátěr, 
jedna vytváří tlusté drsné vrstvy, které značně snižují rychlost lodi a zvyšují spotřebu paliva. 
Pro ochranu podponorových částí lodí proti obrůstání se používají různé speciální 
antivegetační nátěry, které tvoří poslední vrchní vrstvu ochranného nátěrového systému. Tyto 
nátěry obsahují jako aktivní složky sloučeniny mědi a rtuti. Dobré výsledky poskytuje 
kombinace oxidu měďného a organických sloučenin olova. Vedle těchto klasických toxických 
látek se používá nepřehledné množství nejrůznějších dalších anorganických a organických 
sloučenin. Antivegetační nátěry mají poměrně krátkodobou účinnost. Často nepřesahuje jejich 
toxický účinek dobu jednoho roku. Tak např. antivegetační nátěry obsahující oxid měďný 
ztrácejí účinnost během 12 až 24 měsíců. Je-li však oxid měďný kombinován s octanem 
trifenylolova, prodlouží se doba účinnosti nejméně dvojnásobně. Na intenzitu obrůstání 
podponorovýih částí lodí má určitý vliv i odstín nátěru. Bylo zjištěno, že nátěry světlých 
odstínů obrůstají méně než nátěry tmavé, jak to názorně  ukazuje tabulka 2.2.7.2. Vodní 
rostliny se však orientují hlavně na bílé povrchy, protože lépe zabezpečí jejich potřebu světla. 
 
 
Tab. 2.2.7.2 Vliv odstínu nátěru na jejich obrůstání 
 

Odstín nátěru Obrůstání povrchu nátěru, %
bílý 
světle zelený 
žlutý 
hnědý 
červený 
tmavě zelený 
černý 

10 
40 
30 
80 
80 
80 
90 
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V říčních vodách není intenzita obrůstání podponorových částí lodí tak velká jako 
v teplých mořích, ale ani zde nebývá zanedbatelná. Tak např. byly některé vzorky nátěrů 
v říční vodě po roční expozici pokryty z 80% různými nárůsty. 
 
 
2.2.8 Vyšší teploty 

Nátěry musí odolávat nejen přímým vlivům povětrnosti,ale i zvýšeným teplotám. 
Povrchová teplota některých ocelových konstrukcí a zařízení v energetice, chemickém 
průmyslu a hutích je někdy značně vyšší než teplota povrchu nátěru zahřátého slunečním 
světlem. Nátěry vystavené účinkům atmosféry podléhají oxidační, tepelné, hydrolytické a 
fotochemické destrukci. Vyšší teplota v mnoha případech urychluje průběh destrukčních 
pochodů. Nepříznivý vliv na vlastnosti nátěrů má kolísání teplot.  
 
 
2.2.9 Anorganické látky 

Pronikání iontů do nátěrů závisí na jejich permitivitě. Při malém množství absorbované 
vody v nátěrovém filmu je jeho permitivita malá. Průnik iontů je v tomto případě řízen 
činností aktivních ionizovatelných skupin fixovaných na makromolekule filmotvorné látky, 
které účinkují jako přechodové stupně, jimiž procházejí nátěrovým filmem opačně nabité 
ionty. Tyto fixované ionizovatelné skupiny se ionizují vlivem nadifundované vody za vzniku 
iontů vázaných na makromolekulu filmotvorné látky a volného iontu nesoucího opačný náboj. 
Nátěrový film tohoto druhu je propustný pouze pro ionty opačného náboje, než je náboj pevně 
fixovaných ionizovatelných aktivních skupin. Se zvětšením obsahu vody v nátěrovém filmu 
se zvětšuje jeho permitivita a zároveň vznikají průchody podle řetězců makromolekul 
filmotvorné látky, kterými mohou pronikat velké hydratované ionty. Musíme přitom mít na 
zřeteli schopnost výměny iontů daného nátěrového filmu, která se projevuje jeho schopností 
vázat ionty obsažené v roztoku. Se schopností výměny iontů nátěrových filmů souvisí i druh 
náboje, který tyto filmy získají při ponoření do roztoku. 
 
 
2.2.10 Podmínky při zhotovování a zasychání nátěrů 

Nátěry, které dobře chrání kovový povrch proti korozi, jsou-li zhotoveny v čistém prostředí 
a teprve pak vystaveny působení znečištěného ovzduší, se velmi často neosvědčí, jestliže byly 
zhotoveny přímo v provozních podmínkách. Látky obsažené v průmyslovém ovzduší mohou 
působit nepříznivě na přeměnu nátěrové hmoty v nátěrový film a mohou kontaminovat 
natíraný kovový povrch. Zkoušky provedené s ocelovými vzorky při 95%ní relativní vlhkosti 
ukázaly, že rychlost koroze závisí na přítomnosti oxidu siřičitého. Intenzívní vývoj v oboru 
nátěrových hmot vedl již k přípravě nátěrových hmot, které umožňují zhotovovat nátěry i při 
teplotách pod nulou. Nejvhodnějším pojivem pro tyto materiály je částečně zneutralizovaný 
kopolymer vinylchlorid/vinylacetát. Nátěrové hmoty, které jej obsahují, lze nanášet při 
teplotách od -10 až do +35oC. Materiály tohoto druhu však nejsou v praxi běžné. 

Příliš vysoká teplota natíraného povrchu a okolního prostředí má na vlastnosti nátěrů 
nepříznivý vliv. Povrchy vystavené přímému polednímu a odpolednímu slunečnímu svitu se 
mají natírat v době, kdy jsou od slunce odvráceny, aby nedocházelo ke zvrásnění nátěru a ke 
vzniku pórů. Póry vznikají rychlým odpařením ředidel  rozpouštědel. Proto se nátěry nemají 
zhotovovat na povrchu ohřátém na teplotu vyšší než 40oC. Při zhotovování nátěrů stříkáním 
nemá relativní vlhkost prostředí překročit 75%. Při větší relativní vlhkosti kondenzuje na 
nátěru voda v důsledku prudkého ochlazení způsobeného odpařením ředidel a rozpouštědel. U 
dekorativních nátěrů může voda způsobit vznik bílých matových skvrn. Tabulka 2.2.10.1 
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obsahuje údaje o vlivu znečištění na zasychání různých nátěrů a tabulka 2.2.10.2 vliv teploty 
a relativní vlhkosti ovzduší na průběh zasychání nátěrů. 

 
 

Tab. 2.2.10.1  Vliv znečištění na zasychání nátěrů 
 

 
Pojivo 

Pigmenty 
plniva 
(%) 

Zasychání v prostředí 
SO2

* HCl H2S NH3 

Lněný olej suřík 4* 0 - 1 4 4 
Lněný olej suřík, baryt 

Fe2O3, ZnO 
0 0 0 - 1 1 

Lněná fermež, 
polymerovaný 
tungový a lněný olej 

suboxid olova 
baryt, ZnO 

0 – 3   1 

Alkyd modifikovaný 
vysychavými oleji 

litopon 
břidllicová šeď 
ZnO, mastek 

0 1 2 0 - 1 

Lněný olej a 
chlorkaučuk (1:1) 

suřík 0 0 – 1 1 0 

Chlorkaučuk 
s vysychavým 
alkydem (2:3) 

zinková žluť 
baryt, mastek 

1 1 3 0 

Lak z kumaronové 
pryskyřice a 
tungového oleje (2:1)

suboxid olova 
baryt, mastek aj. 

1 1 3 0 

Polyvinylbutyral a 
kyselina fosforečná  

tetraoxychroman 
zinečnatý 

0 0 0 0 

 
 

Tab. 2.2.10.2  Vliv teploty a relativní vlhkosti ovzduší na průběh zasychání nátěrů 
 

Pojivová 
báze  nátěru 

Relativní 
vlhkost 

[%] 

Teplota 
 

[oC] 

Tvrdost nátěru 
[%] 

 po 24h 48h 72h 
chlorkaučuk 55 

100 
55 
100 

20 
20 

0 – 5 
0 – 5 

9 
5 
13 
3 

24 
9 
17 
6 

30 
13 
20 
9 

kumaronová 
pryskyřice 

55 
100 
55 
100 

20 
20 

0 – 5 
0 - 5 

11 
6 
6 
3 

17 
9 
12 
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3. METODY TESTOVÁNÍ KOROZNĚ-INHIBIČNÍ ÚČINNOSTI ORGANICKÝCH 
POVLAKŮ A NÁTĚROVÝCH HMOT 

 
Organický povlak vytvořený aplikací nátěrové hmoty je podroben po dobu své 

životnosti významně podmínkám okolního prostředí. Během této periody však bývá 
organický povlak vystaven vlivům povětrnosti. Dochází pak ke stárnutí povlaku a ztrátě jeho 
ochranných i dekorativních vlastností. Prodloužit období plné funkčnosti nátěru nebo 
garantovat funkčnost povlaku po celou dobu životnosti výrobku se stalo vlastním zájmem 
nejen uživatelů, ale také zhotovitelů povlaků a výrobců nátěrových hmot. K ověření životnosti 
nátěru, tj. doby, po kterou organický povlak odolává působení všech degradačních vlivů a plní 
své ochranné a dekorativní funkce, slouží (nejčastěji organický povlak, anorganické povlaky 
na pojivové bázi silikátů, vodního skla jsou též zařazovány do této skupiny) testy organických 
povlaků vytvářených pomocí nátěrových hmot ve zcela konkrétních podmínkách jejich 
konečného použití. Přesto, že tyto zkoušky v reálných podmínkách nebo alespoň zkoušky na 
atmosférických stanicích poskytují velmi realistické a užitečné výsledky, nelze při zlepšování 
stávajících a vývoji nových nátěrových systémů čekat na žádoucí výsledky celých 5 - 15 let. 
Od počátku 20. století byla proto zaváděna řada urychlených zkoušek nátěrů. V těchto 
zkouškách byl organický povlak vystaven nejprve působení jednoho nebo dvou degradačních 
faktorů. S postupem času se tyto zkušební postupy stávaly složitějšími a s nimi se objevila i 
složitější zkušební zařízení. V nich byl povlak vystaven expozici více degradačních faktorů, 
jejichž působení bylo navíc časováno jak co doby jejich trvání, tak i jejich řazení. Na konci 
dlouhého a rozhodně nikoliv přímočarého vývoje metod urychlených testů ochranných 
povlaků najdeme dnes velmi komplikované, technicky náročné a velmi často i utajované 
zkušební postupy firem z oblasti produkce automobilů a lodí, zpracování ropy a plynu a 
kosmické a vojenské techniky. Zcela základním problémem urychlení vývoje nových 
nátěrových systémů je nalezení spolehlivé metodologie, která by umožňovala na základě 
krátkodobých testů předpovědět dlouhodobou životnost těchto systémů. Vlastní predikce 
životnosti nátěrů je pak velmi specifický a náročný multidisciplinární obor. Většina 
vyvinutých metod se proto snaží napodobit v laboratoři působení přirozených atmosférických 
podmínek, které jsou zodpovědné za destrukci živých i neživých systémů. Na jeden ze 
základních problémů tohoto napodobování povětrnosti upozornil v roce 1967 Grinsfelder 
přibližně takto: „Jak můžeme očekávat, že laboratorní postupy budou kopírovat počasí, když 
počasí nikdy nekopíruje samo sebe“. Celý problém zkoumání povětrnostní odolnosti nátěrů je 
však podstatně složitější, neboť o životnosti povlaku rozhoduje velmi mnoho faktorů, včetně 
povětrnosti a proměnných, spojených s vlastním materiálem, způsobem jeho přípravy a 
zpracování i vlastní konstrukcí výrobku. Přitom jiné faktory ovlivňují např. vznik 
osmotických puchýřků a korozní procesy a jiné faktory mají vliv např. na retenci lesku a 
křídování nátěru. 
 
Faktory ovlivňující životnost nátěrových systémů:  
 

1.Zpracování 
materiálu 

2.Materiálové 
vlastnosti 

3Podmínky 
aplikace nátěru 

4.Povětrnostní 
vlivy 

 
Základním faktorem ovlivňujícím životnost (povětrnostní odolnost) nátěru jsou jeho 

materiálové vlastnosti, tj. fyzikálně-chemické, mechanické a morfologické vlastnosti 
použitého pojiva, pigmentů, plniv a pomocných látek, a také povaha substrátu a tloušťka 
nátěru. 

Druhou oblastí, která velmi významně ovlivňuje životnost nátěru je volba vhodného 
technologického postupu nanášení povlaku a důsledné dodržování jednotlivých etap přípravy. 
Tato oblast, která byla tradičně považována za výhradně emipirickou, se v posledních deseti 
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letech dostala do zájmu základního výzkumu a objevily se první mezinárodní standardy (např. 
ISO 8501-1,3 apod.). Předmětem zkoumání jsou především způsoby předúpravy povrchu, vliv 
nanášecí techniky na kvalitu povlaku, vliv vlhkosti a teploty substrátu na vznik povlaku a na 
neposledním místě vliv nečistot (rzi, okuje, oleje, soli, prach atd.) přítomných na substrátu na 
konečné vlastnosti nátěru. Třetí oblast faktorů, které podstatně ovlivňují životnost nátěru, jsou 
vlivy povětrnosti. Jak je však patrné ze schématu, vlivy povětrnosti tvoří pouze součást celého 
problému a proto samotným působením několika povětrnostních faktorů nedokážeme vždy 
vysvětlit rozdíly v chování studovaných nátěrových systémů.  Je známou skutečností, že 
lidstvo v průběhu věků přistupovalo a v běžné praxi dosud přistupuje ke zkoumání stárnutí 
nátěrů a k vyhodnocování projevů degradace nátěrů velice empiricky. Dodnes v národních i 
mezinárodních standardech nalezneme převážně subjektivní vizuální metody vyhodnocení 
poškození nátěru (např. ISO 4628-1,2,3,4,5). Obrovský pokrok, který nastal v rozvoji 
instrumentálních metod umožňuje, aby byly tyto metody využity pro objektivní hodnocení 
znehodnocení nátěru během jeho stárnutí měřením zcela konkrétních fyzikálně-chemických a 
mechanických vlastností. Těmito metodami lze např. velmi přesně měřit adhezi nátěrů 
k substrátu s využitím laseru (Laser Induced Decohesion Spectroscopy), provádět detailní 
chemickou analýzu a zjišťování degradačních změn v pojivu i pigmentech v celém 
hloubkovém profilu nátěru (Laser Delamination, Time-of- Flight Secondary Ion Mass 
Spectrometry), provádět měření viskoelastických vlastností povrchů (Microscratch Analysis 
by Nano-Intender), atd. Tato cesta je patrně také jediná, která umožňuje objektivně popsat 
vztah mezi složením materiálu a jeho vlastnostmi. Na základě získaných poznatků lze pak 
očekávat, že vývoj odolnějších systémů bude probíhat daleko cíleněji než dosud. Je však 
nutno poznamenat, že výjimečné nejsou pouze samotné tyto instrumentální metody, ale také 
jejich cena. 
 
Makroklima a mikroklima 

Atmosférické podmínky, které jsou zodpovědné za destrukci ochranného povlaku a 
které vytvářejí klima na konkrétním místě na zeměkouli, kde se povlak nachází, se nazývají 
„makroklima“ (Tab. 3.1.). Všechny tyto faktory s výjimkou obsahu kyslíku ve vzduchu se 
výrazně mění v závislosti na zeměpisné šířce, nadmořské výšce, konkrétním místě na povrchu 
země a denní době. 
 
 
Tab. 3.1 Složky makroklimatu 
 
Kyslík v atmosféře Účastní se základních degradačních reakcí. Tvoří přibližně 20% 

vzduchu. Je prakticky jedinou konstantní veličinou makroklimatu. 
Sluneční záření Působí jako přímé sluneční záření i jako nepřímé, difusní záření. 

Vzhledem k filtraci tohoto záření kyslíkem, ozonem a mraky dopadá na 
povrch země záření o vlnové délce od 290 do 1400 nm. 

Teplota vzduchu Ovlivňuje teplotu nátěru a rychlost degradačních reakcí 
Vlhkost vzduchu Je základním faktorem koroze, a to nejen kovů. Při jejím poklesu pod 

určitou hodnotu korozní procesy neprobíhají. 
Polutanty v atmosféře Jedná se zejména o oxidy síry a dusíku, ozon a aerosoly. Projevem 

jejich přítomnosti v atmosféře je např. kyselý déšť. 
 
 

Povětrnostní faktory, které jsou uvedeny jako složky makroklimatu, jsou určitě velmi 
důležité pro stárnutí a degradaci nátěru. Z vlastní zkušenosti však víme, že povětrnostní 
podmínky v bezprostřední blízkosti vlastního nátěru bývají mnohdy zcela odlišné od 
podmínek makroklimatu (Tab. 3.2.), v nichž je natřený předmět umístěn. Tak např. teplota 
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natřeného plechového parapetu může při přímém oslunění dosáhnout v létě až 70 oC, zatímco 
teplota okolního vzduchu je pouze 30 oC. Souhrn povětrnostních faktorů, působících na nátěru 
a v jeho bezprostřední blízkosti se nazývá „mikroklima“. A je to právě „mikroklima“, jinými 
slovy tyto zcela konkrétní podmínky panující na natřeném předmětu, a nikoliv makroklima, 
které rozhodují o rychlosti a povaze degradačních procesů a následně pak spoluurčují i 
životnost nátěru. 
 
Tab. 3.2 Složky mikroklimatu 
 
UV složka záření 
dopadající na povrch 
nátěru 

Destruktivně působí zejména jeho složka UV-B v rozmezí 285-315 nm a 
složka UV-A v rozmezí 315-400 nm. Degradaci způsobuje jak přímé UV 
záření, tak jeho difusní složka. Množství dopadající energie je určeno také 
polohou předmětu ke slunci. 

Teplota povrchu nátěru Dodatkové zahřívání nátěrů během dne vlivem infračerveného záření 
způsobuje, že povrchová teplota nátěru převyšuje teplotu okolního 
vzduchu až o 40oC. Ohřátí nátěru je závislé na barevném odstínu a tepelné 
vodivosti natřeného substrátu. Dále dochází k dodatkovému podchlazení 
předmětu v noci pod teplotu okolního vzduchu. Celkové kolísání teploty 
povrchu nátěru během 24 hodin tak může dosáhnout 60-80oC. 

Vlhkost povrchu nátěru Vlhkost vzduchu působí jako vlhkost vzdušná ale také jako kapalná (déšť, 
rosa) a pevná (jinovatka, led). Pro namáhání nátěru má velký význam 
rosa a doba orosení nátěru. Rosa má pro degradaci nátěrů větší význam 
než déšť. 

Přítomnost solí na 
povrchu nátěru 

Soli, zejména chloridy a sírany, pronikají difusí k povrchu chráněného 
substrátu a urychlují na jeho povrchu elektrochemické procesy, vedoucí ke 
korozi těchto materiálů. Soli přítomné na povrchu kovů ještě před 
nanášením nátěru navíc podstatně snižují přilnavost nátěru i jeho 
ochranné vlastnosti. 

Vítr Působí abrazi nátěru vzhledem k přítomnosti pevných částeček v ovzduší. 
Zvyšuje tím podstatně úbytek tloušťky povlaku a přispívá tak ke zrychlení 
poklesu ochranné účinnosti povlaku. 

Flora, fauna a jejich 
metabolity 

Destrukci nátěrů způsobují především plísně, houby, řasy a 
bakterie. Na ponořených částech lodí působí především mořská 
flora a fauna. 

 
 

Jak je patrné z uvedeného výčtu, počet složek mikroklimatu je poměrně vysoký a 
jejich povaha je navíc velmi různorodá. Z toho je také zřejmé, že veškeré simulace 
povětrnosti v laboratorních zařízeních jsou pouze snahou o určité přiblížení se reálným 
podmínkám. V konkrétních případech tak mohou být výsledky laboratorních zkoušek 
dokonce v protikladu s výsledky zkoušek v atmosférických podmínkách. To však není 
důvodem, aby se rozvoj metod urychlených povětrnostních zkoušek zastavil. 

Naopak používání metod zkoušení urychlené povětrnosti se výrazným tempem 
rozšiřuje. Ve světě se etablovaly dvě velké laboratoře, které vedle povětrnostních zkoušek 
začaly profesionálně poskytovat urychlené zkoušky nátěrů. Jsou to Q-Lab Weathering 
Research Servis a ATLAS/SFTS, obě se sídlem v Miami na Floridě. Vedle těchto dvou 
hlavních zkušebních center poskytují urychlené korozní a povětrnostní zkoušky desítky 
specializovaných nezávislých i firemních laboratoří, zabývajících se korozními zkouškami 
materiálů, anorganických a organických povlaků. 

Jelikož zhruba 80% povrchové ochrany, především kovových materiálů vůči působení 
atmosférické koroze a povětrnostních vlivů, spočívá právě v aplikaci organických povlaků 
vytvářených pomocí nátěrových hmot, patří zjišťování odolnosti organických povlaků 



 45

určených k povrchové ochraně kovů mezi nejdůležitější zkoušky. Podle původu či charakteru 
vnějších činitelů prostředí působícího na testované vzorky organických povlaků a z hlediska 
časového, lze stávající zkoušky rozdělit na: 

 
Dlouhodobé zkoušky 

Probíhají v atmosférických podmínkách, provozních podmínkách nebo jiných 
reálných prostředích. Atmosférická koroze je nejrozšířenější druh koroze a proto právě 
prvními zkouškami bylo vystavování vzorků v síti atmosférických stanic. Jejich výsledky 
stanovují dobu, po kterou zůstane nátěr neporušen a končí úplnou degradací nátěru. Jsou 
vysloveně dlouhodobého charakteru. Vývojem a požadavky moderní doby došlo i k rozvoji 
zrychlených přírodních zkoušek. 
 
Laboratorní zkoušky 

Napodobují přírodní, provozní či jiné specifické podmínky. Používají zkušebních 
vzorků definovaných rozměrů a tvaru, které jsou podrobovány účinkům definovaného 
korozního prostředí. Jde o zkoušky, jejichž časová náročnost je vyjádřená ve dnech, týdnech 
až měsících. Jsou obvykle normovány, takže lze výsledky porovnávat. Modelují rozhodující 
činitele korozního prostředí. Na základě studia činitelů, které způsobují a ovlivňují 
atmosférickou korozi se při zkouškách využívá jako korozních činitelů vysoká relativní 
vlhkost vzduchu, působení kyselinotvorných plynů (SO2, HCl, Cl2), rozpustných látek (Cl-), 
vody, vlivu vyšší teploty a světelného záření, rovněž i biologických činitelů. 

 
a. Zrychlené laboratorní zkoušky 

Urychlují simulovanou atmosférickou korozi za zvýšení intenzity působení jednotlivých 
korozních vlivů. V rámci vědeckého výzkumu existují i tzv. ultrarychlé testy. 

 
b. Nepřímé korozní zkoušky 

Postihují některé vlastnosti ochranných povlaků, které mohou nepřímo ovlivnit 
korozní procesy. 
 
 
3.1  Dlouhodobé zkoušky v přírodních podmínkách 

Dlouhodobé zkoušky v přírodních atmosférických podmínkách (popřípadě v jiných 
reálných prostředích, nebo v provozních zařízeních), jsou prováděny v přesně specifikované 
síti povětrnostních stanic (Obr.3.1.1a,b). Na zkoušené vzorky organických povlaků působí, 
podle příslušné klimatické zóny, určité dávky slunečního záření, resp. UV, teplota, voda (jako 
relativní vlhkost vzduchu, vodní srážky, rosa , mlha, tající led, sníh aj.). Dalšími vlivy 
působícími ve vnější amosféře jsou činitelé způsobující biodegradaci nátěrových filmů 
(plísně, řasy) a chemické látky, „polutanty“ či emise a imise z průmyslových oblastí. Méně 
závažnými z hlediska destrukce organického povlaku jsou potom vítr, písek, prach. Hodnoty 
těchto faktorů a dalších meterologických dat je třeba přesně sledovat a zaznamenávat 
(Tab.3.1.1). Sezónní změny spektra sluneční energie měřené při různých úhlech expozice jsou 
zachyceny názorně na obrázku 3.1.6. 

Vzorky jsou při testování naneseny na předepsaných podkladech, podle druhu 
organického povlaku nátěrové hmoty jsou kovové (hliníkové, ocelové, chemicky 
předupravené, různě mechanicky předupravené), dřevěné, azbestocementové. aj.. Jsou 
uchyceny ve speciálních stojanech (s konstantním úhlem náklonu vzorků nebo s proměnným 
úhlem, ve dřevěném rámu, na otočném podstavci (Obr. 3.1.2-3.1.3.), s izolovanou zadní 
stranou, s využitím černé skříňky aj.).  
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a-Subtropický typ povětrnostní stanice 
 

b-Městský typ stanice mírného pásma 
 

Obr. 3.1.1a,b Celkový pohled na areál zkušební stanice  
 
 

Rozpis náklonů vzorků podle ročního období dle ASTM normy je uveden v tabulce 3.1.3. 
Vyhodnocování vzorků probíhá pravidelně, spolu s přesnými záznamy stavu exponovaných 
vzorků. Příklad záznamu měsíční průměrné teploty a vlhkosti vzduchu, se srážkami v Miami 
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je zachycen na obrázku 3.1.4. V tabulce 3.1.3.je přehled dávek slunečního záření Arizony a 
Floridy v závislosti na úhlu náklonu vzorků. Úhel dopadu paprsků slunečního záření při 
náklonu vzorků podle ročního období je zachycen na obrázku 3.1.5. 

V tabulce 3.1.2 jsou souhrnně uvedeny změny organického povlaku, které jsou hodnoceny  
a zaznamenávány v průběhu povětrnostních venkovních zkoušek na zkušebních panelech 
(přehled hodnocených povrchových změn). Metody destruktivního i nedestruktivního 
charakteru sloužící k hodnocení jsou v řadě případů ještě ve fázi vývoje a jsou v přehledu 
uvedeny v tabulkách 3.1.5-3.1.6. Přístroje a snímače k měření a záznamu meteorologických 
dat a klimatických údajů jsou zobrazeny na obrázcích 3.1.7a až 3.1.7g. Podstavce s různým 
úhlem sklonu desek při expozici jsou názorně uvedeny v obrázcích 3.1.8a až 3.1.8e. 
Například expozice pod stříškou, s vertikálním směrem, je používána při studiu růstu řas ke 
stanovení odolnosti biodegradačním faktorům. Expozice při náklonu 45oje užívána obecně 
v nespecifikovaných případech, náklon 90opři studiu mikrobiologických faktorů fasádních 
nátěrů a nátěrů na dřevo. Náklon 5o jih například při testování nátěrů na karosérie automobilů, 
nebo při testování s černou skříňkou. 

Variabilní úhel expozice pro využití maximálních dávek sluneční energie činí dle 
normovaného postupu: v Miami, Florida=5ov létě, 45 o v zimě, v měsících při rovnodennosti 
činí v Miami=26o, Phoenix, Arizona=34 o zeměpisné šířky. 

Panel typu černá skříňka tvoří hliníkový box, který má vrchní desku opatřenou 
testovaným nátěrem, používá se též tzv. ohřívaný černý panel. Teploty povrchu panelů 
(maximální a minimální pro bílý a černý typ) jsou uvedeny v tabulce 3.1.4. 

 
 

 
 

Obr. 3.1.2 Panel se zkušebními nátěry upevněný v otočném stojanu 
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Obr. 3.1.3 Panely exponované  v přírodních podmínkách přímořské zóny-detail stojanu 

 
 
Tab.3.1.1 Přístroje a snímače ke stanovení dávek faktorů povětrnosti 

 
Měřený parametr Užité zařízení 

Solární (sluneční) energie 
Celková hemisférická Pyranometr (hemisférický) PSP 
Celková utrafialová Ultrafialový radiometr (hemisférický) 

TUVR 
Normální dopad Pyrheliometr (6o prostorový úhel) NIP 

Teplota 
Okolí Teploměr 
Černý panel Sonda snímače černého panelu RTD 
Bílý panel Sonda snímače bílého panelu RTD 
Teplota vzorku Termočlánek připojený k panelu 

Vlhkost 
Množství dešťových srážek Dešťoměr 
Trvání deště Ohřívaný snímač vlhkosti (dopadový) 
Celková doba vlhkosti Snímač celkové doby ovlhčení TOW 

dopadový 
Relativní vlhkost Psychrometr nebo hygrograf 
Teplota vlhkého teploměru Teploměr v knotovém zábalu 

Různé 
Rychlost větru Anemometr, větrná korouhvička 
Solné aerosoly Vlhká svíčka 
Teplota mořské vody Plovoucí teploměr 
Kvalita vzduchu Analyzátor emisí 
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Tab. 3.1.2 Přehled hodnocených povrchových změn při testování  nátěrových hmot 
 
               Vlastnost                 ASTM norma 

Změna barevného odstínu (v) ASM D 1729 
Křídování  -ručně 
                  -páskou 

ASTM D 42144 
ASTM D 4214, TNO 

Špinivost (p) - 
Růst řas (p) ASTM D 3274 
Praskání (p) ASTM D 660 
Trhlinky (p) ASTM D 661 
Šupinkovatění a odlup (p) ASTM D 772 
Puchýřovatění (p) ASTM D 714 
Povrchová rez (p) ASTM D 610 
Koroze řezu (p) ASTM D1654 
Eroze (p) ASTM D 662 
Barva (i) ASTM D 2244 
Lesk (i) ASTM D 523 

 
* Způsob hodnocení: v-vizuálně, i-instrumentálně, p-pomocí standardu.  

 
Tab.3.1.3 Rozpis náklonů panelů (úhel expozice) dle ASTM E 782 

 
                 Měsíc                 Úhel náklonu 

Březen zeměpisná šířka 
Duben-srpen zeměpisná šířka 20o 
Září zeměpisná šířka 
Říjen-prosinec zeměpisná šířka +20o 

 
Tab.3.1.4. Teploty povrchu panelů při dané expozici 

 
 Teplota, oC 
                        Maximum                                            Minimum 

Typ expozice bílá černá bílá černá 
, 45o  45 60 20 18 
,45 o 50 70 19 17 
, 5 o 48 67 20 18 
, 5 o 52 73 19 17 

Černá skříňka, 5 o 55 76 17 15 
      Okolní vzduch 32 20 

 
Tab.3.1.5.  Seznam testů nedestruktivních pro vzorek 

 
Vlastnost, metoda ASTM metoda 

Elektromagnetismus ASTM D 1186 
IČ zář. „-„ 
Elektronová mikroskopie „-„ 
X-záření (RTG) „-„ 
Ultrasonická holografie „-„ 
Video- image systémy „-„ 
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Tab.3.1.6. Seznam fyzikálních zkoušek a příslušných norem k  hodnocení změn 
 

                Vlastnost                  ASTM metoda 
Odolnost úderu ASTM D 2704 
Elasticita - 
Prodloužení ASTM D 522 
Ohyb ASTM D 522 
Tvrdost ASTM D 3363 
Adheze ASTM D 3359 
Abraze ASTM D 4060 
„Mar“ odolnost  
„Chip“odolnost - 

 
 

 

 
 

Obr. 3.1.4 Klimatické údaje povětrnostní stanice (Miami, vlhkost, teplota, srážky) 
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Tab. 3.1.7.  Sluneční zářivá energie, průměr hodnot v období  1990-1991 
 

Měsíc Sluneční radiace, MJ.m-2

úhel expozice 
 45 o 5 o 26 o variabilní úhel 
Leden     
Florida 556.79 420.48 514.34 556.79 
Arizona 612.50 425.49   
Únor     
Florida 587.50 483.37 618.09 587.50 
Arizona 607.94 476.40   
Březen     
Florida 601.51 569.90 661.61 661.61 
Arizona 631.54 601.35   
Duben     
Florida 545.76 573.12 623.35 573.35 
Arizona 724.23 784.77   
Květen     
Florida 468.30 600.77 577.21 600.77 
Arizona 735.51 897.85   
Červen     
Florida 434.21 589.38 529.25 589.38 
Arizona 649.66 856.13   
Červenec     
Florida 434.86 566.95 531.66 566.95 
Arizona 658.02 830.43   
Srpen     
Florida 475.86 572.30. 557.65 572.30 
Arizona 684.02 774.86   
Září     
Florida 475.00 502.78 526.62 526.62 
Arizona 712.30 774.86   
Říjen     
Florida 545.50 500.14 561.06 545.60 
Arizona 712.30 596.29   
Listopad     
Florida 522.87 425.90 509.88 522.87 
Arizona 669.54 471.38   
Prosinec     
Florida 524.10 394.72 492.33 524.10 
Arizona 601.06 400.22   
Celkem     
Florida 6178.55 6199.76 6703.02 6827.51 
Arizona 7935.44 7762.70   
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Obr. 3.1.5 Úhel dopadu slunečních paprsků na testované vzorky v letním a zimním období 
 

 
 

 
Obr. 3.1.6 Sezónní změny ve spektru sluneční energie měřené při různých úhlech expozice 
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a b 
Dešťoměr WMO skříňka  

c d 
Pyranometr (PSP) Senzor měření délky deště 
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e f 
Ultrafialový radiometr (TUVR 

 
Teploměr černého panelu 

 
Obr. 3.1.7a až 3.1.7f  Přístroje k měření dávek meteorologických a klimatických faktorů 
 
 

 
 
Obr. 3.1.7g Snímače TUVR (totální UV radiometr) při náklonu 45o jih, 5o jih, úhel zeměpisné 
šířky 
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Obr3.1.8  Stojany s rámy pro uchycení vzorků –celkový pohled 
 
 

 
a-Panel typu „černá skříňka“ při expozici 5 ojižně 
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b-Panely při expozici 5 o 

 

c- Vertikální expozice panelů pod stříškou 
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d-Dřevěné fasádní panely s při expozici 90 o 

 

e-Uzavření  panelů  
 

Obr.3.1.9a až3.1.9e  Pohled na panely exponované při různém úhlu sklonu desek 
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3.1.1 Přehled povětrnostních stanic  

Vlivy povětrnosti se projevují u vzorků nátěrových filmů změnami v molekulové 
hmotnosti polymerních sítí a struktur, rozpadem makromolekul, degradací zesíťovaného 
polymerního nátěrového filmu. Podstatně se mění mechanická odolnost, pevnost a tažnost 
filmu. Povětrnostní vlivy mají různé znaky a složky, z nichž podle zeměpisné polohy, roční 
doby a orientace ke světovým stranám vždy některé vystupují více do popředí. Nejúčinnější 
složkou povětrnostních vlivů jsou přímé sluneční paprsky, které podporují rozpad 
filmotvorných složek a mohou urychlit i fotochemické změny na styčné ploše mezi 
pigmentem a pojivem. Sluneční světlo je příčinou rozkladu zejména pojiv obsahujících 
dvojné vazby a aromatická jádra, dále je příčinou křídování pigmentu titanové běloby 
anatasového typu. Každé stárnutí, přirozené i urychlené, vyvolává ve filmu řadu nevratných 
chemických a fyzikálních změn. Lze zjednodušeně říci, že se přitom zmenšuje množství 
kapalné fáze ve filmu a naopak vzrůstá obsah tuhé fáze. Nátěr ztrácí vláčnost a stává se méně 
rozpustným. Současně se zmenšuje jeho antikorozní schopnost a nátěr se začíná rozrušovat. 

Rychlost změn v nátěru během stárnutí závisí na faktorech, které stárnutí vyvolávají. 
Změny v nátěrech vystavených normálním účinkům povětrnosti probíhají nestejnoměrně, 
protože působící faktory nejsou pravidelné. Naproti tomu při urychlených zkouškách je 
průběh rozrušení pravidelný. Ze slunečního světla je nejúčinnější záření kratších vlnových 
délek. Proto se nátěry zhotovené v prvních jarních měsících na plochách obrácených k jihu a 
skloněných pod úhlem 45o rozrušují dříve než nátěry zhotovené v létě, kdy zasychání sice 
rychleji probíhá, ale není tak katalyzováno ultrafialovým zářením. V městské atmosféře, kde 
je ultrafialové záření zadržováno prachem, se jeho účinek projevuje mnohem méně. 

Další složkou povětrnostních vlivů je déšť, který vyvolává bobtnání nátěru. 
Zbobtnalým nátěrem proniká k podkladovému materiálu vlhkost, tvoří se puchýřky a dochází 
ke korozi, a to buď podrezivěním, nebo prorezivěním. Střídavým botnáním a vysušováním 
nátěru se značně porušuje rovnováha mezi zplodinami rozpadu filmu a tím se urychluje další 
rozpad. Poměrně důležitým faktorem je také střídání denních a nočních teplot. Protože tepelná 
roztaživost podkladového materiálu (kovů) a nátěru je nestejná, nátěr ztrácí přilnavost ke 
spodním vrstvám (zvlášť je to patrné u tmelových vrstev) a někdy i přímo k podkladu 
(trhlinky, zmenšení vláčnosti). Méně významnými povětrnostními činiteli jsou vítr, 
mechanický oděr prachem, pískem, sněhem, kouřem, vibracemi atd. Při zkoušení odolnosti 
nátěrů na povětrnostních stanicích nebo objektech se sleduje nejen jakost nátěrových hmot, 
použitých ke zhotovení několikavrstvého nátěru, ale i systém natírání, tj. volba jednotlivých 
pracovních postupů, způsob nanášení jednotlivých vrstev, doba zasychání a úprava nátěrů 
před nanášením dalších vrstev, způsob provedení a podmínky při zasychání. Není zvykem 
zkoušet odolnost proti účinkům povětrnosti u každé vrstvy nátěru zvlášť; sleduje se vždy celý 
několikavrstvý nátěr, jak se ho v praxi používá. Pracovníky, kteří budou konat povětrnostní 
zkoušky, nutno upozornit na to, že jsou to zkoušky dlouhodobé, časově i pracovně velmi 
náročné, a že úspěch mohou zaručit jen zkoušky sériové, pečlivá práce a hodnocení všech 
změn, které se na vzorcích vystavených povětrnosti projevily.Směrnice pro zkoušení nátěrů 
nemohou vystihnout veškeré možné alternativy a mohou jen sjednotit pracovní postup při 
zhotovování několikavrstvých nátěrů a hlavně sjednotit způsob registrace změn a zdůraznit, 
které faktory nebo změny jsou nejdůležitější a nesmějí se při zkouškách zanedbat. 

Podmínkou pro dosažení úspěchu je vybudování celé sítě stanic, zachycujících 
jednotlivé typické vlivy: V našich podmínkách to byly především horské, průmyslové a 
venkovské typy, popsané dále. Jiná území na Zemi měla štěstí, a získala výhodu především v 
tropických, subtropických stanicích. V našich evropských podmínkách byly navrhovány 
stanice typu městské průmyslové atmosféry, horské nebo venkovské (Obr.3.1.1.1-3.1.1.2).  
 
 



 59

Horské stanice ve výši nad 1000 m  

V těchto polohách se projevuje silné ultrafialové záření, které způsobuje rychlý rozpad 
sušiny pojidla. Náhlé kolísání teplot zároveň umožňuje ověřit přilnavost nátěrového filmu. 
Velmi dobře lze hodnotit i jakost pigmentů (tj. jejich stálost na světle), protože ovzduší je 
čisté a nátěry se nezašpiní. 
 
 
Venkovské stanice 

Leží v nižších polohách, v ovzduší prostém kouře; více zde působí střídavé ozařování, 
déšť a kolísání vlhkosti vzduchu. 
 
 
Městské stanice  

Vyznačují se vlivem korozních kouřových plynů a sníženým účinkem záření.  
 
 
Průmyslové stanice  

Vyznačují se větší koncentrací kouřových plynů (SO2, Cl2. NH3) a větší relativní 
vlhkostí vzduchu. 

 

Mezi základní typy ve světě nejdůležitějších povětrnostních stanic, rozdělených podle 
příslušných klimatických zón patří následující typy:  

 

. Subtropický typ povětrností stanice  

. Pouštní typ povětrnostní stanice  

. Stanice v oblastech  s extrémně nízkými teplotami  

. Stanice v přímořských oblastech (subtropické, obr. 3.1.1.1) 

. Stanice s vlivy průmyslových zplodin a exhalací  
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Obr. 3.1.1.1 Panely exponované v přírodních podmínkách horské stanice 
 
 

 
 

Obr. 3.1.1.2  Panely v přírodních podmínkách městské průmyslové zóny 
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. Subtropický typ povětrností stanice (Florida) 

 

 
 

Obr.3.1.1.3 Subtropická stanice, snímače k monitorování záření 
 

 
Obr. 3.1.1.4  Subtropické klima v Miami, Florida (průměrná teplota, sluneční záření, srážky) 
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Nejznámnější subtropické stanice jsou na území jižní Floridy, která se stala v testování 
nátěrových hmot „standardem“ životnosti. Degradační změny subtropického klimatu jsou 
způsobeny vlivem synergického efektu vysokých dávek UV záření, vysoké teploty a vysoké 
vlhkosti vzduchu, (povrch vzorků je až 50% času vlhký), pravidelně se střídají mokré a suché 
cykly. Na obrázku 3.1.1.4. jsou uvedeny základní klimatické údaje  Miami na území Floridy 
(průměrná teplota, sluneční záření, srážky). Snímače pro vyhodnocování celkové sluneční 
energie (globální) a UV části jsou zobrazeny na obrázku 3.1.3.3. 

 
 

. Pouštní typ povětrnostní stanice (Puerto Rico, Mexiko, Arizona), 

Klimatické podmínky zahrnují vysoké hodnoty UV, vysokou teplotou vzduchu, 
nízkou vlhkost vzduchu, vyskytuje se zde velmi málo srážek a vlhkosti, nepůsobí zde korozní 
a biodegradační vlivy. Také degradační změny v porovnání s předchozím typem jsou nižší. 
Celkové dávky UV záření jsou například v Arizoně o 20% vyšší než na Floridě, avšak 
vzhledem k nízkým dešťovým srážkám a nízké vlhkosti vzduchu je zkušební panel v Arizoně 
smáčen 6x méně než na Floridě. Na obrázku 3.1.1.6. jsou uvedeny základní klimatické údaje 
 Arizona (průměrná teplota, sluneční záření, srážky). Snímače pro vyhodnocování celkové 
sluneční energie (globální) a UV části jsou zobrazeny na obrázku 3.1.1.5. Tato původně 
alternativní místa ke zkoušení povětrnosti jsou často využívána (jihozápadní oblasti 
Spojených států amerických, zejména Phoenix). 

 

 
 

Obr.3.1.1.5  Tropická stanice, snímače k monitorování záření 
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Obr. 3.1.1.6 Tropické klima Phoenix, Arizona (průměrná teplota, sluneční záření, srážky) 
 
 

. Stanice v oblastech  s extrémně nízkými teplotami  

V tomto typu stanic, například v Minnesotě, je využíváno mrazu jako příčiny 
poškození, tedy faktoru, který nelze testovat na Floridě. Vlivem krystalků vody, zamrzlých 
v nátěrovém filmu, dochází k objemovým změnám- „rozpínání“, což vede k praskání nátěru a 
dalším mechanickým poškozením. Na obrázku 3.1.1.7. jsou uvedeny základní klimatické 
údaje  International Falls, v Minnesotě (průměrná teplota, sluneční záření, srážky). 
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Obr. 3.1.1.7 Klima v Internatonal Falls (průměrná teplota, sluneční záření, srážky) 
 
 

. Stanice v přímořských oblastech  (jižní Florida, New Jersey) 
 

 
 
Obr. 3.1.1.8. Stojany se vzorky na mořském pobřeží  
 
 

Přímořská atmosféra spojuje vlivy -vysokou teplotu a vlhkost vzduchu, vysoké dávky 
UV záření s působením solné mlhy, čímž dojde ke kombinaci přírodních povětrnostních vlivů 
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a přírodních korozních vlivů. Provádí se zde jak expozice atmosférická, tak zkoušky při 
ponoření vzorků do mořské vody. Stanice jsou například v oblastech pobřeží Floridy, New 
Jersey, severní Karolína, Texas, Kalifornie, kde jsou testovány nátěrové hmoty pro ochranu 
lodních trupů a nátěry zamezující růstu mořských řas a škeblí. 

 
 

. Stanice s vlivy průmyslových zplodin a exhalací (Kentucky, Pensylvánie) 

Povětrnostní stanice se vyznačují účinky vysoké teploty, působení průmyslových 
emisí SO2, Nox, H2S, NH3 aj., kyselých dešťů (s pH pod 4.5,obsahem H2SO4, síranů aj.), 
smogu, popílku atd. Tyto oblasti se vyznačují velkou nespecifičností, neboť složení a 
koncentrace jednotlivých chemických faktorů se mění město od města. Na obrázku 3.1.1.9. 
jsou uvedeny základní klimatické údaje  International Falls, v Minnesotě (průměrná teplota, 
sluneční záření, srážky). Obrázek 3.1.1.10 názorně předvádí variabilitu pH dešťových srážek 
spadající na území Severní Ameriky. Stanice s nízkými hodnotami pH dešťových srážek jsou 
v Pensylvánii a New Jersey.  

 

 
Obr. 3.1.1.9  Klima v Lousville (průměrná teplota, sluneční záření, srážky) 
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Obr. 3.1.1.10  Hodnoty pH dešťových srážek na území Severní Ameriky 

 
 
 
3.1.2 Zrychlené zkoušky v přírodních podmínkách 

Zkušební postupy v některých přírodních podmínkách jsou modifikovány tak, aby 
bylo do zkušebního postupu možno začlenit daleko intenzivnější působení těch 
povětrnostních faktorů, přičemž se dosáhne též rychlejších výsledků než při klasickém 
testování v povětrnostních stanicích. Jedná se zejména o přídavek cyklů vodní spršky, spršky 
solného roztoku (Obr. 3.1.2.1.), či o zvýšení teploty a doby ovlhčení exponovaných panelů. 
Vyšší teploty povrchu vzorku, rychlejšího ochlazování lze dosáhnout pomocí tzv. černé 
skříňky, na izolovaném stojanu, či pomocí tzv. ohřívané černé skříňky. Cykly vodní spršky 
nacházejí smysl např. v tropických stanicích. Obrázek 3.1.2.2.ukazuje vliv černé skříňky na 
teplotu a solární záření povrchu vzorků  

Další zařízení zvyšují intenzitu UV záření a to jednak na otočných podstavcích, 
pomocí Fresnellova reflektoru, který systémem zrcadel odráží a zaostřuje solární zařízení na 
exponované panely (Obr. 3..1.2.3., 3.1.2.4).  
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Tab.3.1.2.1 Srovnání doby ovlhčení vzorků černé skříňky, neizolovaného panelu a ohřívaného 
panelu 

 
Doba smočení panelů (%) 

Perioda testů 
nepodložený panel izolovaný panel panel 

černá skříňka 
12.74 - 44.8 32.1 
1.75 - 30.0 22.2 
2.75 - 35.4 24.6 
3.75 - 31.5 22.0 
12.75 23.1 - 37.2 
1.76 23.5 - 47.8 
2.76 39.2 - 54.0 
3.76 23.7 - 35.8 

relativní doba smočení 1.0 2.2 1.6 
 
 
 

 
 
Obr. 3.1.2.1 Postřik panelů sprškou solného elektrolytu při postupu ve zrychlené 

zkoušce v přírodních podmínkách  
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a-Srovnání radiační energie okolí a teploty 
černé skříňky 

b-Srovnání denních teplotních maxim (černá 
skříňka, okolí) 

 
Obr.3.1.2.2a,b   Vliv černé skříňky na teplotu a solární záření povrchu exponovaných 

vzorků (horní křivka-černý panel, spodní křivka-okolí) 
 
 

 
 

Obr. 3. 1.2.3 Fresnellův reflektor –konstrukce 
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Obr.3.1.2.4  Spektrum světla produkované pomocí Fresnellova reflektoru 
 
 

3.1.2 Ultrarychlé metody povětrnostních zkoušek 

Ultrarychlé metody a nepřímé korozní metody jsou postupy, které nehodnotí viditelné 
změny vyskytující se na povrchu vzorků organických povlaků a vzniklé následkem korozních 
procesů, ale měří veličinu související s procesem degradace organických povlaků. Tzv. 
ultrarychlá metoda užívající elektronovou spinovou rezonanci k monitorování tvorby radikálů 
při vystavení organických povlaků působení UV záření, vychází z předpokladu, že radikály, 
které se tvoří během prvních hodin vystavení podmínkám zkoušek, ukazují na relativní 
stabilitu povlaku.  

Další testy, které využívají různé instrumentální techniky a postupy, jako je Ramanova 
spektroskopie, impedanční spektroskopie, měření akustické emise a mechanických kmitů, 
elektrochemické metody aj., přinášejí také určité poznatky při studiu korozních dějů. Všechny 
tyto metody se pro svou náročnost jak v technickém vybavení, tak v interpretaci nepoužívají 
pro praktické testování organických povlaků.  

 
 

3. 1.3 Zdroje proměnlivosti při testování v přírodních podmínkách  

Expozice vzorků organických povlaků venkovním „přirozeným podmínkám“ se 
vyznačují řadou změn. Venkovní „přirozené podmínky“ nejsou ve svém působení konstantní, 
tak z hlediska časového, sezónního, ale i místního (co týče intenzity či velikosti dávek 
jednotlivých faktorů). Tato proměnnost souvisí právě s proměnností venkovních podmínek, 
zejména UVzáření, teploty, a vlhkosti. Z obrázku 3.1.3.1-3.1.3.3. vyplývá důvod vyššího 
stupně degradace organických povlaků vlivem UV záření v létě, kdy stačí málo hodin 
vystavení slunečnému záření oproti několikanásobně delšímu v zimních měsících. Intenzita 
slunečního světla při různých vlnových délkách je ovlivněna zvýšenou atmosférickou filtrací 
v důsledku jiného úhlu dopadu slunečního záření, jak názorně předvádí obrázek 3.1.3.4. 
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Největší poškození materiálů UV je během hodin poledne, během letních měsíců a 
v nadmořských výškách blíže rovníku (Obr. 3.1.3.2.). Některé výsledky dokázaly, že expozice 
v letních měsících může vyvolat až 7x větší degradaci než v letním období, jak vyplývá 
z měření uvedených v obrázku 3.1.3.5, kde byly na základě tvorby karbonylů, jako ukazatelů 
degradace nátěrového filmu, porovnávány výsledky z obou ročních období. Na obrázku 
3.1.3.6. jsou uvedeny výsledky stanovení pevnosti polyesterových PES vláken, kdy ztráta 
pevnosti  PES vláken se měnila v poměru 5:1 v letním a zimním období  

Mezi další zdroje proměnlivosti patří kromě regionálních změn mezi jednotlivými 
typy klimatu i místní změny (například uvnitř samotné floridské lokality) a roční změny, které 
se vyskytují na všech venkovních lokalitách. Je vždy proto nutné zvážit všechny tyto 
okolnosti a ostatní potencionální zdroje proměnlivosti při vyhodnocování výsledků zkoušek i 
při jejich zkušebních postupech, neboť mohou významně ovlivnit výsledky jak konvenčních, 
tak zrychlených metod venkovní expozice povětrnosti. 
 

 
 

Obr.3.1.3.1 Sezónní změny v intenzitě UV  (červen, prosinec) 
 

 
 

Obr.3.1.3.2 Průběh intenzit celkové sluneční a UV  záření během dne (Miami, červen) 
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Obr.3.1.3.3 Změna v intenzitě slunečního záření kratších vlnových délek UV  v průběhu roku 

 
 

 
 

Obr.3.1.3.4  Znázornění úhlu dopadu slunečních paprsků:zima (B), léto (A) 
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Ob. 3.1.3.5 Tvorba radikálů (karbonylové) během degradace organických povlaků v létě a v 
zimě  
 

 

 
Obr.3.1.3.6  Změny v pevnosti polyesterových vláken měřené v zimním a letním období 
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3.2 Zrychlené laboratorní zkoušky v simulovaných povětrnostních a korozních 
podmínkách 

Dlouhodobé korozní zkoušky v atmosférických stanicích poskytují výsledky za 
poměrně dlouhou dobu, ale s vysokou vypovídající schopností (vzhledem k přirozeným 
podmínkám). Naopak urychlené korozní testy umožňují získat velice rychle výsledky na úkor 
přesnosti a shodě s chováním nátěrů v reálných podmínkách jejich expozice. Spolehlivé 
převodní koeficienty mezi výsledky odolnosti nátěrových filmů z dlouhodobých 
povětrnostních zkoušek a výsledky laboratorních zkoušek nebyly nalezeny, ať již z důvodu 
časové i místní proměnnosti atmosférických činitelů, tak z důvodů rychlejšího střídání pojiv a 
změn ve složení nátěrových hmot, i když sále existují pokusy stanovit převodní koeficienty, či 
porovnat výsledky některých zrychlených zkoušek s výsledky přírodních stanic. Proto byly 
vypracovány urychlené zkoušky, které postupně doznaly velkého rozšíření. Předem je však 
nutno znovu upozornit na to, že se jejich výsledky nemusí vždy shodovat s výsledky 
dlouhodobých zkoušek. Lze však podle nich dobře vzájemně porovnávat účinnosti 
jednotlivých organických povlaků. 

Zrychlené laboratorní zkoušky znamenají expozici zkušebních vzorků vlivům 
rozhodujících povětrnostních a korozních činitelů takovým způsobem, kdy dochází 
k urychlení korozních procesů a k rychlému vzniku korozních změn jak na kovovém 
podkladu, který je chráněn organickým povlakem, tak na povlaku samotném. Vystavení 
urychleným konstantním korozním a povětrnostním podmínkám, znamená setrvání 
zkušebních vzorků organických povlaků při konstantních podmínkách, na rozdíl od venkovní 
expozice. Konstantní podmínky těchto zkoušek, na druhé straně, způsobují proměnnost, 
kterou je změna ve vlastnostech zdroje umělých simulovaných urychlujících faktorů, od 
vlastností přírodních zdrojů. 

Charakteristickým rysem těchto zkoušek je to, že k urychlení dějů dochází 
v počátečním stádiu korozních reakcí, po vytvoření korozních zplodin již k dalšímu urychlení 
zpravidla nedochází. Důležité při provádění zrychlených zkoušek je to, aby korozní děj 
probíhal při nezměněném mechanismu elektrochemické koroze (např.s kyslíkovou 
depolarizací). Plyne z toho, že toto urychlení nemůže být až tak příliš razantní, kdy by 
docházelo spíše k testování chemické odolnosti organických povlaků. 

K simulaci venkovních povětrnostních a korozních podmínek byla vyvinuta četná 
zařízení (obr.3.2.1a až 3.2.1d), která používají zdroje, sloužící k produkci definovaných a 
konstantních dávek faktorů, ovlivňujících výsledky povětrnostní a korozní odolnosti 
materiálů. Mezi tyto faktory patří již zmiňované sluneční a UV záření, teplota, voda a vlhkost, 
kyslík a korozně-působící plyny jako je oxid siřičitý, mlha chloridu sodného, kyselé deště a 
vodné roztoky elektrolytů- síranů, chloridů, popř. jiných chemických látek. 

Jednotlivá zařízení se liší navzájem nejvíce v užití typu světelných zdrojů pro simulaci 
světelného záření a zejména jeho UV složky. Jelikož žádný ze světelných zdrojů 
poskytovaných zařízením pro umělou povětrnost, není přesně odpovídající slunečnímu světlu, 
musí být proto přesně interpretovány výsledky zkoušek z přihlédnutím k vlnovým délkám. 
Typ světelného zdroje, zejména po stránce UV, závisí především na zkoušeném materiálu. 
Vyhovující vlnovou délku lze zvolit na základě předběžného testování, a podle přesnosti a 
rychlosti požadovaných výsledků. Na obrázku 3.2.2. je uvedena oblast přípustného 
spektrálního rozdělení energie pro zkoušení odolnosti UV podle DIN 53 231. 
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a c 
a,b  Wetheromether ke zkoušení povětrnosti c  QUVpanel-s UV světlem a kondenzací 

 

b 

 
d 

Komora  ke zkoušení solnou mlhou  
Obr. 3.2.1a až 3.2.1d   Zařízení ke zkoušení vlivů povětrnosti a koroze 
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Obr. 3.2.2 Oblast spektrálního rozložení energie pro zkoušení odolnosti UV podle DIN 53 31 

 
 
3.2.1  Faktory rozhodující o odolnosti organických povlaků a nátěrových hmot při  
expozici zrychleným povětrnostním a korozním zkouškám 

Mezi nejdůležitější faktory ve vnější atmosféře a proto aplikované v simulované atmosféře 
v laboratoři patří již zmiňované sluneční světlo, teplota, kyslík voda, které na materiály 
působí v různých množstvích, a které ovlivňují fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti 
organických povlaků. Dále jsou to faktory způsobující  biodegradační poškození (řasy, plísně) 
a chemické látky - emise průmyslových exhalací („polutanty“). 

 
3.2.1.1 Světlo(UV záření)  

Expozice slunečnímu záření je základní příčina poškození organických povlaků, resp. 
nátěrových filmů fotodegradací, způsobující rozbití chemických vazeb polymeru, což vede 
k degradaci povrchových vrstev nátěru. Po degradaci vazeb polymeru jsou exponovány přímo 
pigmenty, které se mohou vymývat, sprašovat, reagovat s ostatními složkami povětrnosti atd. 
Organické polymery poškozuje zejména oblast UV záření, zvláště pak kratší vlnové délky. V 
tabulce 3.2.1.3. jsou uvedeny disociační energie a prahové délky UV pro rozbití různých typů 
vazeb.  
 

 
 

Obr. 3.2.1.1 Spektrum slunečního záření  
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Tab.3.2.1.1 Specifikace vlnových délek slunečního světla  
 

Oblast Vlnová délka Intenzita záření 
(W.m-2) 

% 

UV-C 280 0  
UV-B 280-320 5  
UV-A 320-400 63 6.1 
VID 400-800 580 51.8 
IČ 800-3000 472 42.1 

Celkem 280-3000 1120 100 
 

 
Obr. 3.2.1.4 Vlnové délky slunečního světla (poledne, léto) 

 
 
Tab.3.2.1.2 Charakterizace vlnových délek UV záření 
 

Rozdělení vlnových délek UV záření a charakterizace 
 

UV-A 
315-400 nm 

 
způsobuje degradaci některých polymerů 

způsobuje opálení, ne spálení sluncem 
prostupuje okenním sklem 

UV-B 
280-315 nm 

nejkratší vlnové délky na zemském povrchu 
poškozují většinu polymerů 
absorbovány okenním sklem 

UV-C 
pod 280 nm 

filtrovány atmosférickým ozonem 
mohou způsobit abnormální degradaci 

germicidní 
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Obr. 3.2.1.2 Spektrum vlnových délek po průchodu slunečního světla oknem ve srovnání 
s přímým slunečním světlem 
 

 
Obr. 3.2.1.3 Energie fotonu ve vlnových délkách slunečního světla 

 
 
Tab. 3.2.1.3 Prahové vlnové délky UV záření pro rozbití vazeb  

 
Vazba Disociační energie 

[kcal/mol] 
Prahová vlnová délka 

[nm] 
C-N 72.8 392.7 
C-Cl 81.0 353.0 
C-C 82.6 346.1 
S-H 83.0 344.5 
N-H 85.0 336.4 
C-O 85.5 334.4 
C-H 98.7 289.7 
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Sluneční světlo je elektromagnetické spektrum, skládající se z paprsků gama, X 
paprsků, dále na zemský povrch dopadající UV záření a viditelné světlo, dále jsou to 
mikrovlny a rádiové vlny (Obr. 3.2.1.1.). Na zemský povrch dopadá sice relativně malé 
množství UV záření-asi 5-6%, tedy délky, které nebyly odfiltrovány atmosférickým ozonem 
(Tab. 3.2.1.1.). UV oblast světla se rozděluje na UV-A (pod 200-280 nm), na UV-B (280-315 
nm) a na UV-C (315-415 nm). Radiometry pro měření totální radiační energie mají citlivou 
oblast v rozsahu 290-385 nm. Právě UV-C délky jsou odfiltrovány atmosférou. Právě tyto 
nejkratší vlnové délky UV jsou na základě kvantové teorie odpovědny za nejzávažnější 
degradaci, jak vyplývá z průběhu energie fotonu ve vlnových délkách světla UV a VID (Obr. 
3.2.1.3.). Stručná charakterizace účinků UV záření je obsažena v tabulce 3.1.2.2. Z tabulky 
3.2.1.4a. vyplývá, že k poškození vazeb v polymerech dochází při expozici vlnovým délkám 
spadajícím do oblasti UV-A.  

VID část spektra je zodpovědná za menší část fyzikálně-mechanického poškození. Na 
viditelnou část spektra jsou citlivá například barviva, organické pigmenty, tiskové barvy. 
Výsledkem působení těchto vlnových délek je změna barvy beze změny fyzikálně-
mechanických vlastností. Spektrum  záření vlnových délek prostupujících oknem a letního 
poledního slunce je na obrázcích 3.2.1.2. a 3.2.1.4. IČ oblast slunečního spektra způsobuje 
zahřívání, vzestup teploty povrchu materiálu, což může přispívat k vyšší rychlosti degradace 
organického povlaku způsobenou kratšími vlnovými délkami. IČ vlnové délky se někdy dělí 
blíže na oblasti IR-A (780-1400 nm), IR-B (1.4-3 mm), IR-C (3-1mm). 
 
 
Tab. 3.2.1.4a  Aktivační spektra pro různé polymery 

 
Polymer – pojivo Vlnová délka vyvolávající poškození [nm] 

Polyvinylacetátový film 280 
Polykarbonátový film 285, 305, 330, 360 
Akrylát 290, 325 
SAN film 290, 325 
Polyethylen 300 
Polypropylen 310, 370 
Polyvinylchlorid 320 
Polyester 325 
Kopolymer PVC/PVAc  327, 364 

 
 
Zdroje světla pro zrychlené povětrnostní a korozní zkoušky 

Světlo je simulováno v zařízeních pro zkoušení zrychlené povětrnosti pomocí Hg 
výbojek, uhlíkovým obloukem (otevřeným, uzavřeným) nebo fluorescenčními výbojkami. Je 
snahou, samozřejmě napodobit rozsah vlnových délek umělého zdroje s vlnovými délkami 
přirozeného slunečního světla.V tomto bodě tkví nedostatek a zdroj proměnlivosti, protože 
každý typ těchto světel poskytuje jiné světelné spektrum, které závisí jak na jeho typu (C 
oblouk, Xe oblouk,aj.) a na vzdálenosti a úhlu vystavení vzorků, tak na jeho stáří (počtu 
vyzářených hodin), počtu a typů použitých filtrů atd.  

Jelikož žádný ze světelných zdrojů poskytovaných zařízením pro umělou povětrnost, 
není přesně odpovídající slunečnímu světlu, musí být proto přesně interpretovány výsledky 
zkoušek z přihlédnutím k vlnovým délkám. Platí i zde, že je nutné věnovat pozornost kontrole 
a výměně světel a monitorování intenzity světelného toku, nejlépe UV záření. Typ světelného 
zdroje, zejména po stránce UV, závisí především na zkoušeném materiálu. Vyhovující 
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vlnovou délku lze zvolit na základě předběžného testování, a podle přesnosti a rychlosti 
požadovaných výsledků. 

Mezinárodní komisí pro záření (Commission Internationale de l´Eclairage) byly 
zpracovány a vydány údaje pro umělé a globální záření. Tato spektrální distribuce 
normovaného druhu světla D 65 podle CIE je také základem německých norem DIN 53 387 a 
53 389. Globální záření má rozsah vlnových délek 300-830 nm. Zvláštní význam se přikládá. 
jak je jasné z předchozího textu, dolní oblasti globálního záření, zejména UV záření, ačkoliv 
UV záření tvoří jen asi 5% globálního záření. Pro připomenutí vlnová délka maximální 
fotochemické citlivosti polymerů je uvedena v tabulce 3.2.4.1b 
 
 
Tab. 3.2.4.1b Fotochemická citlivost polymerů 
 
               Polymer                     Vlnová délka v nm 

Polyester 325 
Polystyren 318 
Polyethylen 300 
Polypropylen 370 
Polyvinylchlorid 320 
Polykarbonát        295, 345 

 
 

Požadavky kladené na zkušební přístroj pro stanovení světelné a povětrnostní odolnosti 
makromolekulárních látek: 
 
1.  Přizpůsobení umělého zdroje záření slunečnímu svitu (globální záření musí souhlasit 

především v oblasti UV záření) 
2.  Neměnnost (konstantnost) zdrojů záření po dobu životnosti zářiče, zvláště v oblasti UV 

záření 
 

Slunečnímu svitu odpovídá nejlépe filtrované zařízení xenonové lampy, zatímco spektrální 
distribuce uhlíkové obloukové lampy vykazuje vzhledem ke slunečnímu světlu velké 
odchylky. Spektrum zářiče se rtuťovými parami nevykazuje žádný souhlas se slunečním 
světlem. 
 

Na základě dobrých zkušeností s xenonovými výbojkami jako umělými zdroji záření 
v přístrojích na urychlení povětrnostního stárnutí, používají se tyto zdroje v mnohých 
normách pro krátkodobé zkoušky světelné a povětrnostní odolnosti plastů a i jiných materiálů. 
I když xenonová výbojka dobře odpovídá spektrálním rozdělením oblasti UV záření a ve 
viditelné oblasti záření globálnímu záření, lze použít xenonového zářiče ve zkušebních 
přístrojích jen s vhodnými filtry. Vhodnými filtry musí být odfiltrováno jak ohraničení v UV 
oblasti záření, tak i většina IČ záření. Neexistují bohužel ideální filtry, které by současně 
optimálně ohraničovaly v UV i IČ oblasti a kromě toho byly odolné vůči stárnutí. Z těchto 
důvodů se ve zkušebních přístrojích používají kombinace filtrů, aby bylo vyhověno oběma 
požadavkům. 

Vedle dobré simulace slunečního záření - se zvláštním ohledem na poměry v oblasti UV 
záření - má pro reprukovatelnost zkušebních výsledků rozhodující důležitost konstantnost 
záření během zkušební doby. Umělé zdroje záření trpí úbytkem intenzity záření podmíněným 
jejich stárnutím, který může být u jednotlivých zdrojů rozdílně velký. Tak např. bylo změřeno 
u XENOTESTU 150, že po 1500 hodinách pracovní doby činil střední úbytek intenzity záření 
pro vlnovou délku: 300 nm ..... 15%, 350 nm ..... 13%, 400 nm ..... 9%. 
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Obr. 3.2.1.5 Spektrum záření produkované xenonovým obloukem (xenonová lampa 
s borosilikátovým vnějším a vnitřním filtrem  ) ve srovnání se slunečním světlem (Miami) 
 

 
 
Obr. 3.2.1.6  Spektrum záření produkované slunečním uhlíkovým  obloukem („sluneční 
uhlíkový oblouk s filtrem Cortex D) ve srovnání se slunečním světlem (Miami) 
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Obr. 3.2.1.7 Spektrum záření produkované uhlíkovým  obloukem (srovnání se slunečním 
světlem) 
 
 

 
 
Obr. 3.2.1.8  Srovnání spektrální energie různých světelných zdrojů v kombinaci s rozdílným 
uspořádáním filtrů 
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Obr. 3.2.1.9  Srovnání produkovaných vlnových délek UV a VID pomocí C-oblouku, Xe-
lampy a slunečního světla   
 

 
Obr. 3.2.1.10 Spektrální rozdělení  energie kratších vlnových délek přirozeného a umělého 
zdroje světla (D 65/CIE)  
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Obr. 3.2.1.11  Světlo výbojek UVA-340  ve srovnání se slunečním světlem 
 

 
 

Obr. 3.2.1.12  Světlo výbojek typu UVB-313 a FS 40 ve srovnání se slunečním světlem 
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Obr. 3.2.1.13 Ztráta lesku v závislosti na režimu filtrování umělého světla (2-8 filtrů) 
 

 
Uhlíkový oblouk 
 Uhlíkový oblouk se slunečním světlem emituje záření při vlnových délkách dobře pod 
300 nm. Záření emitované při vlnových délkách mezi 370-400 nm překračuje intenzitu 
slunečního záření mezi 200-500 % (Obr. 3.2.1.6-3.2.1.7). 
 
Výbojky určené pro QUV panely pro oblast UV-B 
 Panely QUV obsahující výbojky s maximální emisí při 313 nm (FS 40, UVA-340), 
jsou používány ve zkouškách nátěrových hmot určených na karosérie automobilů. Avšak 
spektrální rozdělení  výbojek FS 40 je horší při srovnání se slunečním světlem. Emitují 
značný podíl záření po 300 nm solární výseče a intenzita světla klesá dosti značně pod 
intenzitu světla nad 330 nm (Obr. 3.2..1.12). 
 
Výbojky určené pro QUV panely pro oblast UV-A 
 Panely QUV obsahující výbojky s označením UV-A 340, s maximální emisí při 340 
nm, skýtají zkušební prostředí, které dobře lícuje se slunečním světlem při vlnových délkách 
mezi 300-360 nm, nad 360 nm již intenzita značně klesá pod intenzitu záření slunečního 
světla (Obr. 3.2.1.1.11). Dobrá korelace výsledků ve srovnání s přírodní expozicí slunci, se dá 
očekávat u nátěrových hmot, které nejsou ovlivněny zářením nad 360 nm. 
 Pomocí výbojek lze dosáhnout rovnoměrnosti v intenzitě záření, bez nutnosti otáčet se 
vzorky jako u bodových zdrojů. 
 
Xenonový oblouk  
 V dobrém souladu je jeho rozdělení spektrální energie ve srovnání se slunečním 
světlem, zvláště při použití různých typů filtrů (např. borosilikátový vnitřní/borosilikátový 
vnější, Obr. 3.2.1.5 ) 
 Ačkoliv jsou UVA-340 výbojky zdroje dobře napodobující sluneční světlo, UV-B 
zdroje jsou nejvíce rozšířeny, neboť proces degradace s UV-A zdrojem má delší periodu 
vzniku degradace, než UV-B zdroj. Výběr použitých zdrojů světla by měl záviset na typu 
organického povlaku ( typ pojiva), na charakteru získávaných výsledků, na potřebě rychlosti 
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získání výsledků, a samozřejmě přesnosti v důsledku např. vzájemné rozlišitelnosti. Názorné 
porovnání spekter jednotlivých zdrojů je přehledně uvedeno v obrázcích 3.2.1.8-3.2.1.10. 
 
3.2.1.2 Vlhkost 

Vlhkost ve spojení s UV zářením a vysokou teplotou je velmi důležitý faktor při expozici 
vzorků organických povlaků ve venkovní atmosféře, jak dokládá obrázek 13. Aktuální doba 
smočení vzorků při expozici v některých podmínkách dokládá, že například v USA či Kanadě 
jsou vzorky mokré zhruba 30% doby, průměrně 8 hodin za den (obr. 3.2.1.14). Voda působí 
na vzorky ve dvou formách v plynné a v kapalné, voda je k dispozici nátěrovým filmům jako 
vlhkost obsažená ve vzduchu, kondenzovaná vlhkost, rosa, mlha, déšť, jako výsledek tání 
ledu a sněhu. To, že kondenzovaná vlhkost je na vzorcích přítomná již při nízkých teplotách, 
dokumentuje obrázek 3.2.1.17. 

Výsledky povětrnostních zkoušek nátěrových hmot v klimatu Miami potvrzují, že vysoká 
vlhkost s dlouhou dobou smočení vzorků až 50 % času expozice hraje významnou roli 
v odolnosti. Relativní vlhkost vzduchu je důležitá, neboť hodnota relativní vlhkosti 70% je 
uvažována jako kritická pro vznik koroze. 

Vlhkost adsorbovaná na povrchu proniká difuzí nátěrovým filmem, reaguje 
s vodorozpustnými složkami a způsobuje osmotickými procesy osmotické puchýře, reakcí 
s kovovým podkladem tvoří rozpustné soli železa. Jev kondenzace vody na povrchu 
organického povlaku ovlivňuje pomocí rozpuštěného kyslíku fotodegradační a chemické 
reakce. Vodní srážky ovlivňují povrch nátěrových filmů zvýšením rychlosti křídování, na 
druhé straně mohou přispět k odstranění špíny -očistit povrch od prašného spadu či řas. Déšť 
může způsobovat teplotní šoky v létě (mechanické), například indikovaná teplota černé 
skříňky ukazuje na ochlazení vzorků po dešti ze 70 oC na 25 oC za dvě minuty.  

Vlhkost se simuluje vodní sprchou, kondenzací, mlhou nebo ponorem. Degradační 
působení může být urychleno zvýšením počtu suchých a mokrých cyklů, zvýšením celkové 
doby ovlhčení, nebo současným působením vlhkosti a teploty. Obrázek 3.2.1.18 potvrzuje 
toto tvrzení.  

Důležitost faktoru, kterým vlhkost je, dokumentují obrázky 3.2.1.14-3.2.1.18.  
 

 
 
Obr. 3.2.1.14 Úroveň vlhkosti (celková doba smočení vzorků, relativní vlhkost vzduchu 

v průběhu roku Miami) 
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Obr. 3.2.1.15  Srovnání hodin smočení vlivem srážek a kondenzací vlhkosti 
 

 

 
 

Obr. 3.2.1.16  Průběh časových intervalů ovlhčování vzorku panelu a okolí 
 
 

 
Obr. 3.2.1.17 Velikost teplotního rozdílu nutná k vyvolání kondenzace při určité relativní 
vlhkosti vzduchu 
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Obr. 3.2.1.18 Ztráta lesku nátěru v závislosti na režimu vodní sprchy 
 

 
 

3.2.1.3  Teplota 

Destrukční efekty při expozici vzorků UV záření se urychlí, když se zvýší teplota. 
K urychlení přispívají i další faktory, jako je vlhkost. V zařízeních pro zkoušení odolnosti 
materiálů vůči povětrnosti a korozním vlivům má proto nepatrné zvýšení teploty za následek 
rychlejší zvýšení degradace, neboť se urychlí účinky UV a kondenzace vlhkosti. Ačkoliv 
teplota neovlivňuje primární fotochemické reakce, zahrnující reakční produkty primárních 
srážek fotonů (elektronů). V reakcích prvního řádu vede zvýšení teploty o 10 oC ke 
zdvojnásobení rychlosti reakce. Avšak, protože degradace materiálů není jednoduchá 
jednostupňová reakce, zde spíše platí obecné pravidlo, které bylo přijato, a to, že zvýšení 
teploty o 20 oC má za následek 2x vyšší rychlost reakce (Obr. 3.2.1.3.2.). Přechodem přes 
hodnotu Tg se zvyšuje také rychlost difuze kapalin a plynů filmem. 

Drastickému zvýšení teploty je třeba se však vyhnout, neboť mnoho chemických reakcí má 
aktivační energii, jejíž překročení může vést ke kvalitativně jiným mechanismům reakcí. vliv 
teploty na degradaci polymerů je uveden na obrázku  3.2.1.3.1. 
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Obr.3.2.1.3.2  Korozní rychlosti ocelových panelů v závislosti na teplotě expozice 
 
 

 
Obr. 3.2.1.3.1 Vliv zvýšení teploty na rychlost degradace polymeru 
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3.2.1.4  Kyslík 

Samotná expozice vzorků organických povlaků čistému kyslíku se provádí jen v málo 
zařízeních. Oxidace nátěrového filmu začíná obvykle jako povrchový jev, který rozbíjí vazby 
polymerního pojiva.  

K působení kyslíku na povrch vzorků dochází v zařízeních pro simulaci povětrnosti při 
kondenzaci vody na povrchu vzorků, v rozprašované mlze, při ponoru nebo vodní sprše. 
Ačkoliv je oxidační proces odlišný u různých typů pojiv, výsledkem oxidace jsou změny ve 
vlastnostech nátěrového filmu, jako jsou změknutí,  či zkřehnutí a praskání, odlupování, nebo 
odbarvení. 
 
 
3.2.1.5  Chemické látky 

Vliv chemických látek, ať ve formě plynné nebo kapalné je velmi proměnný faktor. Řadí 
se sem látky, které se vyskytují v průmyslových atmosférách jako plynné exhalace či 
chemický spad a popílek, smog, pomocné látky při údržbě komunikací aj. Ve své podstatě 
tyto látky ovlivňují chemickou odolnost organických povlaků, působí korozní změny 
kovových a polymerních materiálů.  

Působení chemických vlivů podporuje zvýšená teplota a vysoká vlhkost. UV záření a 
kyslík narušují organické pojivo, a otevírají tak cestu dalším degradačním reakcím. 
Dohromady vytváří tyto látky synergický efekt, který je v přírodním atmosférickém prostředí 
vysoce specifický, proměnný a nepředpovídatelný jak po kvalitativní stránce (složení, 
konkrétní poškození), tak po kvantitativní stránce (stupeň poškození).  

Vzorky organických povlaků mohou být těmito látkami v zařízeních jednak postřikovány 
sprškou ve formě roztoku, rozprašovány tryskou do formy mlhy nebo vystaveny 
stacionárnímu působení, to znamená ponoru.  

 
 

3.2.2  Zásady a principy využívané při zrychlených korozních zkouškách organických 
povlaků  a nátěrových hmot 

Podstatou urychlených zkoušek je vystavení zkušebních vzorků v laboratorních 
podmínkách zesíleným vlivům rozhodujících korozních činitelů, jako je zesílený vliv teploty, 
vysoké vlhkosti vzduchu, koncentrace korozních látek oxidu siřičitého SO2, vody H2O, 
chloridových iontů. Charakteristické pro urychlené zkoušky je to, že urychlení se dosahuje 
zrychlením počátečního průběhu korozní reakce, ale po vytvoření vrstvy korozních zplodin 
bývá toto urychlení již menší. Hlavním předpokladem urychlených korozních zkoušek je 
takové zesílení těchto vlivů, které způsobí korozní reakci při nezměněném mechanismu, z 
čehož vyplývá, že zvýšení účinků nesmí být příliš vysoké. Zesílení korozních vlivů je tedy 
pro jednotlivé případy limitováno. 
 Teplota urychluje průběh chemických reakcí, tedy i koroze. S rostoucí teplotou se 
snižuje rozpustnost plynů, např. kyslíku v roztocích a naopak, s rostoucí teplotou roste 
pohyblivost iontů. Účinek teploty není tedy jednoznačný. Je-li korozním prostředím voda, lze 
průběh koroze urychlit zvýšením teploty na 36-40 oC, čímž by neměla být překročena oblast 
stálosti korozních zplodin a kyslíková depolarizace by neměla přejít na vodíkovou. Příliš 
vysoké teploty mají také nežádoucí vliv na  předčasnou degradaci pojiv organických povlaků. 
Jestliže se má zvýšit rychlost pronikání vody do nátěrového filmu, je zvýšení teploty na 36-40 
oC účinné. Se zvýšenou teplotou klesá rozpustnost kyslíku, který je rozhodující složkou 
potřebnou pro průběh koroze v neutrálním prostředí, jak je vidět z obrázku 3.2.3.1. Přísun 
kyslíku lze zvýšit např. mícháním či probubláváním roztoku proudem vzduchu. 

Další možností je zvýšení oxidační schopnosti roztoku přídavkem malého množství 
oxidačního činidla tak, aby nedošlo k chemické pasivaci kovu či degradaci pojiva. Zvýšení 
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obsahu oxidu siřičitého SO2, který se v průmyslových oblastech vyskytuje v množství až 10-3 

%, může být periodicky zvýšeno na 0.01%. SO2, který se rozpouští v adsorpčním vodním 
filmu na povrchu nátěru a přechází částečně na kyselinu siřičitou H2SO3. V převážné míře 
však působí ve formě molekul SO2, které snadno difundují do nátěrového filmu. Jinou 
korozní složkou je NaCl, který se vyskytuje zejména v přímořských oblastech, kde Cl- ionty 
jsou význačným stimulátorem koroze uhlíkové oceli. Obsah solí v mořské vodě se pohybuje 
od 0.5 % hm. do 3.9 % hm., hodnota pH od 7.2 do 8.6, průměrný obsah kyslíku je 0.04 g/l. Na 
základě obsahu solí ve vodách byl pro experimentální korozní zkoušky zvolen 3-5 % obsah 
NaCl jako agresivní složky. Bylo zjištěno, že zvyšování koncentrace NaCl, či jiných 
elektrolytů nelze provádět libovolně, jak vyplývá z obrázku 3.2.3.2.  

Koroze oceli se urychluje zvýšením obsahu NaCl až do 6 hm.%. Běžně se v 
současnosti pro zkoušky používá 5+0.5% roztok jako optimální, další zvyšování již nevede ke 
zvýšení rychlosti koroze. Chloridové ionty nedifundují tak ochotně nátěrem jako voda nebo 
některé plyny. Důsledkem toho je, že v kondenzační komoře pouze s obsahem vodní páry 
dojde k intenzivnějšímu puchýřkování nátěrů než v solné komoře obsahující prostředí s 
chloridovými ionty. Rozdíl mezi solnou a kondenzační komorou s SO2 je tedy ve snazší difuzi 
molekul SO2 než Cl- iontů do organického povlaku. Také v solné komoře nelze zkušební 
teplotu libovolně zvyšovat, protože opět při určité limitní teplotě dochází ke snižování koroze, 
což znovu souvisí s rozpustností kyslíku v závislosti na koncentraci roztoků NaCl. Limitní 
teplotou pro korozi oceli v roztocích NaCl je 60 oC. 
 Jiným vlivem působícím na ochranný účinek organických povlaků je sluneční záření, 
v současnosti jsou pro testování používány přístroje vybavené xenonovými zdroji záření a 
zejména fluorescenčními výbojkami, které se nejvíce blíží z hlediska rozložení vlnových 
délek délkám slunečního záření. 
 

Pro urychlení vzniku korozních změn vzniklých na vzorcích chráněných organickými 
povlaky je třeba dodržet několik zásad: 

 
1. Simulovat působení slunečního záření, zejména kratších vlnových délek z oblasti UV-B 

tak, aby byla vyvolána „přirozená” degradace organických povlaků  

2. Simulovat působení vlhkosti tak, aby vzorky byly minimálně 30% času expozice vlhké, 
aby kondenzovaná voda obsahovala dostatečné množství kyslíku, střídat dostatečný počet 
cyklů ovlhčení a vysychání vzorků tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství kyslíku. 

3. Simulovat působení korozně-působících látek při optimální koncentraci a složení tak, aby 
korozní změny nastaly při nezměněném mechanismu elektrochemické koroze, aby se 
příliš vysokou koncentrací solí nesnižovalo množství rozpuštěného kyslíku a korozní 
zplodiny měly co nejvíce charakter přírodní rzi.  

4. Urychlit působení předcházejících faktorů UV, vlhkosti a korozivních látek zvýšením 
teploty na optimální hodnotu tak, aby nedošlo k porušení stálosti korozních zplodin a ke 
snížení množství rozpuštěného kyslíku a nenastala „nežádoucí „ degradace organických 
povlaků přílišným zvýšením (obvykle ne výše než 60 oC). 

5. Sledováním a regulací teploty lze kontrolovat a řídit stupeň urychlení korozních testů.  

6. Přihlédnout ke konečné, konkrétní klimatické oblasti aplikace organických povlaků a k 
účelu chráněného materiálu, podle toho začlenit volitelný prvek (např. střídání teplot, 
mechanické namáhání aj.) 

7. V případě normovaných postupů přesně dodržovat postupy.  
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8. Při vyhodnocování výsledků zkoušek vzít v úvahu ostatní faktory ovlivňující výsledky 
zkoušek, jako je typ předúpravy povrchu, způsob nanášení nátěrové hmoty a tloušťka 
nátěrových filmů, zasychání a kondiciování před zkouškou atd. 

 

 

Obr. 3.2.3.1  Závislost koncentrace rozpuštěného kyslíku na teplotě vody 

Obr. 3.2.3.2  Závislost rozpuštěného kyslíku v závislosti na koncentraci soli 
 

Laboratorní postupy tak mohou poskytnout spolehlivé informace relativního 
hodnocení životnosti organických povlaků, a to zejména ve srovnání s jinými organickými 
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povlaky, jako „standardy životnosti“. Jsou rovněž pomocníkem při studiu účinnosti 
organických povlaků a vývoji nových metod testování. Všeobecně se má za to, a při diskusi 
výsledků korozních testů je zdůrazňováno, že tyto výsledky nemusí být nebo nejsou v souladu 
s výsledky venkovních zkoušek. Přestože na výsledky korozních testů má vliv velké množství 
faktorů, které nelze zcela napodobit, je stále hledán takový režim v působení jednotlivých 
faktorů při zkouškách, aby výsledky zrychlených korozních zkoušek měly vysoký korelační 
faktor.  

V různých publikacích se objevují porovnání venkovních a laboratorních zkoušek a jejich 
korelační faktory. V tabulkách 3.2.3.1. a 3.2.3.2. jsou zpracovány korelační koeficienty 
zpracované komisemi SSPC a Cleveland SCT, které jednoznačně hodnotí klasický solný test 
jako velmi nekorespondující s přírodními podmínkami. 
 
 
Tab.3.2.3.1  Hodnocení zrychlených testů dle SSPC 

 
Zrychlené korozní a povětrnostní testy dle SSPC 

Metoda Popis Korelační 
faktor 

ASTM B 117 Salt Spray nepřetržitá expozice 5% NaCl 0.110 
KTA Envirotest Type 1 cyklický ponor v 5% NaCl 0.481 
KTA Envirotest Type 2 
(w/UV) 

cyklický ponor v 5% NaCl +UV 0.485 

KTA Envirotest Type 3 cyklický ponor v 0.35% (NH4)2SO4 +0.05% NaCl 0.043 
KTA Envirotest Type 4 cyklický ponor v 0.35% (NH4)2SO4 +0.05% NaCl 

+UV 
0.619 

Prohesion Test cyklická expozice 0.35% (NH4)2SO4 +0.05% NaCl 0.065 
Prohesion/QUV cyklická expozice 0.35% (NH4)2SO4 +0.05% NaCl 

+UV 
0.699 

místo expozice*:Kure Beach, NC (JPC 1994) 
*Průmyslová studie v 7 zrychlených zkouškách (1500 hodin) pro 15 různých nátěrových hmot  
ve srovnání s přírodní přímořskou expozicí (31 měsíců). 

 
 

Tab. 3.2.3.2   Korelační koeficienty zpracované dle SCT 
 

Zrychlené testy (Cleveland SCT) 
Metoda Korelační 

koeficient 
ASTM B 117 Salt Spray nepřetržitá expozice 0.107 
ASTM B 117 Salt Spray cyklická expozice 0.046 
KTA Envirotest Type 2 = cyklický ponor v 5% NaCl +UV 0.213 
Prohesion Test= cyklický 0.35% (NH4)2SO4 + 0.05% NaCl 0.091 
Prohesion/QUV = cyklický 0.35% (NH4)2SO4 + 0.05% NaCl +UV 0.459 
*Expoziční stanice: Ocean City,  Kure Beach,  Daytona Beach, Cleveland, Kansas City, 
Miami Beach, Portland, San Francisko, Tustin. 
 
*Studie pro 5 zrychlených testů (1000-2000 hodin) na 9. různých místech USA (6 měsíců 
expozice) 
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3.2.3 Laboratorní metody ke stanovení ochranných vlastností nátěrů z hlediska korozně-
inhibiční účinnosti 

Historicky se vyvinuly dva základní směry zkoušek urychlené povětrnosti. První směr 
vedl k vývoji korozních komor a používání korozních zkoušek, zaměřených tradičně na 
hodnocení korozní odolnosti nátěrů. Druhý směr vedl k vývoji zařízení pro urychlenou 
povětrnost a jejich využití pro zkoušky odolnosti nátěrů proti působení UV záření a pro 
zkoušky dekorativních vlastností nátěrů. V korozních komorách se uplatňují jako povětrnostní 
faktory zvýšená teplota a vlhkost a přítomnost látek, urychlujících destrukci povlaku nebo 
urychlujících elektrochemické děje v substrátu.  

V klasických zařízeních pro urychlenou povětrnost se nepoužívají látky iontové 
povahy, ale do degradace povlaku se zapojuje UV záření, pocházející z vhodného zdroje a 
používá se také postřik vzorků vodou. Rozdělení zkušebních zařízení na korozní a 
povětrnostní se překotným vývojem posledního desetiletí stává pomalu anachronismem. O 
rychlosti tohoto vývoje může svědčit i skutečnost, že o některých novinkách není zmínka ani 
v posledních vydáních světové encyklopedie zkoušení nátěru. Na scénu vstoupily přístroje 
kombinující korozní komory s přístroji s UV zářiči. Dále jsou zaváděny zkoušky kombinující 
urychlenou povětrnost s ponorovými zkouškami. Pro automobilový průmysl byly vyvinuty 
komory na urychlenou povětrnost, umožňující navíc i teplotní cyklické namáhání vzorků, 
jejich hluboké zmrazení a i vysoušení. 
 
 
Tab. 3.2.3.1 Přehled faktorů působících v jednotlivých typech zařízení pro urychlenou 
povětrnost 
 
Povětrnostní 
faktor 

Korozní 
komora 

Xenotest Sun 
check 

Cyklické 
zkoušky 

UV-
koroze 

UV-
ponor 

Klima 
box 

 
Zvýšená teplota Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
UV záření Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano 
Vysoká vlhkost 
vzduchu 

Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

Kondenzace páry 
na vzorcích 

Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

Postřik vzorků 
vodou 

Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ne 

Rozprašování solí Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne 
Ponor do médií Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne 
Vysoušení Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne 
Zmrazování Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
Teplotní cykly Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano 
 
 
Zkouška v solné mlze 

Zkoušku v atmosféře s kondenzací vlhkosti v solné mlze používá od roku 1939 celý 
průmyslový svět, ačkoliv tato zkouška byla původně vyvinuta pouze pro potřeby vojenského 
námořnictva. Zkoušku používají všichni výrobci, kteří chrání své kovové výrobky před 
vznikem koroze (ASTM B 117, DIN 50 021 SS, BS 5466 Pt 1, ČSN ISO 9227 atd.). 
Během let byla klasická zkouška modifikována tak, aby došlo ke zkrácení korozních testů. 
Tak byla v roce 1954 zavedena zkouška AAS (ASTM B 287, ASTM G 85, BS 5466 Pt 2), 
kdy byl původní neutrální roztok NaCl okyselen přídavkem kyseliny octové. 
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Poté, co bylo v praxi zjištěno, že měďnaté ionty přispívají k dalšímu urychlení 
korozních dějů, byla v roce 1961 přijata zkouška CASS (ASTM B 368, BS 5466 Pt 3), ve 
které byl do okyseleného roztoku NaCl přidán ještě chlorid měďnatý. Zkouška tak byla oproti 
klasické verzi urychlena přibližně 2-3 krát. Vedle klasické zkoušky v solné mlze je používán i 
tradiční test, při kterém je vzorek vystaven působení 100% vlhkosti za zvýšené teploty (ISO 
6270 DIN 50 017 KK, BS 2011 Pt 2.1 Ca). Tato jednoduchá zkouška může u vybraných 
nátěrových systémů dosáhnout lepších výsledků než zkouška v solné mlze, neboť prostup 
vody a vodní páry k substrátu probíhá rychleji než migrace chloridových iontů v konstantní 
atmosféře. Postupně se ukázalo, že nečistoty v atmosféře, především oxidy síry, ovlivňují 
korozní procesy i znehodnocení vlastního nátěru. Byla proto zavedena „tvrdší“ zkouška 
nátěru v atmosféře s kondenzací vlhkosti za přítomnosti SO2 (DIN 50 018, ASTM G87, ISO 
6988, atd.).  

Je svým způsobem paradoxní, že všechny uvedené zkoušky se, bez ohledu na svá 
vylepšení a přes skutečnost že se jedná o zkoušky s konstantním klima, s úspěchem používaly 
několik desetiletí a budou se jistě používat i nadále. Důvodem jejich velkého rozšíření, 
především pak zkoušky v solné mlze, je patrně skutečnost, že je to metoda vhodná pro 
posouzení relativní korozní odolnosti dvou nebo více nátěrových systémů, které vycházejí 
z podobné pojivové a rozpouštědlové báze. 
 
 
Cyklické korozní zkoušky 

S vývojem nových pojivových systémů a hlavně s přechodem na vodou ředitelné 
disperzní a emulzní nátěrové hmoty se ukázalo, že výsledky získané zkouškou v solné mlze se 
v mnoha případech velice rozcházejí s výsledky získanými na atmosférických stanicích. To 
vedlo především výrobce automobilů v 80. létech k vývoji komplexnějších korozních testů. 
Tak spatřily světlo světa zkoušky s označením VDA 621-415, VW P-1210, Nissan 1,2 a č, 
Honda 1 a 2, Mazda MCT-1H, Renault apod. Zkoušky získaly označení CCT (Cyclic 
Corrosion Tests). Uvedené CCT zkoušky vycházejí ze dvou poznatků. První poznatek je, jak 
bylo uvedeno v úvodu, že v přírodě nejsou povětrnostní podmínky nikdy konstantní, ale 
naopak, že tyto podmínky se v průběhu jediného dne výrazně mění. Druhým poznatkem bylo, 
že korozní děje neprobíhají nejrychleji za podmínek stálého a konstantního smočení povrchu 
nátěru, ale naopak v době, kdy je tento povrch relativně suchý a koncentrace iontů na něm 
dosahuje vysokých hodnot. Oba tyto poznatky byly zapracovány do CCT testů a to tak, že 
migrace iontů k povrchu substrátu je zajištěna vytvářením solné mlhy po definovanou dobu. 
Po vypnutí mlhy se z korozní komory stává pouze vlhkostní korozní komora a ionty mohou 
naopak migrovat zpět od povrchu kovu přes nátěr zpět do komory. Přidáním suché periody do 
testu bylo pak dosaženo i podstatně vyššího kolísání koncentrace iontů (solí) na povrchu 
substrátu, než jaké bylo pozorováno při pouhém střídání vlhkostní fáze s fází se solnou 
mlhou. Některé CCT zkoušky používají i řízenou vlhkost vzduchu, vhánění vzduchu a 
vystavení vzorků teplotám pod bodem mrazu. 

Jednodušší variantu cyklických korozních zkoušek představuje tzv. „prohezní test“, 
který byl zaveden jako standard v roce 1994 (ASTM G 85 A5). Princip tohoto testu spočívá 
ve střídání dvou hodinových period, z nichž v prvé jsou vzorky vystaveny  působení solné 
mlhy za teploty pouze 25oC a ve druhé periodě jsou vzorky zbaveny vlhkosti při teplotě 35oC. 
V prohezním testu je však používán elektrolyt s mnohem menším obsahem solí a s jiným 
složením než u testu v solné mlze (0.05% chloridu sodného a 0.35% síranu amonného oproti 
5% roztoku chloridu sodného u zkoušky v solné mlze). 

Problém praktického provádění korozních zkoušek je v tom, že se nedoporučuje 
provádět různé zkoušky v jediné korozní komoře, i když je tato komora vybavena mycí 
automatikou. Spolehlivé provádění korozních zkoušek proto vyžaduje pro odlišné zkoušky 
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používat jiné komory, např. jinou komoru pro zkoušky v solné mlze a jinou pro „prohezní 
test“. To však podstatně zvyšuje finanční i prostorové požadavky na zkoušení.  
 
Urychlené povětrnostní testy 

Také tyto zkoušky mají poměrně dlouhou historii. V prvopočátcích byly testy 
prováděny v suchém boxu, kde dostupným zdrojem UV záření byla rtuťová výbojka. Ta však 
je zdrojem především krátkovlnového záření UV-C, které se na zemském povrchu 
nevyskytuje a které bylo nutno odfiltrovat vhodným typem optického filtru. Jelikož bylo 
zjištěno, že degradaci pojiva způsobuje výhradně UV záření v rozmezí 285-400 nm, byly 
hledány takové zdroje záření, které by tuto podmínku splňovaly. S postupným rozvojem 
zkoušek se objevil také požadavek, aby intenzitu záření těchto zdrojů bylo možné nastavit na 
požadovanou úroveň a také snadno regulovat. 

Vývoj jednotlivých zdrojů UV záření pro zařízení na urychlenou zkoušku je zachycen 
v následující tabulce. 
 
 
Tab. 3.2.3.2 Zdroje UV záření 
 

Typ UV zářiče Rok Charakteristika zdroje Nevýhody 
 
Uzavřený uhlíkový oblouk 1918 Záření neobsahuje krátké vlnové 

délky pod 350 m 
Pomalé a 
nesprávné 
zkoušky 

Uhlíkový oblouk Sunshine 1933 Lepší soulad se slunečním zářením, 
vyzařuje UV-C světlo 

Nepřirozený 
rozklad materiálů 

Xenonový oblouk 1954 Dobrý soulad se slunečním zářením. 
Standard pro zkoušky barevnostálosti. 

Nutnost filtrace 
světla, vysoké 
náklady 

Fluorescenční lampa FS-
40 

1971 První UV zářivka, nevyzařuje ve 
viditelné a blízké IČ oblasti 

Nízký výkon 

Fluorescenční lampa 
UVB-313 

1984 Nejvyšší výkon v UVB-B oblasti. 
Soulad s povětrností u lesku a 
materiálových vlastností 

Nevhodná pro 
zkoušky 
barevnostálosti 

Fluorescenční lampa 
UVA-340 

1987 Vynikající soulad s distribucí 
spektrální energie letního slunečního 
záření v oblasti 295-365 nm. 

Pomalejší 
degradace než u 
UVB-313 

Lampa Kov-halogenid 1992 Záření od 285 do 3000 nm, velmi 
dobrý soulad s globálním zářením dle 
CIE Pub. č. 85 

 

 
 

Jak je patrné z roku zavedení, uhlíkový oblouk Sunshine jako zdroj UV záření se již 
používá pouze z tradice v některých oborech. Jeho nevýhodou jsou špatná regulace, častá 
manipulace s obloukem a nutnost stálého čištění skleněných filtrů. Přístroje s xenonovou 
lampou dosáhly v letech 1960-1990 velkého rozšíření. Lze u nich vhodnou kombinací filtrů 
nastavit UV záření v požadované oblasti. Tato zařízení jsou však velmi náročná na 
energetický příkon zářičů. Přístroje navíc vyžadují intenzivní chlazení zdroje záření a čištění 
systému optických filtrů. Navíc zde jsou kladeny enormní požadavky na čistotu chladicí vody. 
Výsledkem všech těchto požadavků jsou vysoké pořizovací náklady tohoto zařízení a při 
započtení i krátké životnosti zářičů i velmi vysoké provozní náklady na provádění tohoto typu 
povětrnostních zkoušek. 
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QUV (Q-Panel, USA). UV CON (ATLAS Electric Device, USA) 
Potřeba zkoušení i u drobných výrobců plastů a nátěrových hmot bez nutnosti drahých 

investic urychlila vývoj zařízení, které bylo poměrně dlouho známo. Jednalo se o přístroj, 
který na rozdíl od přístrojů s xenonovou lampou používá jako zdroj světla fluorescenční 
trubici. Přístroj, který nemá pohyblivé díly ani čerpadla a podobné armatury, jehož příkon je 
minimální a u kterého není nutné chladit zdroj záření, se svou cenou, rozměry, provozními 
náklady i možností volit různé zdroje UV záření stal celosvětovým standardem s mnoha tisíci 
instalací. Na rozdíl od přístrojů s xenonovou lampou zde dochází ke střídání sušší teplé 
periody za osvitu vzorků s fází s kondenzací vody na vzorcích v úplné tmě. Tím je zde patrně 
lépe respektována cyklická proměnlivost povětrnostních faktorů, tak, jak o nich bylo 
pojednáno v kapitole o korozních zkouškách. Vzorky jsou po ukončení zkoušek podrobeny 
vizuálnímu hodnocení poškození nebo znehodnocení nátěru. Vedle těchto subjektivních 
zkoušek jsou měřeny i objektivní veličiny jako jsou lesk nátěrů v procentech, barevné 
souřadnice vzorků a u bílých kryvých nátěrů také indexy bělosti a žloutnutí. Je možné také 
hodnotit křídování nátěrů, jejich tvrdost a vláčnost po expozici, případně měřit adhesi nátěru 
k podkladu po expozici. 

Používání metod urychlených korozních a povětrnostních zkoušek, vedoucí 
k urychlení vývoje nových nátěrových hmot, si získává stále větší oblibu. Limitem dalšího 
rozšíření těchto zkoušek je poměrně obtížné hledání korelace mezi výsledky krátkodobých 
testů a životností nátěru v reálných podmínkách. Avšak i bez znalosti této korelace slouží 
uvedené zkoušky velmi dobře pro srovnání povětrnostní odolnosti dvou nebo více nátěrových 
systémů na podobné pojivové bázi. Metody cyklických korozních a povětrnostních zkoušek, 
zaváděné v posledním desetiletí předními výrobci, dávají šanci realističtějších výsledků 
zkoušek i lepší predikce životnosti nátěrů, a to i u nátěrů zhotovených z emulzních a 
disperzních nátěrových hmot. 
 
 
3.2.3.1 Přehled nejrozšířenějších laboratorních metod  ke zjišťování korozně-inhibiční 
 účinnosti a chemické odolnosti nátěrových hmot 

 Do souboru nejrozšířenějších zrychlených laboratorních zkoušek pro sledování 
účinnosti základních antikorozních nátěrových hmot a nátěrových systémů pro povrchovou 
úpravu kovů lze zahrnout tři metody, známé odborné veřejnosti, jejichž detailnější postup je 
uveden v kapitole 3.5. Jedná se především o tyto testy: 
 

1. Zrychlená korozní zkouška v atmosféře SO2 s kondenzací vodní páry při teplotě  38+2 oC, 
prováděná v "kondenzační komoře". 

2. Zrychlená korozní zkouška v mlze rozprašovaného chloridu sodného neutrálního NaCl, při  
teplotě 35+2 oC,  prováděná v "solné komoře" . 

3. Zrychlená ponorová zkouška v roztoku chemických činidel  prováděná postupem dle Machu 
a Schiffmana.  

 
 Dosud velmi rozšířeným testem, který poskytuje rychlé výsledky je klasická zkouška 
prováděná v „kondenzační komoře“, například normy ASTM ji zařazují mezi testy chemické 
odolnosti vůči vodě. Provedení této zkoušky je možné s variantou „povšechné kondenzace“ 
vody či s „řízenou kondenzací“ vody. Tato zkouška poměrně dobře vypovídá o kvalitě 
nátěrové hmoty, o vlastnostech pigmentů i o správnosti samotné formulace nátěrové hmoty, 
včetně správné předúpravy povrchu. Někteří odborníci oboru nátěrových hmot ji uznávají 
více než zkoušku solnou mlhou. 
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 Co se týče konstrukce komor, existují starší typy komor, válcového tvaru, kde 
nastávala na vzorcích povšechná kondenzace. Rozšířeny jsou  také moderní typy s předním 
otvíráním dveří, pracující dle norem ČSN, ISO, EN, MIL a dalších. Například komory 
s označením CONSTANCO jsou komory pro kondenzační zkoušky a zkoušky s oxidem 
siřičitým (Kesternichův test) pracující dle DIN 50 017, DIN 50 018, s objemem 300litrů, mají 
stolní skříňové provedení, existuje u nich možnost cyklických zkoušek a jejich maximální 
pracovní teplota činí 50, resp. 60 oC. Komory CONSTACON jsou komory pro kondenzační 
zkoušky dle např. DIN 50 017, mají truhlové provedení, s objemem 400, 1000, 2500 litrů, 
nebo se skříňovým provedením o objemu 400, 1000, 2000 litrů, mají manuální řízení a 
jednoduchou obsluhu. Komory CONSTAMATIC jsou programovatelné mikroprocesorově 
řízené komory pro kombinované a cyklické korozní zkoušky (solný test, kondenzační test, 
prostředí laboratoře). Používají se pro testy v automobilovém průmyslu, např. PVW 1210. 
Mají truhlové provedení o objemu 400, 100, 2500 litrů, nebo skříňové provedení o objemu 
400, 1000 a 2000 litrů. Automatické starty jsou dle zadaných programů, mají možnost 
profukování studeným či horkým vzduchem. Komory CONSTASAL (Obr. 3.2.3.1.1a) jsou 
komory pro solné zkoušky, např. dle DIN 50 021. Mají jak truhlové provedení o objemu 400, 
100 a 2500 litů, tak skříňové provedení o objemu 400, 1000 a 2000 litrů. Truhlové zkomory 
mají možnost option pro provádění i kondenzačních zkoušek. 
 Dalším výrobcem těchto komor je například firma Q-Panel Company, která vyrábí 
modely zařízení s názvem Q-Fog jako modely SSP pro solnou sprchu běžného typu nebo typu 
Prohesion (SSP 600 a SSP 1100, s funkcemi: solná mlhavysýchání nucené nebo 
vzduchemsetrvání). Dalšími jsou modely CCT (modely CCT 600 a CCT 110 s funkcemi: 
solná mlhavysýchání nucené nebo vzduchem100% vlhkost (s monitorováním 
vizuálním přes okno a vnitřní světlo) 
 
 
 

 
 

Obr. 3.2.3.1.1a Schéma komory typu CONSTASAL TR  
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Zkouška ke stanovení odolnosti nátěrů vůči 100 % relativní vlhkosti vzduchu (s 
urychlujícím vlivem teploty) 
 
Užití 

Zkouška se užívá k exponování vzorků vůči 100% relativní vlhkosti vzduchu ke 
zjištění odolnosti vůči působení vody (ASTM D2247). Provádí se v atmosféře, která vykazuje 
100% relativní vlhkost, čímž nastává na vzorcích tzv. „povšechná“ kondenzace.  
 
Konstrukce a provedení zkoušky 

Zařízení sestává ze zkušební komory (zhotovené z nerezavějícího materiálu, př. 
polymetylmatakrylát), která je nádrží s ohřívanou vodou a z prvků regulační techniky. Páry 
jsou generovány z ohřáté vody ve dně komory, přičemž vytvořená směs nasycená vzduchem 
stoupá, a chladne a při ochlazení pod teplotu rosného bodu zkondenzuje na vzorcích 
zavěšených nad hladinou vody. 
 
Vyhodnocované veličiny 

Vyhodnocují se fyzikálně-mechanické vlastnosti jako ztráta adheze, měknutí nebo 
zkřehnutí nátěrových filmů, dále změny barvy a lesku. Zároveň se sleduje tvorba puchýřů, 
podkorodování nátěrových filmů. 

 
Zkušební postup 

Expozice vzorků zkušebním podmínkám se volí buď jako přetržitá (16 h při 100% a 
teplotě 38+oC), spojená s osycháním vzorků při laboratorní teplotě po dobu 8 hodin nebo 
nepřetržitá, s expozicí vzorků po dobu 24 hodin v komoře. Teplota v komoře se udržuje při 
38+ 2 oC. 
 
 Podrobnější postup je uveden v kapitole 3.5.1.  
 
 
Zkouška ke stanovení odolnosti nátěrů vůči SO2 a 100 % relativní vlhkosti vzduchu (s 
urychlujícím vlivem teploty) 

Zrychlená laboratorní  korozí zkouška v atmosféře SO2 s kondenzací vodní páry (ISO 3231) 

 Zkouška v kondenzační komoře s obsahem oxidu siřičitého napodobuje a urychluje 
účinky průmyslově znečištěné atmosféry. Expozice vzorků se volí jako nepřetržitá či střídavá 
(8 hodin v kondenzační komoře a 16 hodin v prostředí laboratoře). K urychlení koroze vzorků 
s organickými povlaky dochází těmito způsoby: 
 

A. prodloužení doby působení „nadkritické“ vlhkosti, 
B. zvýšená teplota při současném působení 100% vlhkosti, 
C. působení SO2 jako korozního činitele. 
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Obr. 3.2.3.1.1b  Testování vzorků v simulované atmosféře korozních faktorů  
 
 
Užití 

Zkouška se užívá k exponování vzorků v atmosféře obsahující oxid siřičitý se 100% 
relativní vlhkosti vzduchu ke zjištění odolnosti organických povlaků vůči korozivním vlivům 
SO2 a působení vody (ASTM D2247).Provádí se v atmosféře, která má 100% relativní 
vlhkost, čímž nastává na vzorcích kondenzace.  
 
Konstrukce a provedení zkoušky  

Starší typ zařízení sestává opět ze zkušební komory (zhotovené z nerezavějícího 
materiálu, například polymetylmatakrylátu), která je nádrží s ohřívanou vodou a z prvků 
regulační techniky. Páry jsou generovány z ohřáté vody ve dně komory, přičemž vytvořená 
směs nasycená vzduchem stoupá, a chladne a při ochlazení pod teplotu rosného bodu 
zkondenzuje na vzorcích zavěšených nad hladinou vody. Do zkušebního prostoru se dávkuje 
předepsaným způsobem oxid siřičitý, který se buď zavádí přímo jako plyn z tlakové láhve, 
nebo je vyvíjen přímo ve zkušebním zařízení.  

Na obrázku 3.2.3.1.1-a. je velkoobjemový typ moderní komory. Tyto komory mají 
přesné dávkování SO2 pomocí trysek, s regulací teploty. Starší typ komory, jehož výhody jsou 
především ekonomické, je uveden na následujícím obrázku 3.2.3.1.1c. 
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Obr. 3.2.3.1.1c  Starší typ „kondenzační komory“ (výrobce Kovofiniš Ledeč nad Sázavou) 
 
 

Zkouška pro stanovení odolnosti nátěrů vůči mlze NaCl, se 100 % relativní vlhkosti 
vzduchu  

Zrychlená laboratorní korozní zkouška v mlze rozprašovaného elektrolytu - chloridu 
sodného (ISO 7253) 

 Zkouška v umělé atmosféře mlhy NaCl v solné komoře simuluje prostředí se 
zvýšeným obsahem chloridů - přímořské oblasti či zimní prostředí zasolených silnic. Zkouška 
využívá urychlujícího korozního vlivu NaCl, zvýšené vlhkosti vzduchu a zvýšené teploty. 
Provádí se v komoře z nekorodujícího materiálu, přičemž rozprašovaná mlha se musí udržet 
do následujícího rozstřikování, nesmí docházet ke stékání roztoku přímo na vzorky. 
 

Užití 

Zkouška se užívá k exponování vzorků v atmosféře obsahující korozivně působící 
NaCl se 100% relativní vlhkostí vzduchu pro zjištění odolnosti vůči korozivním vlivům NaCl 
a působení vody.  
 
Konstrukce a provedení 

Zařízení sestává v zásadě ze solné mlžné komory, zhotovené z nerezavějícího 
materiálu, vodní nádrže, dávkování stlačeného vzduchu, atomizační trysky, automatického 
ohřevu. Vzorky jsou umístěny v prostoru, kde je obklopuje mlha NaCl. Pro testování se volí 
zpravidla teplota 38 oC. Důležitý je sklon vzorků vůči rozprašované solné mlze. Cyklus 
zkoušek se volí zpravidla nepřerušovaný. Používají se 3 postupy: 

 mlha neutrálního roztoku NaCl, pH = 6.5-7.2, t = 35+ 2 oC (NSS),  
 mlha okyseleného roztoku NaCl, pH = 3.1-3.3, t = 50+ 2 oC (AASS),  
 mlha okyseleného roztoku NaCl a CuCl2, t = 35+ 2 oC (CASS).  

 
Vyhodnocované veličiny 

Sledují se zejména korozní projevy, jako je tvorba puchýřů, podkorodování, koroze 
v oblasti uměle vytvořeného řezu nátěrovým filmem až ke kovovému podkladu. Také je 
možno vyhodnocovat fyzikálně-mechanické vlastnosti jako ztrátu adheze, měknutí nebo 
zkřehnutí nátěrových filmů. Na obrázku 3.2.3.1.1c je uvedena solná komora typu Q-Fog. 
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Obr. 3.2.3.1.1c  Solná komora typu Q-FOG 
 

Další metodou laboratorních testů je zrychlená ponorová zkouška odolnosti 
organických povlaků proti podkorodování dle Machu a Schiffmana (ČSN 67 3087),kterou lze 
označit též jako metodu pro stanovení chemické odolnosti. Zkušebním roztokem je pro nátěry 
na zinku neutrální roztok NaCl s přídavkem peroxidu vodíku, pro nátěry na oceli a hliníku se 
používá roztok chloridu sodného s přídavkem peroxidu vodíku, okyseleného kyselinou 
octovou. Zde je navíc využito stimulujícího vlivu kyslíku. Je to velmi rychlá a kvantitativní 
metoda vhodná pro porovnání ochranných vlastností různých nátěrů, i když méně často 
využívaná. Podrobněji je zkouška popsána v kapitole 3.3.  
 
 
3.2.3.2  Přehled méně rozšířených laboratorních metod ke zjišťování korozní a 
 povětrnostní odolnosti nátěrových hmot 

 Mimo výše uvedených normovaných testů existuje řada dalších, například používající 
k solnému rozprachu méně koncentrované roztoky NaCl, či roztoky chemických činidel s 
upraveným složením, které mají přiblížit získané výsledky k výsledkům dlouhotrvajících 
povětrnostních zkoušek. Pro nátěrové hmoty, určené pro ochranu proti korozi, byly využity 
tyto modifikované metody se snahou zlepšit korelaci s přírodními podmínkami, přičemž 
v úvahu byly vzaty chemické složení a koncentrace depozitů a chemické složení korozních 
zplodin. Místo roztoku 5% NaCl se v solné komoře v této alternativní metodě využívá roztok, 
složený z 3.5% (NH4)2SO4 a z 0.05% NaCl (Harrisonovův roztok), pomocí kterého byla 
zjištěna lepší korelace s výsledky venkovních zrychlených zkoušek. Na základě tohoto 
roztoku byla upravena speciální metoda, popsaná dále. 
 Dalšími možnostmi jsou cyklové zkoušky, které znamenají kombinaci zrychlených 
korozních zkoušek s ponorem do roztoků různých chemických látek (síranů nebo chloridů), 
dále využívající navíc expozici střídavým teplotám (teplotní šoky). 

Rovněž jsou používány cyklové zkoušky zahrnující střídavou expozici vzorků UV 
záření a expozici působení vlhkosti, dále expozici teplotním změnám (střídání vysokých a 
nízkých teplot) v cyklech expozici prostředí s korozními roztoky nebo korozními atmosférami 
(Timminsův roztok, SO2 nebo NaCl aj.). Tyto metody jsou již zkouškami znamenajícími 
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kombinaci „korozních“ faktorů (NaCl, SO2) a „povětrnostních “ faktorů (UV, teplota). 
V dalším textu bude uveden stručně popis těchto u nás méně rozšířených metod.  

 
 

3.2.3.2.1 Zrychlené laboratorní metody ke zkoušení korozní odolnosti nátěrových hmot 
 
Zrychlená korozní zkouška v mlze solného elektrolytu - metoda Prohesion  
(Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing ASTM - G85) 
 
Užití 

Tato metoda, označovaná  „Prohesion“, je modifikací zkoušky s mlhou NaCl. Používá 
roztok elektrolytu složeného z 0.35% (NH4)2SO4 a z 0.05% NaCl. Roztok tohoto elektrolytu, 
napodobující dešťovou vodu stimuluje korozi pomocí síranových a amoniových iontů. Tato 
metoda je vhodná pro studium účinnosti antikorozních pigmentů, kdy dokáže citlivěji rozlišit 
než klasická solná mlha rozdíly mezi jednotlivými pigmenty. 
 
Zkušební postup 

Zkušební cyklus vlhkých /suchých podmínek „Prohesion“ zahrnuje například 3 
hodinovou expozici vzorků rozprachu solného elektrolytu (0.35% (NH4)2SO4 a 0.05% NaCl) 
při teplotě místnosti a 1. hodinovou periodu vysoušení při t = 35 oC. Cyklus trvání pro 
testování se volí např. po dobu 200 hodin za cyklických podmínek: 1 hodina rozprachu 
elektrolytu při teplotě místnosti a 1 hodinová perioda vysušení při teplotě 35 oC. 
 

 
 

Obr. 3.2.3.2.1  Zajímavé výsledky  z testu Prohesion  
 

Mokré/suché podmínky Prohesion testu:  
3-hodinová expozice 0.35% (NH4)2SO4 + 0.05% NaCl  
1-hodinová expozice při pokojové teplotě 

 
Jinou variantou cyklových zkoušek je například klasická zkouška v astmosféře 

s obsahem vlhkosti a SO2 s kombinací teplotních šoků –20 a +60 oC (Obr.3.2.3.2.2.). Na 
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obrázku jsou uvedeny výsledky cyklických testů v kondenzační komoře s obsahem SO2  se 
střídáním teplot –20 a + 60oC.  
 
 

 
 

 
 
Obr.3.2.3.2.2  Srovnání výsledků různých typů´nátěrových systémů po cyklové zkoušce (SO2 
se střídáním teplot, stav 30 cyklech) 

 
 
Obrázek 3.2.3.2.1. ukazuje zajímavé výsledky z testu Prohesion. Na obr.3.2.3.2.2. je 

uvedeno srovnání výsledků různých typů´nátěrových systémů po cyklové zkoušce (SO2 se 
střídáním teplot, stav 30 cyklech). 
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3.2.3.2.2  Zrychlené laboratorní metody ke zkoušení povětrnostní odolnosti nátěrových 
     hmot 

V tomto textu bude stručně uveden přehled metod, především užívaných pro zkoušení 
vrchních krycích laků, emailů, či nátěrových systémů ke zjištění stálobarevnosti, zachování 
lesku, zesvětlení, křídování, apod. 

 
 

Zkoušky s UV zářením  (s urychlujícím vlivem vodní sprchy a teploty) 
 
Užití 

Zkoušky v tomto zařízení se užívají k exponování vzorku UV záření, zvýšené teplotě, 
s možností volitelného prvku vodní sprchy (ASTM G23, D80). 
 
Konstrukce a provedení 

Používají se zdroje světla na principu uhlíkového oblouku nebo xenonového oblouku, 
s úrovní záření podle druhu zkoušeného organického povlaku, nejlépe s automatickým 
monitorováním úrovně záření a seřizováním, s regulací teploty a vlhkosti. Vzorky jsou 
namontovány tak, aby jejich umístění zajistilo rovnoměrnost dopadajícího záření (odchylka 
menší než 5% od průměru). Při otáčkách stojanu se vzorky (1 ot./min. u uhlíkových a 
xenonových vodou chlazených výbojek, a 2 až 7 ot./min. u vzduchem chlazených 
xenonových výbojek) se střídají expozice světlu a tmě, s periodou vodní sprchy, a osušování, 
průtok vzduchu řídí teplotu vzorků a odstra’nuje spalovací zplodiny uhlíku. Obrázek 
3.2.3.2.3.  zachycuje způsob uspořádání vzorků při Atlas-Weather-O-meter 
 
Vyhodnocované veličiny  

Nejčastěji ztráta lesku, křídování a změny barvy nátěrových filmů.  
 
Zkušební metody a typický cyklus: 
 
1.  kontinuální expozice světlu, přerušovaná expozice vodní spršce 
2.  střídavá expozice  světlu, tmě, přerušovaná expozice vodní spršce 
3.  kontinuální expozice světlu, tmě, bez vodní spršky 
4.  střídavá expozice světlu, tmě, bez vodní spršky 
 

Typický cyklus užívaný pro hodnocení nátěrových hmot, zejména vrchních nátěrů, laku a 
emailů v těchto zařízeních činí 102 minut UV, při t=63+3 oC a 18 min. UV a vodní spršky při 
t=15-17 oC. 
 

 
Obr. 3.2.3.2.3  Uspořádání vzorků v  Atlas-Weather-Ometer 
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Příklady zařízení s výrobním označením:  

Q-SUN/3000, Q-SUN/1000, Atlas-Weather-Ometer (řada typů), Heraeus Xenotest, 
MPC Klimatron, Weater test, Climatest, Weather-O-Matic, UV-CON, atd. Jednotlivá zařízení 
se liší použitým zdrojem záření, stupněm automatické regulace, kapacitou, množstvím a 
charakterem volitelných prvků povětrnosti (vodní sprška). Zdroji záření jsou např.: uhlíkový 
oblouk, xenonový oblouk, dále halogen kovová zářivka a UV zářivky se světelným výkonem 
od 320 W, přes 6000 W po 13 500W. Dále se používají různé typy filtrů: skleněný, filtr 
COREX D, pyrexový filtr, křemenný filtr, UV a IČ filtr, navíc při použití křemenných filtrů 
jsou využívány četné absorbující kapaliny, například různě koncentrovaný vodný roztok 
CuSO4. Obrázek zařízení (Xenotest, MPC Klimatron) je uveden v příloze práce. 
 
 

 
 
Obr. 3.2.3.2.4  Praktická ukázka vzorků změny v barevném odstínu nátěrových hmot po 
zkoušce v Xenotestu 
 
 

Na obrázku 3.2.3.2.4. je uvedena fotografie vzorků s viditelnými změnami v barevném 
odstínu nátěrových hmot po zkoušce v Xenotestu. Obrázek  3.2.3.2.5. ukazuje komoru  typu 
Q-SUN/3000. 
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Obr. 3.2.3.2.5  Zařízení Q-SUN/3000 
 
 
Zrychlený povětrnostní test s UV zářením a s řízenou kondenzací vody  
(Practice for Conducting Tests on Paint or Releated Coatings and Materials Using a 
Fluorescent UV-Condensation Light-and Water Exposure Appatatus, (ASTM D 4587)) 
 
Užití  

Vzorky organických povlaků jsou vystaveny cyklům UV záření, řízené kondenzaci 
vody a zvýšené teplotě v zařízeních typu QUV panel nebo UV-CON. 
 
Vyhodnocované změny  

Nejčastěji se vyhodnocuje změna barevného odstínu, tvorba puchýřů, ztráta adheze, 
měknutí nátěrových filmů, křehnutí, křídování aj. 

 
Zkušební cykly 

Používají se například  tyto cykly: 4 hodiny UV při 6O oC a 4 hodiny kondenzace 
v temnu při 50 oC (60, 70 oC). 

 
Obrázek 3.2.3.2.6. ukazuje schéma komory typu  QUV. Na obrázku 3.2.3.2.7. je 

znázorněna změna polohy zářivek při zkoušení v komorách QUV, schéma na obrázku 3. 
2.3.2.8.zachycuje způsob upevnění vzorků v QUV komoře. Na obrázku 3.2.3.2.9 je příklad 
zařízení typu QUV panel. 
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Obr.. 3.2.3.2.6  Schéma komory typu  QUV 

 
Komora obsahuje zpravidla 8 fluorescenčních zářivek, vzorky tvoří stěnu zkušební 

komory, vnější povrch venkovního stojanu je vystaven teplotě místnosti, vnitřní stěny se 
vzorky jsou ovlivněny teplem vytvářeným výbojkami a vyhřívanou vodní lázní, světelnému 
spektru výbojek z oblasti UV. Řízená kondenzace je vyvolána teplotním rozdílem, kdy pára 
generovaná ohřevem vody v komoře nasycené vzduchem kondenzuje na vzorcích. Teplota a 
množství kondenzátu, který se tvoří na vzorcích, jsou řízeny teplotou při zkoušce a teplotou 
místnosti. Navíc lze v některých typech začlenit vodní spršku 

 

 
Obr. 3.2.3.2.7 Změna polohy zářivek při zkoušení v komorách QUV 
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Obr. 3.2.3.2.8 Způsob upevnění vzorků v QUV komoře 
 

 

 
 

Obr.  3.2.3.2.9 Příklad zařízení typu QUV panel 
 
 
3.2.3.2.3 Cyklové zkoušky ke zkoušení povětrnostní a korozní odolnosti nátěrových 
     hmot 

Cyklové zkoušky se snaží přiblížit ještě více reálné atmosféře, zahrnující mimo 
klasických povětrnostních vlivů a vlivu mechanického namáhání v důsledku střídání teplot též 
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expozici UV záření, pro reálnější napodobení degradace nátěrových hmot v přírodních 
podmínkách. Pro zlepšení výsledků korozních testů, prováděných expozicí vzorků v korozně-
působící atmosféře a přiblížení vzniku koroze v prostředí zahrnující také sluneční záření je 
využívána zkouška, která znamená kombinaci klasické korozní zkoušky a povětrnostní 
zkoušky s UV zářením.  
 
 
Cyklický zrychlený korozní/povětrnostní test s expozicí solnému elektrolytu a UV záření 
(UV-QUV/Prohesion test) 
(Standard Practice for cyclic Salt Fogg/UV Exposure of Painted Metal, Alterning Exposures 
in a Fog/Dry Cabinet and a UV/Condensation Cabinet,  ASTM D 5894-96) 
 
Užití 

Metoda je určena pro organické povlaky, které jsou cyklicky zatěžovány korozní 
expozicí a expozicí UV světlu s kondenzací vodní páry ve dvou různých komorách: solná 
mlha působí v „suché“-solné komoře a UV záření  s kondenzací v komoře QUV(ASTM D-
5094-96). Komora typu Mebon Prohesion byla původně vyvinuta jako alternativa ke 
standardní komoře se solnou mlhou, později se ukázala její vhodnost k testování zrychlených 
zkoušek povětrnosti a koroze. Tento postup umožňuje reálnější simulaci interakcí faktorů 
korozivní atmosféry.V literatuře je uváděno, že tento roztok dává realističtější výsledky co se 
týče korozních zplodin (podobnost v množství síranů a chloridů přítomné na panelech 
s korozními zplodinami venkovního stanoviště). 

Norma ASTM ovšem opět nedoporučuje počítat „akcelerační faktor“, přiřazující x 
hodin laboratorní expozice y měsíců vnější expozice. Různé materiály a různé formulace 
stejného materiálu mohou vykazovat významně různé „akcelerační faktory“. „Akcelerační 
faktor“ se také mění v závislosti na variabilitě rychlosti degradace při laboratorní zkoušce a 
při skutečné venkovní expozici. Tento postup norma doporučuje k porovnání relativní 
účinnosti organických povlaků zkoušených současně v témže expozičním zařízení. Pokud je 
zároveň testován kontrolní vzorek, lze vypracovat případně schvalovací protokol typu 
„prošel/neprošel“. 
 
Zkušební zařízení  

Ke zkoušce se používají komora Mebon Prohesion Cabinet a QUV panel. Neboť 
komora Prohesion kabinet není vybavena UV zářivkou, proto je třeba ručně přemisťovat 
vzorky z jedné komory do druhé. 
 
Zkušební postup  

Zkušební vzorky jsou vystaveny střídavým periodám trvajícím jeden týden v solné 
(suché) komoře a následující týden ve fluorescenční UV/kondenzační komoře. Fluorescenční 
UV cyklus je 4 hodinové působení UV záření při 6O oC a 4 hodinové působení při 50 oC 
s užitím výbojek UVB-340. Jako roztok je doporučován roztok vodného elektrolytu (0.35% 
síranu amonného a 0.05 % chloridu sodného).  
Zkoušku je nejlépe zahájit expozicí vzorků UV záření, pro vytvoření rezivění a tvorby skvrn a 
rychlejší korozi. V komoře je sprška elektrolytu zaváděna pomocí vnější nádrže a 
peristaltického čerpadla pracujícího s rychlostí průtoku 0.5-1.5 ml/hod. Mlha zaváděná při 
teplotě okolí je eliminována nuceně zaváděným vzduchem přes zařízení při teplotě 23-55 oC. 
Toto uspořádání napomáhá při vysoušení panelů a pomáhá doplňovat kyslík. Cykly 
zamokra/zasucha mohou být měněny od jedné do deseti hodin. Takový typický test má 
zpravidla délku 1008 hodin. Na obrázku 3.2.3.2.3.1-a,b jsou zachyceny komory potřebné 
k provedení testu dle ASTM D 5894-96. 
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a-Mebon Prohesion Kabinet pro testování odolnosti nátěrů  solnému elektrolytu 
 

 
 

b- Komora s kondenzací vlhkosti  a zdroji UVzáření (QUV typ) 
 

Obr. 3.2.3.2.3.1a,b Zařízení potřebné k provedení testu dle ASTM D 5894-96 
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Příklad typického cyklu dle ASTM D 5894-96: 
 

Cyklický test pro korozní/povětrnostní odolnost (QUV/Prohesion) 
200 hodin cyklické expozici Prohesion testu 
1-hodinová expozice solnému elektrolytu (0.35 (NH4)2SO4+0.05 NaCl) 
1-hodinová expozice osychání 
200 hodin v QUV komoře 
4-hodinová perioda UV záření při 60 oC (UV-B313) 
4-hodinová expozice kondenzaci vlhkosti při 60 oC 

 
 
 
3.2.3.2.4 Nově vyvíjené cyklové zkoušky 
 
Expozice vzorků s cyklickým ponořováním/atmosférickou expozicí 

Expozice vzorků atmosférickému prostředí sestává ze zdroje světelného záření UV, 
zvýšené teploty a chemických plynných látek, kdy působením těchto vlivů dochází u vzorků k 
degradaci vlivem UV: zároveň ve fázi vysychání dochází k cyklickému namáhání a deformaci 
nátěrových filmů vlivem odpařování zkušební kapaliny, což vyvolává různé změny adhezně-
bariérových a antikorozních vlastností. Ponořovací cyklus je prováděn v kapalině, která je 
ohřívaná nebo chlazená a umožňuje difuzi a průnik kapaliny do nátěrového filmu a proniknutí 
až k podkladu kde vyvolává další degradaci povrchu i nátěrového filmu, rezivění, botnání, 
tvorbu puchýřů. Rychlost degradace je řízena teplotou. V průběhu zkoušky se střídá ovlhčení, 
sušení vzorků s ozařováním UV světlem a ponorem.  
 
Hodnocené změny 

Vyhodnocují se jak korozní projevy, tak ztráta adhezně-bariérových vlastností. Byly 
vypracovány 4 typy následujících postupů: 

 
 Envirotest (zkouška vlivů prostředí) – zahrnuje záření UV-B, ponořovací roztok – slaná 

voda, kyselé nebo zásadité roztoky, voda z vodovodu.  
 QUV/HO, - zahrnuje střídavé vystavení vzorků UV záření a vodní sprše, kondenzaci a 

ponor ve vodě.  
 Sunchex, - v zařízení jsou vzorky střídavě vystaveny UV záření a vodě, kondenzaci, vyšší 

teplotě a ponoru ve vodě. 
 

Tyto metody jsou stále ve stádiu vývoje a slouží spíše k doplnění  přehledu možností a 
typů zrychlených zkoušek. 
 
 
Tab. 3.2.3.2.4 Příklady používaných cyklů 
 

Metoda Popis 
KTA Envirotest Type 1 cyklický ponor v 5% NaCl 
KTA Envirotest Type 2 (w/UV) cyklický ponor v 5% NaCl +UV 
KTA Envirotest Type 3 cyklický ponor v 0.35% (NH4)2SO4 +0.05% NaCl 
KTA Envirotest Type 4 cyklický ponor v 0.35% (NH4)2SO4 +0.05% NaCl 

+UV 
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Obr.3.2.3.2.4  Komora pro  testy typu KTA Envirotest  

 
 
 
3.3 Zkoušení chemické odolnosti nátěrových hmot 

Zkoušení chemické odolnosti se v některých případech překrývá se zkouškami korozní 
odolnosti, lze říci, že zkoušení korozní odolnosti je specifický postup zkoušení chemické 
odolnosti. V dalším textu  této kapitoly budou uvedeny ve stručnosti principy zkoušení 
chemické odolnosti. K poškození nátěrů chemickými látkami může dojít ve dvou případech: 

 
1. jestliže některá složka namáhaného nátěru je napadena daným prostředím, 
2. jestliže chemicky korozní prostředí, ať již kapalina nebo plyn, může vzhledem ke svým 

menším rozměrům molekul pronikat mezi prostory ve struktuře nátěru. 
 
V prvním případě je příčinou poškození nátěru nevratná penetrace, které se dá zabránit 

pouze vhodným chemickým složením dané nátěrové hmoty. V druhém případě poškození 
jsou příčinou vratné difuzní pochody, je to dáno tím, že ani souvislý a nepórovitý povlak 
nezabrání průniku iontů nátěrem a nelze tudíž pomocí nátěru zajistit kovovému povrchu plnou 
bariérovou ochranu.  

Průnik iontů do nátěrů závisí rovněž na jeho permitivitě.Ta je při malém množství 
absorbované vody nízká a průchod iontů je pak řízen činností aktivních ionizovatelných 
skupin fixovaných na makromolekule filmotvorné látky, jež účinkují jako přechodové stupně, 
jimiž procházejí nátěrovým filmem opačně nabité ionty. Nátěr je tedy propustný pouze pro 
ionty s opačným nábojem než je náboj fixovaných ionizovatelných skupin. Je-li v nátěru 
obsaženo značné množství vody, dochází ke zvýšení jeho permitivity a vznikají průchody 
podél řetězců makromolekul, kterými mohou pronikat velké hydrátové ionty. 
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Podle energie potřebné pro výstup molekul nízkomolekulárních látek z vodného 
roztoku lze elektrolyty rozdělit do dvou skupin: 

 
1. elektrolyty, jež pronikají chemicky odolnými polymery, 
2. elektrolyty, jež chemicky odolnými polymery nepronikají. 
 

Velmi rychle pronikají do polymeru koncentrované roztoky kyseliny chlorovodíkové, 
dusičné, fluorovodíkové, čpavku a jiných značně těkavých elektrolytů. Naproti tomu roztoky 
solí, kyseliny sírové a fosforečné polymery nepronikají. Těkavé sloučeniny pronikají 
polymerem ve formě nedisociovaných molekul a rychlost jejich průniku se rychle snižuje s 
poklesem jejich aktivity v roztoku. V obou případech dochází k průniku vody, přičemž 
rychlost tohoto děje vzrůstá s růstem její aktivity v roztoku. Tento názor, založený na rozdílné 
energii výstupu molekul elektrolytů z roztoku nevyvrací, ale doplňuje současné názory o 
mechanismu pronikání nízkomolekulárních látek nátěry. 

Obecně lze říci, že odděluje-li volný nátěrový film dva roztoky o různé koncentraci 
téže látky, dochází k pronikání rozpuštěné látky ve směru koncentračního spádu. Rychlost 
koroze pod nátěrem pak závisí na rychlosti pronikání agresivních složek korozního prostředí 
povlakem. Při průniku vody pak jde o jednostrannou difuzi. Ta v případech, kdy došlo k 
nedokonalému očištění chráněného povrchu a kdy je v nátěru větší množství rozpustných solí, 
může být příčinou vzniku puchýřků, vlivem vzniku koncentrovaných roztoků solí se 
značnými osmotickými tlaky na rozhraní nátěr-kov. Puchýřky nevzniknou jen v případě, kdy 
je roztok pod nátěrem izotonický s okolním roztokem, protože v tomto případě je nátěr 
schopný vyrovnat vznikající pnutí. 

Na rychlost difuze do nátěrů má značný vliv druh a objemová koncentrace pigmentů. 
Rychlost difuze iontů se snižuje se zvýšením obsahu pigmentů, avšak překročení kritické 
objemové koncentrace má za následek zvýšení difuze rozpustných solí do nátěrů. Antikorozní 
pigmenty jako suřík, chromany, molybdenany a další působí mechanismem pasivace 
ocelového povrchu a regulace pH, tedy zabraňují difuzi elektrolytů nátěrem. Inertní pigmenty 
jako titanová běloba, oxid chromitý, oxid železitý a lístkové pigmenty působí mechanismem 
bariérovým. 

Jak již bylo řečeno, přídavek pigmentu snižuje rychlost difuze filmem. Je to 
způsobeno snížením mobility segmentů podmíněné adsorbcí části makromolekul na 
pigmentovaných částicích. stupeň snížení difuze přídavkem pigmentu je nejnižší u 
zesíťovaného polymeru (epoxidy, polyurethany, nenasycené polyestery) než u lineárního 
polymeru, protože aktivní části segmentů u zesíťovaného polymeru jsou již fixovány, kdežto 
lineární polymer obsahuje mnoho aktivních míst (skupin), takže přídavek pigmentu vede k 
možnosti adsorbce těchto skupin na pigmentových částicích, čímž se snižuje mobilita 
segmentů a tím i difuze iontů. Druh pigmentu má podstatný vliv na difuzi iontů u lineárních 
polymerů, kdežto u zesíťovaných polymerů je tento vliv zanedbatelný. 

Z předchozího tedy vyplývá, že pokud má vrchní chemicky odolný nátěr dobře plnit 
svou ochrannou funkci, musí být správně formulován. Velký vliv má správná pigmentace, a 
to z hlediska druhu a koncentrace pigmentu. Použité pigmenty nesmí zhoršovat chemickou 
odolnost, proto se volí  takové, které jsou v daném prostředí odolné, například titanová 
běloba, oxid chromitý, oxid železitý. Část těchto pigmentů lze nahradit lístkovými pigmenty, 
například mikromletou slídou, které působí dobrým bariérovým mechanismem a tedy dobře 
zabraňují difuzi látek nátěrem. 

 
3.3.1 Úprava vzorků pro zkoušky chemické odolnosti 

Jestliže má být zkouška hodnocena zjištěním hmotnostních změn vzorku, doplňuje se 
úprava odmaštěním někdy ještě další chemickou úpravou. Hmotnostní způsob vyhodnocení 
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vyžaduje z hlediska chemické jakosti, aby povrch vzorku byl před zkouškou i po ní stejný. Je 
proto třeba před zkouškou odstranit některé přirozené povrchové vrstvy (okuje, rez, jiné 
korozní zplodiny) a po zkoušce pak vytvořené zplodiny koroze. Odstranění ochranné vrstvy 
před zkouškou má určitý vliv na průběh korozní zkoušky, takže její výsledek může být v 
některých případech příznivější, v jiných nepříznivější. Prvý případ nastane tehdy, jestliže po 
částečném korozním porušení ochranné vrstvy by probíhala intenzivní bodová koroze 
způsobená např. elektrochemickým působením. Příčinou nepříznivějších zkušebních výsledků 
je dočasné ochranné působení této vrstvy. Vliv odstranění ochranné vrstvy lze zjistit 
srovnávací zkouškou se vzorky, u nichž vrstva nebyla odstraněna. 
 
Metody chemického odstraňování korozních zplodin 

Hlavním požadavkem, kladeným na metody odstraňování korozních zplodin, je úplné 
očištění kovového povrchu a co nejmenší porušení nezkorodovaného kovu. Proto je nutno 
působení chemikálií omezit vždy na nejkratší dobu a snažit se odstranit korozní zplodiny 
mechanicky, nejlépe žíněným nebo rýžovým kartáčem. Chemikálie používané k odstranění 
povrchových vrstev mají především tuto vrstvu uvolnit, nikoliv zcela rozpustit, tak, aby ji 
bylo možno odstranit mechanicky. Tato zásada platí především pro odstraňování korozních 
zplodin po korozní zkoušce, kdy ztráty kovu by výsledky podstatně zkreslily. Při přípravě 
vzorku ke zkoušce není nebezpečí napadení kovu příliš závažné, ačkoliv i tu přílišným 
naleptáním změněná povrchová struktura může do určité míry ovlivnit výsledky zkoušky. Ke 
zmenšení korozního vlivu mořicích roztoků na kovový povrch se používá organických 
inhibitorů. 

Povrchové vrstvy se obvykle odstraňují ponořením do roztoků kyselin, solí nebo 
zásad, podle vlastnosti korozní zplodiny kovu, případně i metodami elektrochemickými. Při 
elektrochemickém odstraňování zplodin koroze se využívá katodického vývoje vodíku, který 
odtrhává zplodiny koroze do kovového povrchu, takže po vyjmutí z lázně bývá možno vzorek 
snadno očistit kartáčem. Mimo to chrání katodické zapojení kov i před korozním napadením. 
K tomuto účelu se obvykle používá vnějšího zdroje stejnosměrného proudu a anody z oceli 
odolné korozi. Elektrolytem je pětiprocentní kyselina sírová, teplá asi 75 oC, s max. obsahem 
1% inhibitoru (S 9, chinolin aj.). Proudová hustota na katodě, tj. na vzorku, je 20 A/dm2. 
Mořit lze ve skleněné vaně, zdrojem proudu bývá obvykle usměrňovač. Katodické 
odstraňování korozních zplodin kovu má probíhat nejvýše 3 minuty, načež následuje oplach 
vodou a okartáčování uvolněných korozních zplodin. Hmotnostní úbytky jednotlivých 
materiálů při této metodě byly zjištěny empiricky a je třeba s nimi počítat při vyhodnocování 
zkoušek. Elektrochemické odstraňování korozních zplodin je méně obvyklé než chemické. 

Pro chemické uvolnění a odstranění korozních zplodin jsou nejobvyklejší tyto lázně: 
 

A. Ocel a litina 

1. Kyselina chlorovodíková 18 % (1:1) s 2 - 5 % inhibitoru, nejvýše při 40 oC. Všechny 
druhy korozních zplodin se velmi rychle odstraňují. Aby se odstranil možný vliv 
inhibitoru na průběh korozní zkoušky, upravují se vzorky před zkouškou v roztocích 
kyselin bez inhibitoru. 

2. Clarkův roztok . Koncentrovaná kyselina chlorovodíková s 2% oxidu antimonitého a 5 % 
krystalického chloridu cínatého. Roztoku se používá za normální teploty a za silného 
míchání. 

3. Roztok hydroxidu sodného ( 20% NaOH). Roztok se uvede do varu a přidá se na litr 30 g 
zinkového prášku. Pětiminutové vnoření vzorku do tohoto roztoku je obvykle zcela 
postačující. 

4. Pro kvalitativní odstranění okují je vhodné použít katodické redukce okují v lázni 
roztaveného hydroxidu sodného a uhličitanu sodného 6:4. Elektrolýza probíhá v 
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niklovém, nebo v kelímku asi při 400 oC. Kelímek slouží jako anoda. Hustota proudu na 
katodě je 15 A/dm2. 

 
B. Nerezavějící oceli (austenitické i ferritické) 

Nejběžněji se korozní zplodiny nerezavějících ocelí odstraňují ponořením do 10 - 30 
% kyseliny dusičné. Okuje vzniklé při vysokých teplotách je možno odstranit katodicky v 
roztavené směsi NaOH a Na2CO3 podobně jako u nelegovaných ocelí. Podmínkou je 
nepřítomnost chloridů v mořicích chemikáliích. 

 
C. Měď, mosaz, bronz 

Nejobvyklejší je ponoření do 10 % kyseliny sírové při normální teplotě. 
 

D. Hliník a slitiny hliníku 

Hliník je velmi odolný proti silně oxidačnímu prostředí, proto je k odstranění korozních 
zplodin nejvýhodnější kyselina dusičná nebo jiné kyselé roztoky s oxidačními vlastnostmi. 
Používá se těchto roztoků: 

 
1. Koncentrované HNO3 při normální teplotě 
2. 5 % HNO3 při normální teplotě 
3. 5 % HNO3 , 1 % K2Cr2O7 při normální teplotě 
4. 20 % H2CrO4, 1 % Ag2CrO4, nechá se působit 5 minut za varu. 
5. 35 ml H3PO4, 20 g CrO3 (v 1 litru), působí 5 minut za varu 
6. 20 g K2Cr2O7, 28 ml H3PO4  70 – 80 oC 

 
Nejčastěji se používá metod od 1 až 3. Ostatní jsou vhodné tehdy, když odstranění 

korozních zplodin je zvlášť obtížné. Postupy 5 a 6 se hodí i pro smývání ochranných 
oxidových vrstev. 

 
E. Olovo a slitiny olova 

Vhodný je nasycený roztok octanu amonného za normální nebo mírně zvýšené teploty. 
Několikaminutové ponoření do tohoto roztoku obvykle uvolní i velmi přilnavý síran olovnatý. 

Je-li povlak zvlášť odolný, je možno teplotu roztoku zvýšit až na 80oC. Pro čištění vzorků 
vystavených atmosférickým vlivům postačí ponoření do zředěné (5 %) kyseliny octové. 

 
F. Nikl a slitiny niklu 

Obvykle se používá roztoku kyseliny chlorovodíkové (18 %) nebo sírové (10 %). 
Několikaminutový ponor do těchto kyselin za normální teploty bývá postačující. 

 
G. Cín 

Je možno použít zředěné kyseliny chlorovodíkové při normální teplotě, ačkoliv úbytky 
kovu jsou tu poměrně velké. 

 
H. Stříbro, zlato, kovy skupiny platiny 

Pro všechny tyto kovy je nejvhodnější očištění ve zředěné kyselině sírové (5 - 10 %), 
popř. i za zvýšené teploty. 

 
Většina metod chemického i elektrochemického druhu je spojena s dosti obtížně 

definovatelným korozním napadením základního kovu. S těmito chybami je třeba při 
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přesnější práci počítat, obzvláště při krátkodobých laboratorních zkouškách, kdy křivka 
koroze - čas, zatížená chybami, může při extrapolaci vést ke značným nepřesnostem při určení 
korozního průběhu. Chybu způsobenou korozním účinkem roztoku použitého k odstranění 
korozních zplodin lze zhruba zjistit souběžným slepým pokusem s obdobným vzorkem bez 
korozních zplodin. 

Např. při odstraňování rzi ze vzorku oceli po atmosférické zkoušce se použije vzorku 
ze stejného materiálu a stejných rozměrů, který zkouškou neprošel. Tento kontrolní vzorek 
prochází všemi operacemi, jako vlastní vzorek po zkoušce. Podmínkou je, aby tento slepý 
pokud byl prováděn souběžně s vlastním průběhem odstraňování korozních zplodin (tj. včetně 
všech ponoření, oplachů i mechanických operací), a to vždy při každé sérii zkoušek. 
Nepostačuje tedy jednou pro vždy určit korozní úbytky při určitém postupu odstraňování 
korozních zplodin. Váhové úbytky zjištěné slepým pokusem se potom odečítají od ztrát, 
určených vážením vlastního zkušebního vzorku před zkouškou i po ní. 

Mají-li být určeny váhové úbytky vzorků chráněných nátěry, je nutno před vlastním 
chemickým odstraněním korozních zplodin odstranit též zbytky nátěrového filmu. K tomuto 
účelu se hodí různá organická rozpouštědla (např. benzen, methylenchlorid aj.), jejich směsi 
(50 % benzenu, 30 % acetonu, 10 % alkoholu, 10 % etheru), po případě různé technické 
odstraňovače barev. Vlivem těchto rozpouštědel nátěrové filmy obvykle změknou natolik, že 
je možno je snadno setřít nebo oškrábat. Je-li základním kovem ocel nebo litina, lze 
odstranění nátěru spojit s uvolněním korozních zplodin ponořením do vroucího roztoku 20 % 
NaOH se zinkovým práškem. 
 
 
3.3.2  Degradace nátěrových hmot chemickými vlivy  

Odolnost nátěrových filmů proti působení činidel je schopnost zachovat si vzhled a 
původní technologické vlastnosti při vystavení nátěrů těmto činidlům. Pro zkoušení 
ochranných vlastností nátěrů vůči agresivním kapalným prostředím existuje řada 
laboratorních metod. Tyto metody se dělí podle délky trvání na krátkodobé a dlouhodobé. 

Životnost nátěrů v kapalných prostředích se ve většině případů zjišťuje dlouhodobými 
ponorovými zkouškami v daném prostředí při různých teplotách. Nátěr -nejlépe zhotovený na 
ocelových tělískách (tvar válcovitý- například zkumavky) požadovaných vrstvách nebo v 
určitém nátěrovém systému - se vystaví v přímý styk s kapalinou, přičemž se porovnává a 
hodnotí plocha ponořená s plochou neponořenou. Podle změny vzhledu a technologických 
vlastností vystaveného nátěru se usuzuje na odolnost povlaku vůči prostředí. Jako kapalné 
prostředí se používá voda (někdy v kombinaci s vodní parou), roztoky kyselin, zásad a solí 
různých koncentrací, organická rozpouštědla, tuky, apod. Změny se hodnotí často pouze 
vizuálně, jako například: 

 
 změna barevného odstínu, 
 ztráta lesku, 
 ztráta průhlednosti, 
 vznik trhlinek nebo puchýřků (Obr. 3.3.2.1), 
 bobtnání, vrásnění, 
 ztráta adheze, měknutí apod.. 

 
V jiných případech se zjišťují hmotnostní změny (nasákavost, vyluhovatelnost), čili 

může dojít jak ke zvyšování, tak i ke snižování hmotnosti nátěru. Dobře se osvědčila zkouška 
odolnosti hodnocená změnou tvrdosti nátěru mikrotvrdoměrem před a po expozici v určitém 
prostředí. Rovněž sledování odolnosti nátěrů na hlubokotažných plechách se zvláštními 
profily, pod skleněnými kloboučky metodou podle Rožana se pro jednoduchost často používá. 
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Tato metoda je vhodná pro zkoušení odolnosti filmů hlavně proti těkavým činidlům za 
normální teploty. 
 Je nutno opět poznamenat, že zkoušky chemické odolnosti nátěrů jsou ve své podstatě 
i zkouškami korozními, nebo spíše korozní zkoušky jsou speciálními typy chemické odolnosti 
a mohou se vzájemně prolínat. Rovněž hodnocení chemických zkoušek je obdobné hodnocení 
korozní odolnosti. 
 

 
 

Obr. 3.3.2.1  Puchýř nátěrového filmu 
 
 
3.3.3  Postupy vybraných zkoušek chemické odolnosti  
 
Zrychlená ponorová zkouška odolnosti nátěrů proti podkorodování (postup podle 
Machu a Schiffmana ČSN 67 3087) 

Důvod této zkoušky je uveden v kapitole 3.2.4. Při zkoušce se zjišťuje velikost plochy 
nátěru, který odpovídá ztrátě přilnavosti k podkladovému kovu v okolí řezu. ČSN 67 3087 
uvádí tři pracovní postupy: 
 

 Postup A: je určen pro nátěr na oceli a spočívá ve vystavení zkušebních vzorků 
působení okyseleného roztoku chloridu sodného (NaCl) za přídavku peroxidu vodíku 
(H2O2). 
 Postup B: je určen pro nátěry na zinku nebo pozinkované oceli a spočívá ve vystavení 
zkušebních vzorků působení neutrálního roztoku chloridu sodného s přídavkem peroxidu 
vodíku. 
 Postup C: je určen pro nátěr na hliníku a slitinách hliníku a spočívá ve vystavení 
zkušebních vzorků témuž roztoku jako u postupu A, ale při odlišné teplotě a po jinou dobu 
zkoušky. 

 
Zkouška se provádí v cyklech, přičemž jeden cyklus odpovídá době: 

 
a) pro postup A - 16 h 
b) pro postup B - 24 h 
c) pro postup C - 16 h 

 
Přísnost zkoušky je dána počtem cyklů. Zpravidla se předepisují 1 až 3 cykly. Zkušební 

roztoky se udržují během zkoušky na teplotách: 
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pro postup A: 37 +/- 0,5 oC 
pro postup B: 23 +/- 0,5 oC 
pro postup C: 23 +/- 0,5 oC 
 
Mezi jednotlivými cykly jsou vzorky po oplachu destilovanou vodou ponechány mimo 

zkušební zařízení, zavěšeny volně ve vzduchu při teplotě místnosti (23+2) oC na rozptýleném 
denním nebo umělém světle a to při postupu A po dobu 8 h, při postupu C po dobu 8 h. Při 
zkoušce podle postupu B se vzorky mezi jednotlivými cykly po oplachu v destilované vodě 

umístí volně zavěšeny v termostatu při teplotě 40 + 1oC na dobu 1 hodiny. Po skončení 
zkoušky se vzorky vyjmou ze zkušebního zřízení, trojnásobně se opláchnou destilovanou 
vodou a umístí se v termostatu při teplotě 40+1 oC na dobu 30 - 60 minut. Potom se vyjmou a 
nechají vychladnout při teplotě místnosti 23+2 oC. Při vyhodnocení zkoušky se měří uvolněná 
plocha nátěru v okolí zkušebního řezu a udává se v mm2 metodikou podle ČSN 67 3088 
"Vyhodnocování zkoušek nátěrů". Praktická ukázka vzorků ze zkoušky dle Machu a 
Schifmanna je uvedena na obrázku 3.3.3. pro alkydovou nátěrovou hmotu s různými typy 
antikorozních pigmentů. 
 

 
 

Obr. 3.3.3  Praktické ukázky zkoušky nátěrových hmot dle Machu Schifmanna 
 
 
3.3.4  Méně používané postupy a hodnocení chemické odolnosti nátěrových hmot 
 
Zkoušky pod skleněnými kloboučky podle Rožana 

Tento způsob je vhodný pouze pro zkoušení odolnosti za normální teploty. S výhodou se 
používá miskových plechů, které mají vylisovanou jednu nebo pět kruhových misek 
s okrajovými žlábky (Obr.3.3.4.1.). Nejlepší jsou plechy pětimiskové, na nichž lze provádět 
pět zkoušek současně. Na očištěném plechu se zhotoví nátěr v jedné vrstvě nebo vícevrstvý 
nátěrový systém podle příslušných specifikací. Důležité je správné nanesení nátěrové hmoty, 
která nesmí stékat nebo na horních žebrech misek tvořit nátěr  menší tloušťky. Po zaschnutí se 
pipetkou nebo z kapací lahvičky nakape do každé misky asi 3 až 5 ml zkoušené kapaliny 
(nesmí zatéci do prstencovitého žlábku!), přikryje se skleněným klouboučkem a žlábek se 
zalije parafínem z malé pipetky, jak patrno z obrázku 3.3.4.2. Tím se prostor se zkušební 
kapalinou dokonale uzavře, takže jeho koncentrace se nemůže měnit. Vzhled nátěru se 
kontroluje pohledem přes klobouček v obvyklých časových intervalech 1, 2, 3, 5, 7 hodin a 
dní. Po ukončení zkoušky se nožem klobouček odloupne (současně se obvykle odloupne větší 
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část parafínu). U zkušebních roztoků se překontroluje jejich vzhled, zda se nevysrážely nebo 
nezbarvily během zkoušky, a pak se opláchnou proudem vody. Hodnotí se způsobem 
uvedeným dále. Řada výzkumných pracovišť tuto metodu sále používá. Inovace této metody 
je obsažena v ČSN EN ISO 12944-6, která je detailně popsána v kapitole 3.5. 

 

 
 

Obr.3.3.4.1 Pětimiskový plech 
 

Nejsou-li miskové plechy k dispozici nebo má-li se zkoušet odolnost na takovém 
plechu, z kterého se miskové plechy nevyrábějí, utvoří se jamka v nelakovaném plechu 
hloubením v Erichsenově přístroji do hloubky 3 mm. Zkušební kapalina se nalije po zaschnutí 
nátěru do důlku, klobouček se přiloží k ploše plechu a zalije se parafínem.Při některých 
zkouškách nelze do zkušební plochy udělat jamku, např. při zkouškách na dřevě nebo na 
skleněné desce. V takovém případě se z roztaveného parafínu pipetkou utvoří kruh průměru 2 
- 3 cm,do nějž se kapalina nalije nebo se nasaje do tampónu vaty a ten se přiloží na nátěr, 
přikryje kloboučkem a zalije parafínem. Při použití tampónu nelze vizuálně hodnotit vzhled 
nátěru pohledem přes skleněný klobouček. Ostatní postup je stejný jako u miskového plechu. 

 

 
 

Obr.3.3.4.1.2 Zalévání skleněných kloboučků parafínem 
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Zkoušky na miskách 

Jedná se o starší postup, který se již přestal používat, i když díky statickému zatížení 
zkušební kapalinou měl rozhodně svá opodstatnění a výhody oproti předchozímu. Na vnitřní 
plochu ocelové misky průměru asi 10 cm se po očištění nanese nátěr zkoušeného vzorku 
podle příslušné specifikace. Po zaschnutí se miska naplní asi do poloviny výšky zkušební 
kapalinou. Za určenou dobu se kapalina vylije a hodnotí se vzhled nátěru. Je-li nátěr 
neporušený, může se ve zkoušce pokračovat. 

Tento způsob se hodí hlavně pro zkoušení odolnosti proti olejům a jiným netěkavým 
látkám i za vyšší teploty. Při zkoušení odolnosti proti těkavým kapalinám se miska musí 
přikrýt hodinkovým sklem, čímž se odpařování kapaliny zpomalí. 
 
Hodnocení změn 

První kontrola vzhledu nátěru při zkouškách odolnosti proti kapalinám se provádí během 
prvních 10-30 minut působení kapaliny. Během  této krátké doby se nejčastěji projeví vznik 
bublinek a rozpouštění špatně odolných filmů. Další hodnocení se provádí v časových 
intervalech např. 1, 2, 3, 5, 7 hodin  a 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20 a 30 dní. U zkoušek pod kloboučky 
se nátěr pozoruje skleněným kloboučkem, který se většinou snímá až po ukončení zkoušky. U 
ostatních metod se změny pozorují buď vrstvou zkušební kapaliny, nebo se např. zkumavka 
při hodnocení vyjme. Jestliže se má ve zkoušce pokračovat, nesmí se nátěr mechanicky 
poškodit, což by zkreslilo výsledky. Současně se pokud možno hodnotí také zkušební 
kapalina. Může být zakalena, různě zbarvena, může tvořit sedlinku atd. Někdy se 
kvalitativními zkouškami pátrá, zda se v kapalině nerozpustila část nátěru nebo dokonce 
podkladu (ocel). 

Hlavní hodnocení následuje při ukončení zkoušky. Nátěr se opláchne slabým proudem 
vody nebo se osuší vatou (jestliže se zkušební kapalina s vodou nemísí). Změny se hodnotí na 
ploše nátěru, který přišel do přímého styku se zkušební kapalinou, v čáře ponoru a na 
neponořené části (u zkoušek pod klobučky na horním okraji miskového plechu). Změny se 
popíší, jak byly hodnoceny vizuálně; pak se nátěr poruší a hodnotí se ostatní vlastnosti. 
 
 
Příklady nejčastějšího rozrušení (metoda pod kloboučky dle Rožana) 
 
Vznik bublinek 

Často se projevuje ihned při zahájení zkoušky, např. při působení kyseliny nebo 
roztoku hydroxidu sodného na nátěr pigmentovaný hliníkovou bronzí nebo u pórovitého 
nátěru. 
 
Rozpuštění nátěru 

Může nastat tehdy, jestliže se nátěr ve zkušební kapalině rozpouští (jako hliníkový lak 
v ethylalkoholu, nebo při přílišné koncentraci zkušební kapaliny na málo odolném nátěru 
(např. 30%ní roztok KOH na nátěru olejového laku). 
 
Puchýře 

Určí se jejich velikost a počet a odhadne se procento plochy, na které se utvořily. 
Opatrným proříznutím puchýřků se zjistí, zda je pod puchýřkem kapalina, výkvět rzi apod. 
Dále se zjistí, zda puchýřek tvoří vícevrstvý nátěr nebo pouze nátěry vrchní, přičemž základní 
vrstva lpí na podkladě. V případě, že je pod puchýřky voda, změří se její reakce na pH. 
 
Splasklé puchýře 

Puchýře, které se dříve utvořily, samovolně praskly a splaskly. 
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Zvrásnění nátěru 
Hodnotí se obdobně jako puchýřky. Často se vyskytuje pouze v horní vrstvě 

vícevrstvého systému, přičemž podkladová vrstva, zhotovená z téže nátěrové hmoty, může 
být neporušena. 
 
Bodové prorezavění 

Projevuje se jako tečky rzi nebo jiných korozních zplodin, procházející nátěrem 
(nejčastěji v jeho pórech až na podklad). Určuje se jejich velikost a počet. 
 
Plošné prorezavění 

Nátěr již přestal plnit svou ochrannou funkci, je korozními zplodinami úplně rozrušen. 
Odhadne se procento poškozené plochy. 
 
Zbělení nátěru 
 Dochází k němu u nátěrů transparentních laků nebo i u emailů. Vyjadřuje se číselně nebo 
slovně: žádné (0), nepatrné (1), slabé (2), střední (3), silné (4), velmi silné (5). 
 
Změna odstínu 

Je zaviněna buď pigmentem, např. při působení zředěné kyseliny dusičné na nátěr 
s organickým pigmentem, nebo ztmavnutím pojidla, zejména při zkouškách za zvýšené 
teploty. V tomto případě nastává změna odstínu i na té části nátěru, která nebyla v přímém 
styku se zkušební kapalinou. 
 
Změknutí 

Skalpelem se určí tvrdost nátěru vystaveného a nátěru, který byl před působením 
kapaliny chráněn. Zkoušet tvrdost rýpáním nehtem se nedoporučuje, protože zbytky zkušební 
kapaliny (např. roztok KOH) nehet změkčují, a také z hygienických důvodů. Změknutí se 
vyjadřuje slovně nebo číselně: 0 - žádné, 1 - nepatrné, 2 - slabé, 3 - střední, 4 - silné, 5 - velmi 
silné. U vícevrstvých nátěrů bývá změklý pouze vrchní nátěr, což se musí poznamenat.  

 
Ztráta přilnavost 

Projevuje se současně se změknutím nebo zkřehnutím. Nátěr je na pohled neporušen, ale 
při mechanickém poškození se projeví zmenšení přilnavosti například tím, že se velmi snadno 
sloupnou některé části nebo celý nátěr z podkladu. Ojediněle bývá pod nátěrem kapalina. 
 
Podkorodování 

Po odstranění nátěru je patrná koroze pod nátěrem, která je plošného charakteru. 
Vyskytuje se většinou současně se ztrátou přilnavosti.  
 

Při malém porušení nátěru se provede zkouška na přilnavost mřížkou a škrábáním. 
Další hodnocení následuje za 24 hodin po zakončení zkoušek, přičemž nátěry jsou během této 
doby umístěny volně na vzduchu. Při tomto druhém hodnocení se hlavně zjišťuje, zda nátěr 
nabyl některých svých původních vlastností - přilnavosti, vláčnosti, tvrdosti atd. 
 
Doporučovaný postup 

Doba od nanesení poslední vrstvy k začátku zkoušky je různá, podle druhu nátěrové 
hmoty. U nátěrových hmot celulózových, syntetických vypalovacích a asfaltových se 
doporučuje započít se zkouškou za 3 dny. U ostatních nátěrových hmot  zasychajících na 
vzduchu až za 10 dní od nanesení poslední vrstvy nebo 3 dny po dosažení nelepivosti B 5. Po 
zaschnutí se změří tloušťka nátěru magnetickým tloušťkoměrem. 
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Zkušební roztoky se volí podle požadavku praxe. Jako příklad: 
 

destilovaná voda     5%ní roztok Na2CO3 
15%ní roztok Na2CO3     5%ní roztok NaOH 
5%ní roztok NaCl     8%ní roztok CH3.COOH 
5%ní roztok HCl     30%ní KOH (pro akumulátory NiFe) 
32%ní H2SO4       HCl a voda 1 : 1 
H2SO4 a voda 1 : 1     HNO3 a voda 1 : 1 
15%ní NaHSO3     alkalická vývojka se sodou 
kyselý ustalovač     minerální olej  
glycerín dvakrát destilovaný (95 - 100%ní)  ethanol 96%ní a 50%ní 
benzín, rozmezí destilace 90-120 oC   petrolej 
trojsměs benzín-líh-toluen 4 : 4 : 2   toluen 
ethylacetát      aceton 
methylenchlorid 
 
 
 
Zkouška odolnosti nátěrů proti tvorbě osmotických puchýřů  
(Sandwich Test ČSN 67 3086) 
 
Význam 

Zkouškou se ověřuje odolnost nátěru včetně vlivu předběžné úpravy povrchu podkladu 
proti vzniku osmotických puchýřů v prostředí s vysokou relativní vlhkostí vzduchu nebo 
kondenzací vlhkosti. Zkouška není zkouškou korozní, ale dává obraz o sorpčních vlastnostech 
daného nátěru ve vztahu k osmotickým dějům, při sorpci probíhajícím. Zkouška indikuje i 
stav čistoty povrchu podkladového kovu před nanesením nátěru, zejména přítomnost 
rozpustných solí a jiných nečistot. 

Osmotické puchýře jsou puchýře vzniklé v nátěru při sorpci vody v kapalné nebo 
plynné fázi a vyvolané přítomností ve vodě rozpustných látek anorganického nebo 
organického původu na stykových plochách nátěru a podkladu nebo jednotlivých vrstev 
nátěru, případně ve hmotě nátěru. 
 
Princip 

Pro zkoušku se jako podklad používají vzorky z téhož materiálu, na který má být nátěr 
v praxi použit o rozměrech nejméně 100 x 150 x 0,2 až 2 (mm). 

Natřené zaschlé vzorky se proloží filtračním papírem nařezaným na rozměry 
použitých vzorků, který byl předem po dobu 30 minut máčen v destilované vodě. Pevně 
převázaný sloupec vzorků se potom vloží do polyethylenového sáčku ve  zkušebním zařízení 
s teplotou 40 +/- 2 oC. Při každé kontrole, respektive dílčím hodnocení vzorků v časovém 
intervalu se vždy znovu provedou všechny postupy pro provedení zkoušky. 
 
Hodnocení 

Při zkoušce se stanoví velikost, počet a rozložení puchýřů vzniklých působením vody 
za zvýšené teploty v závislosti na době zkoušky. Při zkoušce se nehodnotí korozní projevy, 
jako prorezivění nebo podrezivění nátěru. 
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3.4 Postupy a stanovení méně častých forem korozního napadení 
 
3.4.1 Zkouška nitkovité koroze na oceli (ČSN EN ISO 4623, 63 3107) 

Nitkovitá koroze je druh koroze, vzniklé pod povlaky z nátěrových hmot nebo 
obdobných výrobků, mající vzhled ve tvaru nitek, obecně začínajících na nepokrytých 
hranách nebo v místech poškození nátěru. Nitky jsou obvykle nepravidelné co do délky a 
směru růstu, ale také mohou být rovnoběžné a přibližně stejné délky. 

Norma stanoví zkušební postup pro určení ochranné účinnosti nátěrů na oceli, u nichž 
byly provedeny řezy až na kovový podklad, proti nitkovité korozi. Stanovuje se rychlost a 
dosah šíření nitkovité koroze směrem od místa s uměle poškozeným ochranným povlakem. 
Tento druh koroze vzniká tam, kde je vysoká relativní vlhkost vzduchu a kde jsou též 
přítomny stopy solí pod nátěrem, nebo v místech poškození nátěru (relativní vlhkost vzduchu 
80-90 %, teplota 20-40 oC, působení chloridových iontů). Jelikož určité podrezivění podkladu 
vzniká od poškozeného místa vždy, nitkovitá koroze se bere v úvahu tehdy, pokud se vytváří 
typický nitkovitý vzhled (viz obrázek 3.4.1.1). Praktické ukázky odolnosti různých pojiv vůči 
výskytu nitkové koroze jsou uvedeny na obrázcích 3.4.1.1.3a až 3.4.1.1.3f. 
 
Podstata zkoušky 

Na zkušebním nátěru se zhotoví řezy. Malé množství chloridu sodného se vnese do 
řezu ponořením zkušebního nátěru do roztoku chloridu sodného nebo expozicí v solné mlze. 
Zkušební nátěr se vloží do komory s relativní vlhkostí vzduchu 80 % a teplotou 40 oC. 
Velikost vzniklé nitkovité koroze se určuje od řezu. 
 
Zkušební roztoky, zařízení 

Roztok NaCl, 1g/l (pro namáčení), roztok NaCl 50g/l (pro postup v solné mlze), solná 
komora-zkušební komora schopná udržet teplotu (402) oC a relativní vlhkost vzduchu 
(805)%, držáky na zavěšení vzorků ve vertikální poloze (plocha mezi jednotlivými vzorky 
nejméně 20 mm). Místo komory lze použít k vytvoření požadované vlhkosti nasycený síran 
amonný (roztok udržuje rel.vlhk. 79% při teplotě 40 oC, který se umístí do exsikátoru 
v laboratorním termostatu 
 
Vzorkování, zkušební nátěry 

Reprezentativní vzorek se odebere dle ISO 1512, příprava a prohlídka vzorku ke 
zkouškám dle ISO 1513. Jako zkušební podklad se použije ocelový plech, očištěný dle ISO 
1514 o rozměrech 150 x 100 mm. Vzorek se nanese  na podklad stanovenou metodou, strana 
a hrany se přitom chrání antikorozním nátěrem. Tloušťka se stanoví jednou z metod dle ISO 
2808. Zkouška se provádí nejméně na dvou vzorcích. 

 
Postup zkoušky 

Na zkušebním nátěru se zhotoví řezným nástrojem (dle ISO 2409) 2 rýhy nejméně 50 
mm dlouhé, proniklé až na podklad. Řezy musí být na sebe kolmé, přičemž vzdálenost mezi 
nimi a od hran je nutná nejméně 20 mm (Obr. 3.2.4.1.1.. Z řezu se odstraní zbytky odřízlého 
nátěru. Je potřeba, aby podkladový kov byl jasně viditelný po celé délce řezu.  
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Obr. 3.4.1.1  Poloha řezů na zkušebním řezu 
 
 

Jsou vhodné 2 alternativní postupy: postup založený na ponoru do roztoku NaCl 
(vhodný pro nátěrové hmoty na vzduchu zasychající, systémy s nízkou odolností) a postup 
s expozicí v mlze NaCl (vhodný pro odolné nátěrové hmoty, např.vrchní automobilové emaily 
na fosfátové oceli). Příliš nízká odolnost nátěrového systému vede k rychlému podkorodování 
a tím potlačení nitkovité koroze. Proto doba expozice v solné komoře závisí na typu 
organického povlaku, obvykle nepřesahuje 24 hodin.  

 
 

A. Zkouška ponorem 

Zkušební vzorek, opatřený řezy, se ponoří na 30-60 s do roztoku NaCl (1g/l), poté se 
vyjme, odstraní se ulpělé kapky na nátěru, na řezu se vlhkost neodstraňuje. Zkušební nátěr se 
umístí do komory, s vlhkostí (805)% a s teplotou (402) oC. Ponor do roztoku se opakuje 
každé 3 dny nebo 4 dny až do ukončení stanovené doby. 
 
B. Zkouška solnou mlhou 

Zkušební roztok opatřený řezy se exponuje v neutrální solné mlze podle ISO 7553 po 
stanovenou dobu. Potom se vyjme z komory, odstraní se kapky ulpělé na nátěru, aniž se 
odstraní roztok z řezů. Vzorek se umístí na stanovenou dobu do zkušební komory nastavené 
na teplotu (402) oC a při relativní vlhkosti vzduchu (805)%. 
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Prohlídka zkoušené plochy a hodnocení stupně nitkovité koroze 

Po ukončení zkoušky se zkušební vzorek prohlédne, popřípadě též v průběhu intervalů 
před opětovným ponorem, na vznik nitkovité koroze. Zkušební vzorek se nesmí důkladně 
vysoušet, aby nedošlo k přerušení či zamezení vzniku nitkovité korze. Po ukončení zkoušky 
se nátěr odstraní vhodným způsobem, nevyvolájícím vznik koroze podkladu. Vyhodnocení 
rozsahu nitkovité koroze se obvykle provádí subjektivně a vyjadřuje se pojmy: „nízká-střední-
vysoká“. Pro přesnější posouzení lze použít následující matematické vyjádření: 
 
Metoda kvantitativního vyhodnocování rozsahu nitkovité koroze 

 

 
 

Obr. 3.4.1.1.2 Stanovení maximálního rozsahu a průměrného rozsahu nitkovité koroze 

 

1. maximální rozsah M 
Změří se maximální vzdálenost ML a MR v milimetrech od řezu na levou a pravou 

stranu k bodům kam až se nitkovitá koroze rozvinula, a z nich se vypočte průměrná hodnota 
M (Obr. 3.4.1.1.2.). 

 
2.  Převažující rozsah m 

Zjistí se vzdálenost v mm, do které se rozšířila většina nitek od řezu na levé straně mL 
a na pravé straně mR, vypočte se průměrná hodnota m. Je-li nitkovitá koroze nepravidelná 
(ponejvíce na jedné straně řezu), tehdy se změří rozsah nitkovité koroze na oddělených 
místech a z těchto hodnot se potom vypočte průměrná hodnota. 

Z hodnot mL  a mR se zjistí průměrná hodnota podle rovnice: 
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m
m m m m

ZL 
L L L L

  
 

x  x  x  x1 2 3 4 1 2 3 4  

 

m
m m m m

ZR 
R R R R

  
 

y  y  y  y1 2 3 4 1 2 3 4  

 
kde mL1, mL2, mR1, mR2, mL1, x1, y1 atd. jsou definované podle obrázku 3.4.1.1.2. 
 

Na obrázcích 3.4.1.1.3. jsou zachyceny praktické ukázky testů nitkové koroze vzniklé 
pod různými typy nátěrových hmot. 
 
 
Starší postup -zkouška na odolnost podrezivění nitkovou korozí postupem podle van Laara, 
ČSN 67 3106) 

Zkouškou se ověřuje ochranná účinnost povrchové ochrany nátěrem na oceli včetně 
vlivu předběžné úpravy povrchu proti podrezivění pod nátěrem nitkovou korozí. Zkouška se v 
praxi používá zpravidla jako srovnávací, tj. současně se srovnává rychlost a rozsah šíření 
nitkové koroze u nátěru hodnoceného a u nátěru s odolností známou. 

Podstatou zkoušky je stanovení rychlosti a dosahu šíření nitkové koroze směrem od 
místa s uměle poškozeným ochranným povlakem. Nitková koroze se vyvolá umístěním uměle 
poškozeného nátěru na oceli v prostředí se stálou vysokou relativní vlhkostí vzduchu v 
rozmezí 80 % - 95 % při dané teplotě 20-40 oC za působení chloridových iontů. Z důvodu 
rozšíření je tento postup uveden také. Normy uvádí dva pracovní postupy: 
 
Postup A 

Spočívá ve vystavení uměle poškozených nátěrů (opatřených řezem) prostředí s 
relativní vlhkostí vzduchu 80% nad roztokem nasyceného roztoku bromidu draselného v 
destilované vodě s dostatečným přebytkem pevné fáze při 40+/-2 oC za současného urychlení 
korozního děje roztokem chloridu sodného. 

 
Postup B 

Spočívá ve vystavení uměle poškozených nátěrů (opatřených dvěma řezy vzdálenými 
od sebe nejméně 25 mm a od podélných hran vzorku nejméně 20 mm) nejprve roztoku 
chloridu sodného s přídavkem kyseliny octové a peroxidu vodíku (zkouška dle Machu a 
Schifmanna) potom působení prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 85%. Doba zkoušky se 
obvykle volí z řady 2, 4, 6, 8, 10 dnů u postupu A, v případě potřeby je možno zkoušku 
prodloužit až na 20 dnů. U postupu B se obvykle volí z řady 5, 10, 15, 20 dnů, v případě 
potřeby je možno zkoušku prodloužit až na 30 dnů. 
 
Vyhodnocení zkoušek 

Vzorky se při použití obou postupů vyjímají ze zařízení v časovém zvoleném intervalu 
a s pomocí lupy nebo mikroskopu se odměří vzdálenost kolmá na zkušební řez, do které 
nejdále dostoupila vlákna nitkové koroze na kterékoliv straně řezu. K zvýraznění stop nitkové 
koroze lze s výhodou použít šikmého osvětlení povrchů vzorků. Mimo vyhodnocení 
vzdálenosti je ještě popisuje charakter napadení nitkovou korozí, tj. hustota, šířka a tvar 
vláken, případně hustota jejich rozložení podél zkušebního řezu. Místo slovního popisu je 
možno pořídit fotografickou dokumentaci s udáním měřítka. 
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e f 
 

Obr. 3.4.1.1.3a až 3.4.1.1.3f  Praktické ukázky testů nitkové koroze 
 
 
 
3.4.2 Postupy pro vyhodnocení bleskové koroze nátěrových hmot na bázi 
vodouředitelných disperzí 
 
Blesková koroze 

 Jedná se o defekt vznikající výhradně při aplikaci vodou ředitelných nátěrových hmot. 
Koroze tohoto typu nevzniká pokaždé, ale pouze za určitých podmínek a to jak bylo již 
pozorováno, pokud je nátěrový film během zasychání vystaven vysoké relativní vlhkosti 
ovzduší. Blesková koroze je také pozorována tehdy, když je podklad dokonale otryskán, na 
rozdíl od kovových podkladů s okujemi na jeho povrchu. Kvalita čištění podkladu má tedy za 
následek vznik bleskové koroze. Nelze ovšem zjednodušit problém a aplikovat záměrně 
nátěrové hmoty na špatně očištěný kovový podklad. To by zhoršilo ostatní vlastnosti nátěrů. 
 Tvorba filmu u vodouředitelných nátěrových hmot probíhá při odpařování vody, 
koalescencí polymerních částic, jejich deformací a nakonec difuzí polymerních řetězců 
jednotlivých částic. Pokud se zpomalí odpařování vody z nátěrového filmu např. vlivem  
vysoké relativní vlhkosti atmosféry, pak dochází ještě před koalescencí k vymývání 
rozpustných solí železa do nátěrového filmu. Účinným řešením bleskové koroze je použití 
inhibitorů, které tento proces zpomalují. Je nutné si uvědomit, že antikorozní anorganické 
pigmenty nemají žádnou schopnost bleskovou korozi inhibovat a jejich funkce je v nátěrovém 
filmu jiná. 
 Na vznik a průběh bleskové koroze má podle našich zkušeností vliv řada faktorů: 

 vliv relativní vlhkosti atmosféry na zasychání filmu,  
 vliv teploty při zasychání filmu, 
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 typ polymerní disperze, 
 typ inhibitoru koroze, 
 povrchová předúprava podkladového kovu, 
 hodnota pH zasychající nátěrové hmoty. 

 
 Z uvedeného výčtu je zřejmé, že na vznik koroze může mít vliv celá řada faktorů, 
které se v reálné praxi vyskytují a také mohou synergicky působit. Studium bleskové koroze 
je proto z tohoto důvodu ztíženo a vyvstávají další problémy s metodikou testování: 

 korozních vlivů, 
 vyhodnocení projevů bleskové koroze. 

 
 Při aplikaci samotné vodné kopolymerní disperze na ocelový podklad, dochází ke 
vzniku bleskové koroze v celé ploše a podklad se typicky zbarví do červenohnědého odstínu. 
Při aplikaci pigmentovaného nátěru na stejné pojivové bázi dojde pouze ke vzniku místních 
ostře ohraničených defektů, jejichž velikost a četnost může záviset na tloušťce a pórovitosti 
nátěrového filmu. 
 Pro testování vzorků z hlediska průběhu bleskové koroze lze použít metody:  
 
 jodometrické stanovení barvy (nepigmentovaný film), 
 spektrofotometrické stanovení barvy  (nepigmentovaný film), 
 metoda podle ASTM D 610  (pigmentovaný film), 
 metoda skenování plochy videokamerou  (pigmentovaný film), 
 stanovení korozních úbytků (pro kapalné disperze). 
 
 Z výčtu metod je zřejmé, že se jedná kromě poslední metody vždy o dvojice testů a to 
subjektivní a objektivní. Tyto postupy lze aplikovat jak pro nepigmentované, tak i 
pigmentované filmy. Změna odstínu - barvy pod nepigmentovaným filmem je poměrně 
přesně zachycena metodou porovnávací s roztoky jodu o různé koncentraci, což dokazuje 
velice přesná metoda spektrofotometrická.  

Pro pigmentované filmy lze použít porovnávání se standardy obsaženými v normě 
ASTM D 610. Tato metoda je založena na subjektivním posouzení plochy napadené 
bleskovou korozí. Přesnou metodou pro pigmentované nátěry je ovšem skenovací postup 
s počítačovým vyhodnocením plochy, na které došlo ke změně  barvy. Je nutné poznamenat, 
že projevy bleskové koroze se nejlépe pozorují na bíle pigmentovaných nátěrových filmech. 

Metoda zachycující korozní úbytky oceli vypovídá o působení disperzního kapalného 
pojiva na ocel po velice dlouhou dobu oproti době při které je disperze na ocelovém podkladu 
při zasychání v kapalném stavu. Touto metodou se potvrzuje, že při expozici ocelového 
vzorku do vodného roztoku disperze, dochází k rozpouštění oceli a ocel se pokrývá korozními 
produkty, jejichž množství je možné vyhodnotit s vysokou přesností. Rovněž v tomto případě 
jsou pozorovány rozdíly v agresivitě pojiva ve smyslu vzniku bleskové koroze. 
 
 
Subjektivní hodnocení bleskové koroze podle jodové stupnice 
 Po zjištění, že při aplikaci nepigmentovaných transparentních filmů přímo na ocelový 
podklad, dochází již ve fázi zasychámí filmů a to především při vyšší relativní vlhkosti 
atmosféry k intenzivnímu zbarvení celé plochy filmu (obr. 3.4.2.1.), lze zvolit metody 
hodnocení změny barevného odstínu. K tomuto účelu slouží nejjednodušší metoda a to 
porovnání standardních roztoků jódu se vzorkem. Koncentrace jódu ve standardech odpovídá 
uzančně přijatým stupňům barevného odstínu. 
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Tab. 3.4.2.1 Jodová stupnice 
 
Stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
mg 
I2/100cm3 

1 2 4 6 10 20 30 45 65 100 150 200 300 500

 

 
nepigmentovaný film pigmentovaný film 

 
Obr. 3.4.2.1  Projevy bleskové koroze na nepigmentovaném a pigmentovaném nátěru 

 
 

Objektivní měření barevné změny disperzních povlaků 

 Pro měření změny barvy lze použít například spektrofotokolorimetr Miniscan IEX se 
softwarem Easy Match. Každý ocelový panel s disperzním nátěrem se snímá 
spektrokolorimetrem a výsledky jsou zaznamenány jako hodnoty L*a*b* souřadnic 
barevného prostoru CIE Lab graficky. Dále se barevné diference vyjádřují jako L*, a*, E 
a ECHC, přičemž: 
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kde:  x, y, z- jsou trichromatické souřadnice vzorku 
xo, yo, zo- jsou trichromatické souřadnice světla 
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Celková barevná diference E* se vypočte: 

    E  =    L*   +     a * +    b*  2 2     2*  
 

E* je mírou barevného rozdílu mezi standardem a vzorkem 
 

 L*   =   L*   -    L*vzork standard  
 a *   =   a *   -    a *vzork standard  
 b*   =   b*   -    b*vzork standard  

 
L* je odchylka jasu a*, b* znázorňují rozdíly pozic v a*, b* diagramu. 
 
 
Výpočet pomocí  korozních 24-hodinových ztrát 

 V souvislosti se vznikem bleskové koroze se nabízí sledovat chování čistého 
odmaštěného ocelového plechu, zbaveného okují ve vodném roztoku jednotlivých pojiv i 
s přídavkem inhibitoru bleskové koroze, po dobu jednoho dne, to znamená 24 hodin.. Po 
expozici v těchto roztocích je možné výpočtem zjistit charakteristické hodnoty Km, Ur, vk, vu, 
X: 
 

Km  =   
(m  -   m   

S
1 ) . 10 4

 

 
Km - korozní úbytek hmotnosti na jednotku plochy [g/m2] 
m -   hmotnost čistého plechu [g] 
m1 - hmotnost zkorodovaného plechu [g] 
S - plocha plechu [cm2] 
 
 Na základě znalosti hustoty pro nelegovanou ocel (=7,7 g/cm3), lze stanovit korozní 
rozměrový úbytek: 

U
S .r   =   

K

10 .  
 =  

10 (m -  mm
3

1

 
)

 

Ur - úbytek rozměrů [mm] 
 - hustota oceli [g/cm3] 
 

Hodnotu hmotnostních úbytků je možné vyjádřit také v procentech vztažených 
k úbytkům vzorků v čisté vodě (slepý pokus = 100 %): 
 

X  
O

=   
K

K
 . 100m

m(H2 )

 

 
X - hmotnostní úbytek vztažený ke koroznímu úbytku ve slepém pokusu [%] 
 
 Z úbytku hmotnosti nebo rozměrů a doby působení korozního prostředí lze také 
stanovit korozní rychlost. Rychlost koroze je možné vyjádřit jako korozní rychlost při 
hmotnostních úbytcích - vk [g/m2.d]. 
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vk   =   
K

t
m

1

 

 
t1 - doba expozice vzorku =24 hodin [d] 

 
Korozní rychlost při rozměrových úbytcích - vu [mm/a] za 24 hodin 

 

vu   =   
K

t  .
m

2 
 

 
t2 - doba expozice vzorku =24 hodin [a] 
 
 
 
Hodnocení na základě bodových projevů koroze 

 Aplikace transparentních nepigmentovaných disperzí na ocelové panely slouží 
k modelování pohledu na projevy bleskové koroze. Z těchto důvodů se disperze pigmentují 
inertním oxidem titaničitým a při různých relativních vlhkostech atmosféry jsou pozorovány 
defekty vzniklé bleskovou korozí (Obr. 3.4.2.1). V tomto případě je velice vhodnou metodou 
hodnocení podle standardů normy ASTM D 610 (Obr. 3.4.2.2.), které se sice vztahují 
k projevům koroze při podkorodování pod nátěrem vlivem atmosférické koroze, ale stupnici 
lze aplikovat s výhodou i na projevy bleskové koroze. 
 Tato metoda je sice subjektivním hodnocením, ale v praxi je velice rozšířená. Aplikací 
této normy na projevy bleskové koroze, by došlo k usnadnění v oblasti hodnocení vad nátěrů. 
 Pro přesnější vyjádření plochy zasažené bleskovou korozí v pigmentovaném filmu lze 
použít metody spočívající ve sledování a záznamu plochy nátěru pomocí videokamery. 
Záznam se následně převede do grafického formátu PC a je upraven například pomocí 
software Screen Measurement (Obr. 3.4.2.3.) tak, aby bylo možné kvantifikovat plochu 
napadenou bleskovou korozí. Následující obrázky zachycují tento postup na modelovém 
vzorku s pigmentovaným nátěrem a exponovaným v prostředí tak, aby byla vyvolána 
blesková koroze. 
 Jak je patrné, obě metody (jodometrická i objektivní skanovací) mají k sobě velice 
blízko, ovšem počítačové vyhodnocení by mělo být přesnější než subjektivní hodnocení. 
Následující tabulka (Tab. 3.4.2.2.) uvádí několik příkladů porovnání metody ASTM D610 
s metodou skanovací. 
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10 9 8 
 

 
0.01 % 0.03 % 0.1 % 

   
7 6 5 

 
0.3 % 1 % 3 % 

   
4 3 2 

 
10 % 16 % 33 % 

   
1 0  

 

  

50 % 100 %  
 

Obr. 3.4.2.2  Stupnice korozních projevů podle ASTM D 610 
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A. ocelový panel s korozními projevy v grafickém formátu 

 
 

 
B. transformovaný obraz 

 

 
C. převedení obrazu do binárního systému dvou barev. 

 
Obr. 3.4.2.3 Postup při vyhodnocování objektivního skanovacího měření napadené plochy 
pomocí videokamery 
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Tab.3.4.2.2 Porovnání objektivního a subjektivního hodnocení plošného rozsahu bleskové 
koroze  na pigmentovaném nátěru. 
 

Relativní vlhkost při  Napadená plocha defekty bleskové koroze [%] 
zasychání nátěru [%] Metoda ASTM D 610 

(subjektivní) 
Screen Measurment 

(objektivní) 
32 0.0 0.00 
55 0.3 0.30 
63 1.0 0.54 
75 1.0 0.61 
86 16.0 15.54 
95 33.0 24.22 

 
 
 
3.5 Vývoj v normovaných postupech pro korozní testování ochranných nátěrů v České 
republice 
 
3.5.1  Laboratorní zkušební metody ČSN EN ISO 12944-6 (038241) 
(Nátěrové hmoty-Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy, 
část 6) 

V této kapitole jsou uvedeny velmi podrobně praktické předpisy pro provedení testů, 
především z důvodů přechodu českých norem ČSN na ČSN EN ISO. Jsou zde proto uvedeny 
detailněji postupy jednotlivých zkoušek, z nichž některé již byly stručně představeny 
v předchozích kapitolách. Podrobně se kapitoly zabývají výše uvedenou normou z důvodu její 
dosud menší rozšířenosti a bez dosud nabytých praktických zkušeností s její filozofií, ale 
přesto s neméně důležitým významem. 
 
 
3.5.1.1 Úvod do postupu a problematiky ČSN EN ISO 12944-6 

ČSN EN ISO 12944-6 specifikuje laboratorní zkušební postupy a podmínky zkoušení 
pro hodnocení nátěrových systémů určených pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí. 
Výsledky zkoušení jsou považovány za pomocné kritérium pro volbu vhodného nátěrového 
systému a nepodávají přesné informace s ohledem na stanovení životnosti. Vztahuje se 
k ochranným nátěrovým systémům, určeným pro nanášení na ocelové povrchy nenatřené, 
povrchy žárově zinkované nebo metalizované. Nevztahuje se na povrchy galvanicky 
pozinkované, nebo již dříve vytvořené nátěry. V této normě se uvádí, že některé zkoušky 
nejsou využitelné pro většinu vodouředitelných nátěrových systémů, přesto je možné je tímto 
způsobem zkoušet a brát je v úvahu. Ochranná funkce nátěrových systémů a jejich vlastnosti 
pomocí této normy jsou hodnoceny pomocí určitých urychlených zkoušek, ve kterých se 
stanoví odolnost nátěrových systémů, a to podle jeho zachování přilnavosti a bariérových 
vlastností vůči působení vody či vlhkosti, vůči mlze NaCl. Mělo by být přesto bráno v úvahu, 
jak je v úvodu této normy konstatováno, že zrychlené laboratorní zkoušky a jejich vliv na 
ochranné funkce nátěrového systému, vyvolávající urychlený proces degradace organických a 
anorganických polymerních složek a částic, nemusí mít stejný výsledek selhání, který se 
vyskytuje v přírodní nezrychlené expozici. V atmosférických podmínkách povrchu Země, na 
druhé straně, existuje proměnlivost přírodních činitelů jak po stránce kvalitativní a 
kvantitativní, co do jejich složení a působení, rovněž existuje proměnlivost přírodních vlivů 
časová (střídání ročních období, i jejich kolísání co do intenzity působení). Tyto podmínky 
jak říká tato norma nemůže napodobit žádná laboratorní zkušební metoda, která ovšem může 
na druhé straně zajistit konstantnost v působení a intenzitě, čili opakovatelnost expozice 
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zkoušeného nátěrového systému. Doporučuje se proto doplnění zkouškami staničními, pro 
vyloučení případů, kdy by laboratorní zkouška měla kvalitativně jiný výsledek než přírodní 
expozice. 
 
Zkušební postupy 

Podle této normy 12944-6 mohou být hodnoceny nátěrové systémy pomocí určitých 
laboratorních zkoušek, přičemž na základě jejich výsledků by měly být zvoleny nejvhodnější 
z těchto systémů. 
 
Seznam laboratorních testů: 
 
1.  Stanovení odolnosti kapalinám, napodobující stanovení chemické odolnosti (ne korozní, 
ale odolnosti nátěrových systémů průmyslové agresivní atmosféře) 
 
 ponorová zkouška v jednofázové nebo vícefázové kapalině 
 zkouška s použitím savého materiálu nasyseného zkušební kapalinou 
 zkouška kapková 
 
2.  Stanovení odolnosti kapalinám metodou ponorem do vody nebo 5% vodného roztoku 
NaCl (dle ISO 2812-2: Stanovení odolnosti kapalinám metodou ponorem do vody) 

 
 10 % vodný roztok NaOH 
 10 % vodný roztok H2SO4 
 benzin s obsahem aromátů 18% 

 
Pro hodnocení nátěrových hmot vhodných pro použití v různých kategoriích ponoru 

do vody, nebo expozice v půdě, se jako ponořovací roztok používají následující látky: 
 

 pro Im1 voda definovaná 2812-2 
 pro Im2 a Im3  5% vodný roztok NaCl 
 
3. Stanovení odolnosti vlhkosti, při kontinuální kondenzaci dle ISO 6270:1996 
 
4. Stanovení odolnosti neutrální solné mlze (dle ISO 7253) 
 
5.  Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem SO2 dle ISO 3231:1993, (jako 
náhradní zkouška pro kategorii korozní agresivity místo stanovení odolnosti kapalinám) 
 
6.  Zkoušky pro hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností nátěrových systémů před a po 
expozici v urychlených zkouškách 

 Stanovení přilnavosti mřížkovou zkouškou dle ISO 2409 
 Stanovení přilnavosti odtrhovou zkouškou dle ISO 4624 
 
7. Doplňkové zkoušky odolnosti 

Jsou to zkoušky, na základě dohody, je-li třeba získat více informací o ochranných 
vlastnostech nátěrových systémů.  

Nezbytné jsou zkoušky například s expozicí vzorků UV záření pro hodnocení 
vodouředitelných nátěrových systémů a laboratorní postupy využívající cyklické expozice 
vzorků mlze NaCl v kombinaci s vysokou a nízkou teplotou (-20 oC, +60 oC) 
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Zkoušky a doba trvání 
Pro nátěrové systémy aplikované na ocelových podkladech jsou zkoušky a doba jejich 

trvání specifikovány v tabulce uvedené v kapitole 4.6. Pro nátěrové systémy určené pro 
korozní kategorii C5-I je možné postup ISO 2812-1 nahradit postupem ISO 3231 (délka 
trvání pro krátkou životnost je 10 cyklů -240h, pro střední 20 cyklů-480 h, pro vysokou 30 
cyklů -720 h. 

Nátěrové systémy s obsahem zinku se obecně zkouší dle ISO 3231. Specifikace 
prostředí C1-C5 a přehled zkoušek je uvedena dále v kapitole 4. 

 
 

Hodnocení výsledků nátěrových systémů 

Přesný postup vyhodnocování korozních změn je uveden v kapitole 3.2.5. 
 
Řez pro zkoušky dle ISO 7253 

Pro zajištění reprodukovatelných výsledků se doporučuje pro zhotovení řezu využít 
přístroj pro jeden řez, řezný nástroj by měl pokud možno odpovídat popisu ISO 2409. Linie 
řezu může být vodorovná, svislá nebo šikmá o délce nejméně 50 mm, vzdálená od hran 
minimálně 20 mm.  

 
Vyhodnocení  koroze podél řezu se provádí dle rovnice: 
 

2
 W- C  =M  

 
kde W je původní šířka řezu v mm, C je maximální šířka podrezivění v řezu v mm (po expozici 
v solné mlze) 
 
Zkušební vzorky, podklady, vzorkování 

Podklady jsou buď ocelové nebo z pozinkované oceli. Vzorky musí být, pokud není 
dohodnuto jinak, zhotoveny ze stejného typu oceli jako při praktickém využití. Minimální 
rozměry vzorků jsou 150 mm x 75 mm, jejich tloušťka nejméně 2 mm. Pokud není dohodnuto 
jinak, otryskány na stupeň Sa 21/2 nebo Sa 3 dle ISO 8501-1, drsnost povrchu musí odpovídat 
„střednímu stupni“ (G) dle ISO 8503-1. Může být hodnocena porovnáním se vzorkem dle ISO 
8503-2. Ve všech ostatních směrech musí zkušební vzorky odpovídat ISO 7384. 
Reprezentativní vzorek se odebere dle ISO 1512. Počet zkušebních vzorků bývá tři kusy od 
každého nátěrového systému. Nátěrové systémy se nanášejí přednostně stříkáním. Každá 
vrstva musí mít rovnoměrnou tloušťku, vzhled bez podteklin, slz a ostrůvků, pórů, vrásnění, 
shluků částic, suchých přestřiků a puchýřků a musí vykazovat stejný lesk. Tloušťka zaschlého 
filmu, stanovena v souladu s ISO 2808, nesmí překročit 20 % předepsané tloušťky. Před 
vystavením se zkušební vzorky kondiciují 3 týdny v laboratorních podmínkách (232) oC a 
(505) % relativní vlhkosti vzduchu, nebo (202) oC a relativní vlhkosti vzduchu (655) dle 
ISO 554. V případě vystavení zkouškám v solné mlze se provádí řez povlakem až k podkladu. 
Hrany a zadní stěny vzorků jsou chráněny odpovídajícím způsobem.  
 
Referenční systém 

Jako srovnávací systém je doporučován takový, který je po dlouhá léta úspěšně 
používán v praxi a jehož výsledky z laboratorních zkoušek jsou známé. Měl by odpovídat 
složením nebo typem zkoušenému nátěrovému systému.  
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3.5.1.2  Postupy laboratorních zkoušek v rámci ČSN EN ISO 12944-6 
 
3.5.1.2.1  Stanovení odolnosti kapalinám v rámci chemické odolnosti 

(Část I: Obecné zkušební metody (ČSN EN ISO 2812-1 , ISO 2812-1:1993) 

Tato metoda umožňuje určit vliv zkušební kapaliny na nátěrový systém či podklad. 
Postup předepisuje obecné metody stanovení odolnosti jednovrstvých nebo vícevrstvých 
nátěrových systémů, nebo jiných podobných produktů vůči působení kapalin. Předepisují se 3 
zkušební metody. Jednotlivá použití závisí na požadavcích kladených na nátěrové systémy. 
Metoda 1 je určena pro odolnější nátěry, vyžadující delší dobu expozice než nátěry, které 
mohou být zkoušeny metodou 2 a 3.  
 
Podstata zkoušky 

Zkušební nátěr na podkladu je vystaven působení kapaliny, podle jedné ze tří metod, a 
vlivy působení jsou hodnoceny kritérii, obvykle subjektivní povahy. 
 
Zkušební tělesa 

Desky 
Pokud není stanoveno nebo specifikováno jinak, zkušební podkladové desky jsou 

z oceli, pocínovaného plechu nebo skla podle ISO 1514 a mají přibližné rozměry 150x100 
mm (0.75až1.25) mm. 
 

Tyčinky (jen pro metodu 1) 

Jeden konec každé tyčinky bude zaoblen přibližně poloměrem tyčinky. Pokud není 
stanoveno jinak, musí být zhotovena z oceli. Vhodné rozměry jsou 150x15 mm. Tyčinky 
vylučují vliv hran při metodě 1. 
 
Příprava a zhotovení nátěrů 

Každá zkušební deska, pokud není stanoveno, jinak se připraví v souladu s ISO 1514 a 
nanese se stanovenou metodou nátěr nebo zkoušený nátěrový systém. Při metodě 1 se dává 
přednost nanesení nátěru na obě strany desky a ochraně hran. Tyčinku je možné připravit 
ponořením do tekuté zkoušené nátěrové hmoty, popř, štětcem.  
 
Zasychání 

Každé zkušební těleso zasychá (nebo se vypaluje) a stárne (pokud přichází v úvahu) 
po stanovenou dobu, kondiciuje se (pokud není stanoveno jinak) při teplotě (232) oC, 
relativní vlhkosti vzduchu (505)% po dobu 16 hodin. 
 
Tloušťka nátěru 

Tloušťka zaschlého nátěru v m se stanoví dle ISO 2808. 
 
3.5.1.2.1.1  Metoda 1 (ponorová zkouška) 
 
Podmínky zkoušky, materiály 

Zkušební kapalina, nádoby pro ponor, držáky zkušebních těles. Zkouška se provádí při 
teplotě (232) oC, pokud není stanoveno jinak. Je vhodné dodržovat podmínky tak, aby se 
zkušební tělesa ponořovala do kapaliny individuálně, zvláště tehdy, používají-li se kapaliny 
s vysokou elektrickou vodivostí (je možné ponořovat více zkušebních těles se stejným 
nátěrem). Zkušební tělesa by měla být vzdálena alespoň 30 mm od stěn nádoby i mezi sebou 
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samými. Zkušební tělesa musí být odizolována od svých držáků. Postup se zpravidla provádí 
3x. 
 
Postup A: s použitím jednofázové kapaliny 

Do vhodné nádoby se umístí dostatečné množství zkušební kapaliny tak, aby zkušební 
těleso (deska nebo tyčinka) bylo úplně nebo částečně ponořeno. Pomocí vhodných držáků, je-
li třeba, se zkušební těleso udržuje. Nádoba se po dobu trvání zkoušky zakryje (pro snížení 
ztrát odpařováním nebo vystříknutím). Jestliže je stanoveno, zkušební kapalina se 
provzdušňuje, míchá nebo cirkuluje. Provzdušňování se provádí pomalým proudem vzduchu. 
Ztráty kapaliny je možné doplňovat kapalinou či destilovanou vodou. Na konci stanovené 
doby se zkušební těleso omyje vodou (jestliže byla zkušení kapalina vodný roztok), nebo 
roztokem, který nepoškozuje nátěr (při použití nevodné zkušební kapaliny). Zbytky kapaliny 
se odstraní okapáním na savém materiálu (papír, tkanina). Zkoušený vzorek se ihned 
prohlédne a vyhodnotí se puchýře (ISSO 4628-2), nebo jiné známky změn nátěru. Je možné 
jej porovnat se stejným zkušebním vzorkem, neponořeným. Prohlídku je možné opakovat po 
regenerační době. Pokud se vyhodnocuje podklad, nátěr se odstraní stanoveným postupem. 
 
Postup B: použitím dvoufázové kapaliny 

Natřené zkušební těleso se vloží do vhodné nádoby tak, aby bylo ve vhodných 
držácích ve vertikální poloze (v případě desek aby byla 100 mm strana ve vodorovné poloze). 
Každá ze zkušebních kapalin se těsně před použitím nasytí druhou kapalinou. Kapalina 
s vyšší hustotou se nalévá opatrně po stěně nádoby, až je zkušební těleso (deska nebo tyčinka) 
ponořena 75 mm pod hladinou, pokud není stanoveno jinak. Je třeba dávat pozor, aby nedošlo 
k polití zkušebního tělesa nad touto hladinou. Stejným způsobem se přidá druhá kapalina, až 
stoupne o dalších 75 mm, pokud není stanoveno jinak. Nádoba se zakryje a nechá stát bez 
pohybu. Na konci stanovené doby ponoru se zkušební těleso vyjme z kapaliny, odstraní se 
zkušební kapalina z povrchu pomocí tampónu. Zhodnotí se puchýřkovatění (ISO 4628-2), či 
jiné známky změn nátěru, kontaktovaného se zkušební kapalinou v každé fázi. Pokud je 
nutné, porovná se zkušební těleso se stejně připraveným, neexponovaným tělesem. 
Zanedbávají se změny vlivem hran. Prohlídku je možné opakovat po regenerační době. Další 
možností je prohlídka v průběhu zkoušky, kdy se zkušební těleso vyjme z kapaliny, osuší, 
zhodnotí se stav a poté se znovu ponoří. Pokud je důležité zhodnotit, stav podkladu, nátěr se 
odstraní stanoveným způsobem. 
 

 
 

Obr.3.3.2.1  Ukázka výsledků ponorové zkoušky na ocelových tyčinkách  



 140

3.5.1.2.1.2  Metoda 2 (s použitím savého materiálu) 
 
Podmínky zkoušky, pomůcky, materiály, postup 

Disky ze savého materiálu, který se nemění vlivem zkušební kapaliny o průměru 
přibližně 25 mm (karton o tloušťce 1.25mm), požadovaná zkušební kapalina, hodinová 
sklíčka o průměru asi 40 mm se zaoblením, kterým se nedotýkají disků. Zkouška se provádí 
při teplotě (232) oC, pokud není stanoveno jinak. Postup se provádí 3x, pokud opět není 
stanoveno jinak. Zkušební desky se položí do horizontální polohy. Vhodný počet savých 
disků se vloží do zkušební kapaliny a přebytečná kapalina se nechá ztéci. Disky se umístí a 
rovnoměrně rozloží, a to 12 mm od hrany desky. Každý se zakryje hodinovým sklem. Disky 
se ponechají bez pohybu po dobu ne delší než 7 dní. V případě těkavých kapalin lze měnit 
disky za nově nasáklé. Po stanovené době se disky sejmou, deska se omyje pod tekoucí vodou 
nebo jinou vhodnou kapalinou. Zbytky kapaliny se vysuší tamponem. Povrch nátěru se 
zhodnotí na stupeň puchýřkovatění (ISO 4628/2), stav podkladu, popřípadě jiné změny 
nátěru. Porovnání lze provést po regenerační době.  
 
3.5.1.2.1.3 Metoda 3 (kapková zkouška) 

Zkouška se provádí při teplotě (232) oC, pokud není stanoveno jinak, postup se 
opakuje zpravidla 3x. Zkušební deska se umístí do vodorovné polohy a na nátěr se nanese 
vhodný počet kapek zkušební kapaliny, o objemu asi 0.1 ml.  Zajistí se, aby středy kapek byly 
od sebe vzdáleny minimálně 20 mm a 12 mm od hrany desky. Deska se ponechá volně po 
stanovenou dobu za přístupu vzduchu, anebo se přikryje pro zabránění odpařování. Po 
skončení stanovené doby se deska omyje proudem vody, či jinou vhodnou kapalinou 
nepoškozující nátěr. Vyhodnotí se stav nátěru, popřípadě stav podkladu.  
 
 
3.5.1.2.2  Stanovení odolnosti kapalinám (ponorové zkoušky) 

(Část 2: Metoda ponorem do vody (ČSN EN ISO 2812-2 , ISO 2812-1:1993, ČSN 67 3099) 

Tato část ISO 2812 je jednou ze série norem na vzorkování a zkoušení nátěrových 
hmot a podobných produktů. Předepisuje metodu stanovení odolnosti jednovrstvého nátěru 
nebo vícevrstvého nátěrového systému vůči působení vody při ponoru. Metoda se snaží 
napodobit podmínky déletrvající expozice vytvořenému kondenzátu na povrchu nátěrového 
systému, avšak bez korozní atmosféry. 
 
Podstata metody 

Zkušební nátěr se ponoří do vody. Důsledky expozice ponoru jsou hodnoceny kritérii, 
většinou subjektivní povahy. 
 
Zařízení, vzorkování 

Všechny části zařízení přicházející do styku s vodou musí být vyrobeny z inertních 
materiálů. Nádoba vhodné velikosti (700 mm x 400 mm x 400 mm) s víkem, topným tělesem 
a termostatem, systém pro cirkulaci a provzdušňování vody, popř. míchadlo spojené se 
stlačeným vzduchem, držák pro zkušební vzorky. Vzorky jsou uchyceny pod úhlem 15 až 20 o 

ke svislici, zkoušeným povrchem nahoru, s plochou rovnoběžnou proudění vody v nádobě. 
Vzdálenost zkušebních vzorků by neměla být méně než 30 mm od sebe navzájem, od stěn 
nádoby a dna. Reprezentativní vzorek zkoušeného produktu se odebere způsobem uvedeným 
v ISO 1512, příprava každého vzorku dle ISO 1513. 
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Zhotovení zkušebních nátěrů  
Pokud není stanoveno jinak, podklady pro zkušební nátěry jsou z broušené oceli podle 

ISO 1514 o rozměrech 150 mm x 100 mm x (0.75 až 1.25)mm. Vhodné podklady se připraví 
v souladu dle ISSO 1514, na které se nanese stanoveným postupem zkoušený nátěrový 
systém. Zadní strana a okraje zkušebních nátěrů se opatří ochrannou vrstvou (neobsahující ve 
vodě rozpustný pigment). Zkušební nátěry se ponechají zasychat, nebo se vypalují, nechají 
stárnout po stanovenou dobu při stanovených podmínkách. Podmínky kondiciování jsou při : 
teplota (232) oC, relativní vlhkost vzduchu (505)% , doba nejméně 16 hodin při volné 
cirkulaci vzduchu, bez vystavení přímým slunečním paprskům. Tloušťka nátěru v m se 
změří dle ISO 2808.  
 
Zkušební postup 

Zkouška se provádí třikrát (není li stanoveno jinak). Nádoba se naplní vodou stupně 
čistoty 2 (dle ISO 3696) tak, aby zkušební vzorky umístěné v držáku byly ponořeny do tří 
čtvrtin své délky. Voda v nádobě se uvede do pohybu, provzdušňuje se, teplota se udržuje na 
(401) oC. Uspořádání vzorků se mění v pravidelných intervalech ne delších než 3 dny. Voda 
se vyměňuje, jestliže se zakalí, zbarví nebo vzroste její konduktivita nad 2 mS/m. 
 
Průběžné hodnocení, konečné vyhodnocení 

Vzorky lze vyjímat z nádoby v předepsaných intervalech, po osušení do 1 minuty se 
vyhodnotí z hlediska tvorby puchýřů (ISO 4628/2) či jiných viditelných změn a vloží zpět. Na 
konci stanovené zkušební doby se jednotlivé vzorky osuší a vyhodnotí z hlediska puchýřů a 
viditelných změn. Vzorky se ponechají 24 hodin při laboratorní teplotě, povrch nátěru se 
zhodnotí z hlediska ztráty přilnavosti, prorezivění, změny barevného odstínu, zkřehnutí atd. 
Pro hodnocení podkladu se odstraní pruh nátěru o rozměrech 150 x 50 mm pomocí 
odstraňovače nátěrů. Kovový podklad se vyhodnotí z hlediska zkorodované plochy podkladu. 
Pro dokumentační účely se povrch opatří transparentním lakem. 
 
 
3.5.1.2.3 Postupy pro stanovení chemické odolnosti nátěrů  (odolnost vůči vodě a SO2) 

(Stanovení odolnosti nátěrů s obsahem práškového zinku, nátěrů určených pro prostředí typu 
C5-I) 

Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého (ČSN EN ISO 3231, 
ČSN 67 3096) 

Metoda předepisuje postup stanovení odolnosti jednovrstvých nebo vícevrstvých 
nátěrů ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého. Zkušební metoda připouští rozdílná 
množství SO2. Objem 0.2 l, měřený při atmosférickém tlaku, je všeobecně doporučován pro 
zkoušení nátěrů, jejichž tloušťka nepřesahuje 40m.  
 
Podstata zkoušky 

Zkušební vzorky opatřené nátěrovým systémem je vystaven specifikované vlhké 
atmosféře s obsahem SO2 a účinek jejího vlivu je hodnocen podle kritérií, většinou 
subjektivního charakteru. 
 
Chemikálie 

Používá se oxid siřičitý buď přiváděný z ocelové lahve, nebo vyvíjený v zařízení 
opatřeném vhodnou regulací a měřicím zařízením k zajištění dávkování správného objemu 
plynu. Oxid siřičitý se může vyvíjet také ve zkušební komoře, např. smísením siřičitanu 
sodného p.a., s přebytkem kyseliny sírové (hustoty 1.84 g/ml). K získání 0.2 (nebo 1.0) l 
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oxidu siřičitého se použije (1.25)g [nebo(5.250.12)g] Na2SO3  a nejméně 0.9 g (nebo 4.2 g) 
H2SO4. Doporučuje se rozpustit siřičitan v 50 ml vody, umístit obě chemikálie do zkušební 
komory, uzavřít dveře nebo víko, přidat zředěnou kyselinu k roztoku siřičitanu pomocí 
Kippova přístroje. 
 
Zařízení 

Vzduchotěsná zkušební komora (Obr. 3.5.1.2.3.1.) o obsahu (30010)l, s vodotěsnou 
vaničkou o přiměřené velikosti na dně, opatřená zařízením na vyhřívaní vody. Zkušební 
komora musí být vybavena zařízením pro vyrovnání přetlaku a trubička na přívod plynu musí 
být umístěna bezprostředně nad hladinou vody. Velikost a tvar vzduchotěsné komory nejsou 
dány, ale musí být zkonstruována z inertních materiálů takovým způsobem, aby bylo 
zabráněno odkapávání zkondenzované vody na zkušení vzorky. Zkušební vzorky musí být 
umístěny svisle tak, aby byly vzdáleny nejméně 100 mm od stěn a nejméně 20 mm od sebe 
navzájem. Spodní hrany zkušebních vzorků musí být nejméně 200 mm nad vodní hladinou. 
Stojan na zkušební vzorky musí být zhotoven z inertního materiálu, musí být dostatečně 
velký, aby odpovídal umístění zkušebních vzorků o celkové ploše 0.5 m2.  

 
 

 
Obr. 3.5.1.2.3 Schéma komory vhodné pro testování  
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Zkušební podmínky 

Vzduchotěsná zkušební komora se umístí buď v prostoru s čistou atmosférou o teplotě 
prostředí (235) oC a relativní vlhkosti vzduchu (5020) %, nebo se použije klimatizovaného 
prostoru. Náplň vaničky činí (20.2) l vody o stupni čistoty 3 dle ISO 3696. Prostor 
nahrazující zkušební komoru, kam se dá umístit stojan se zkušebními vzorky musí umožnit 
dodržování teploty (235) oC a relativní vlhkosti (5020)%. Ačkoliv je zaváděn stejný objem 
oxidu siřičitého do každého zkušebního cyklu, je důležitá celková plocha povrchu zkušebních 
vzorků ve zkušební komoře. Pro srovnávací zkoušky je nutné, aby celková plocha zkušebních 
vzorků byla stejná (pro sporné případy byla 0.5 0.1) m2. Není-li specifikováno jinak, 
zkušební vzorky jsou z oceli, připravené broušením podle ISO 1514 a přibližné velikosti 150 
x 100 mm x (0.75 až 1.25) mm. Zasychání natřeného vzorku probíhá po určenou dobu a za 
stanovenou dobu, za stanovených podmínek. Jestliže není stanoveno jinak, je teplota 
kondiciování (202) oC a relativní vlhkost (505) % po dobu nejméně 16 hodin, při volné 
cirkulaci vzduchu a vyloučení přímého slunečního záření. 
 
Zkušební cyklus 

Po uzavření zkušební komory se dávkuje 0.2 l nebo 1.0 l oxidu siřičitého (měřeno při 
atmosférickém tlaku). V případě dohody lze použít i jiné možnosti oxidu siřičitého. Po 
zavedení oxidu se zapne vytápění, teploty (403) oC se musí dosáhnout nejdéle do 1.5 h, 
teplota se udržuje 8 hodin od zahájení zkušebního cyklu. Po této době se buď:  

 
a) vypne topení a otevřou se zcela dveře, či zvedne víko komory 
b)  vzorky se přemístí do klimatizovaného prostoru laboratoře 

 
Po dalších 16 h se provede dílčí hodnocení vzorků. Vzorky se poté přemístí zpět do 

zkušební komory, vymění se voda a zkouška se opakuje stejným způsobem až do dosažení 
předepsaného počtu cyklů. Závěrečné hodnocení se provádí po skončení všech cyklů, na 
osušených vzorcích. Ihned se vyhodnotí celý povrch každého zkušebního vzorku z hlediska 
tvorby puchýřů podle ISO 4628-2 a koroze dle ISO 4628-3. Vzorky se ponechají při 
laboratorní teplotě 24 hodin a provede se hodnocení přilnavosti, změny barevného odstínu, 
křehnutí aj. Dále je možno provést vyhodnocení podkladu z hlediska korozního napadení po 
odstranění vrstvy nátěru 
 
 
3.5.1.2.4  Stanovení odolnosti vlhkosti (kontinuální kondenzace, ČSN EN ISO 6270) 

Tato mezinárodní norma určuje metodu pro stanovení odolnosti nátěrů, nátěrových 
systémů a obdobných produktů za podmínek vlhkosti. Metoda je použitelná jak pro nátěry 
podkladů z porézních materiálů, jako dřevo, sádrokartónové desky, tak pro zkoušení 
neporézních materiálů (kovů). Indikuje chování nátěrů při působení kontinuální kondenzace 
na jejich povrchu. Zkouška může vyvolat poškození nátěrů - včetně puchýřkovatění, 
odlupování, odbarvení, vrásnění aj., tak poškození samotného podkladu.  
 
Zařízení 

Zařízení (Obr. 3.5.1.2.3.2.) se skládá v podstatě z elektricky vyhřívané vodní lázně, 
jejíž víko je tvořeno kryty z desek nebo zkušebními nátěry na podkladech, jejichž zadní strana 
je vystavena atmosféře laboratoře. Dává se přednost zařízení pro velikost vzorků 150 mm x 
100 mm. Materiál zařízení musí být z chemicky odolného materiálu. Boční stěny zařízení 
musí být izolovány vhodným způsobem, aby teplota vzdušného prostoru měřená pod vzorky 
byla rovnoměrná v rozmezí 2 oC a nebyla nižší než 35 oC. Vrchní část zařízení musí být 
konstrukčně vyřešena tak, aby zkušební nátěry na podkladech byly umístěny pod úhlem 
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(155) oC k horizontální poloze, a umožněno stékání vody, (přičemž voda stékající z jednoho 
nátěru nesmí dopadat na jiný nátěr. Je třeba mít k dispozici inertní uzavírací desky, kterými 
musí být plně přikryto zařízení v případě, kdy není zcela vytíženo plným počtem vzorků. 
Teplota vody v lázni musí být udržována na (402) oC a teplota laboratoře (232) oC, bez 
průvanu. 
 
Postup zkoušky 

Vzorkování, příprava a nanesení nátěru, volby podkladu a stanovení tloušťky nátěru 
probíhá v souladu s příslušnými normami, stejným způsobem jako v ostatních zkouškách. 
Pokud není stanoveno jinak, zasychají zkušební nátěry ve svislé poloze v normalizovaných 
podmínkách teploty (232) oC a relativní vlhkosti vzduchu (505)% relativní vlhkosti 
vzduchu. Je postačující, je-li zkoušeným nátěrem natřena pouze jedna strana zkušební desky 
(150x 100 mm), zadní stranu a hranu je třeba chránit vhodným odolným nátěrem  

Zařízení se uzavře krycími deskami a uvede do provozu. Po dosažení teploty v lázni 
(402) oC a teploty prostoru pod zkušebními vzorky minimálně 35 oC se nahradí krycí desky 
zkušebními vzorky. Pro zabránění vzniku galvanických článků se mezi vzorky vkládají pruhy 
nekovových pásků. Během přerušení se zkušební vzorky umístí v prostředí 
s normalizovanými podmínkami teploty a vlhkosti vzduchu dle ISO 3270. Hladinu vody je 
třeba udržovat na konstantní výši. Při provádění prohlídky se vzorky osuší filtračním papírem, 
vyhodnotí se změny, a pokud zkouška dále probíhá vrátí se ihned do zařízení. 

 
 

 
 

Obr.3.5.1.2.4 Schéma vhodné komory 
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3.5.1.2.5  Stanovení odolnosti neutrální solné mlze (dle ISO 7253) 

(Korozní zkoušky v umělých atmosférách (ČSN ISO 9227), Zkoušky solnou mlhou (03 8132 ) 

 Zkouška a její postup je vysvětlen podrobně v kapitole 3.2.3. Pro názornost rozdílu 
výsledků solné komory pro pojivo typu běžné vodouředitelné disperze, jehož odolnost tomuto 
prostředí není srovnatelná s jinými typy, zejména rozpouštědlovými a s typy s vysokou 
bariérovou odolností dokumentuje obrázek 3.5.1.2.5.2. Na obrázku 3.5.1.2.5.1. je uvedeno 
schéma solné komory:  

 

 
Obr.3.5.1.2.5.1  Schéma korozní komory pro solnou mlhu 
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Obr. 3.5.1.2.5.2 Rozdíl ve výsledcích vodouředitelné styrenakrylátové a alkydové nátěrové 
hmoty ze solné komory 
 
 
3.5.2  Zkouška oxidem siřičitým s  kondenzací vlhkosti ( ČSN EN ISO 6988,  03 8130) 

Tato inovovaná norma (není zahrnuta v 12944-6, přesto je uvedena z důvodu jejího 
praktického rozšíření) stanoví metodu pro zjišťování odolnosti materiálů nebo výrobků proti 
zkondenzované vlhkosti obsahující oxid siřičitý. Bylo ověřeno, že metoda je vhodná pro 
zkoušení kovových a anorganických povlaků.  

Používá se zkušební komora, nejlépe objemu (30010) dm3, s hermeticky 
uzavíratelnými dveřmi, lze však použít i komoru jiných rozměrů. Dno a spodní části stěn musí 
mít možnost ohřevu (během 1.5 hodiny dosáhnout 40 oC) a být schopné udržet nejméně 2.5 
dm3  vody obsahující rozpuštěný oxid siřičitý. Zdrojem oxidu je jednak zásobník kapalného 
oxidu siřičitého, jednak lze plyn vytvářet ze siřičitanu sodného a kyseliny sírové. Celková 
plocha exponovaného povrchu je (0.50.1) m2 pro doporučenou zkušební komoru.  
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Zkušební cykly 
Jeden zkušební cyklus trvá 24 hodin. Podmínky expozice lze měnit tím, že expozice 

vzorků probíhá buď nepřetržitě, nebo v cyklech. Na dno komory se nalévá (20.2) dm3 
destilované vody, do komory se přívodní trubicí zavede nebo ve vhodném zařízení vyvine 
oxid siřičitý v množství 0.2 dm3. Teplota se udržuje na (403) oC. Cyklická expozice zahrnuje 
8 hodin expozice vzorků uvnitř komory a 16 hodin v okolní atmosféře (teplota 235 oC při 
relativní vlhkost menší než 75 %.). Při obou druzích zkoušky se před počátkem 24 
hodinového cyklu vymění voda ve zkušební komoře a zavede oxid siřičitý v atmosféře 
komory.  
 
Vyhodnocení výsledků 

Lze hodnotit změnu hmotnosti, změnu zjištěnou mikroskopickým pozorováním, 
změnu mechanických vlastností. Pro nejběžnější zkoušky se hodnotí: vzhled po zkoušce a po 
odstranění korozních zplodin, trhlinky, puchýře, atd., nebo se zjistí doba, kdy se objeví první 
známky koroze. 
 
 
3.6  Nepřímé korozní zkoušky 

 K největšímu rozšíření korozních metod došlo vedle atmosférických stanic u skupiny 
nepřímých testů a především zrychlených zkoušek. Nepřímé korozní zkoušky mají úzce 
specifický význam. Jedná se o zkoušky, které nehodnotí většinou přímo viditelné změny 
vzorků vzniklé následkem korozního testu, ale měří veličinu související s procesem degradace 
organických povlaků či  jinak chráněného povrchu. Jsou nezbytným doplňkem korozních 
zkoušek, poskytují podklady pro studium mechanismu ochranného působení organických 
povlaků. Tyto zkoušky lze dělit na následující metody: 
 
1. Měření fyzikálně-chemických vlastností ochranných organických  povlaků; a jejich 

změny následkem korozních dějů 
 měření pórovitosti, tloušťky, nasákavosti nátěrových filmů, 
 stanovení odolnosti nátěrových filmů fyzikálně-mechanickým  vlivům, jako je 

odolnost při hloubení, úderu a ohybu, 
 stanovení tvrdosti a adheze ochranných filmů k podkladu, 
 stanovení propustnosti nátěrových filmů pro plyny  a kapaliny na základě difuzního 

odporu, 
 stanovení změny barvy a lesku nátěrových filmů objektivním  měřením, 
 stanovení změny přilnavosti a tvrdosti nátěrových filmů. 

 
2. Měření difuze korozních médií do nátěrových filmů 

 gravimetrické stanovení koeficientu difuze, 
 mikroskopické stanovení koeficientu difuze. 

 
3. Stanovení korozně-inhibiční účinnosti aktivních složek  organického povlaku; 

 stanovení korozních úbytků definovaných vzorků v prostředí  vodných výluhů 
antikorozních pigmentů a inhibitorů koroze  gravimetricky, 

 stanovení hodnot pH a elektrické vodivosti vodného výluhu volných nátěrových 
filmů, 

 elektrochemické metody. 
 
Dále do této poslední skupiny testů lze zařadit i sledování vlastností samotných inhibičních 

pigmentů jako je obsah vodorozpustných látek, stanovení tvaru, velikosti částic a měrného 
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povrchu, optických vlastností aj. V dalším textu budou uvedeny některé méně běžné nepřímé 
metody vhodné pro studium ochranných antikorozních účinků organických povlaků. 
 
 
3.6.1 Difuze korozního prostředí do nátěrových filmů 
 
3.6.1.1  Stanovení difuzního odporu nátěrových filmů 
  

Ochranný účinek organického povlaku závisí v řadě případů také na jeho propustnosti 
a nasákavosti. Propustnost filmů je totožná s permeabilitou a souvisí s difúzním odporem 
filmu, při kterém organickým povlakem procházejí plynné látky, zejména vodní pára, kyslík, 
SO2, CO2, chlór. Permeabilita závisí nejen na tloušťce filmu, poměru objemu pigmentů a 
pojiva, ale také na chemickém složení pigmentů. 
 Měření permeability organických povlaků je možno provést gravimetrickou metodou s 
použitím postupu dle Bloma. Principem metody je stanovení hmotnostního přírůstku 
absorbentu, u kterého se zvyšuje hmotnost o množství látky prošlé nátěrovým filmem.   
 
Výpočet se provádí podle vztahu: 
 

                                                          =      
p . F . t . D

G . d . R . T
       

kde:  
p=P1-P2 - rozdíl tlaku na obou stranách filmu, F - plocha filmu, t - čas, G - přírůstek 
hmotnosti, d - tloušťka filmu, T - teplota (K),  D - difuzní koeficient, R - plynová konstanta 
 
 Výsledkem stanovení je hodnota difuzního odporu filmu () vůči pronikání plynného 
korozního prostředí. 

 
 

Obr. 3.3.1.1.1 Blomeho měrná cela  
 
 

Tento postup je velmi vhodný například pro porovnání bariérové odolnosti 
jednotlivých typů pojiv, pigmentů, či nátěrových hmot. Obrázek 3.6.1.1. názorně 
dokumentuje vliv rostoucí koncentrace bariérového pigmentu typu spekularit v nátěrové 
hmotě na bázi 1K polyurethanu na hodnotu difuzního odporu nátěrového filmu a tím i na 
bariérovou odolnost tohoto typu nátěrové hmoty. 
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Obr. 3.6.1.1 Závislost difuzního odporu polyurethanového nátěrového filmu s obsahem 
spekularitu  
 
 
3.6.1.2  Mikroskopické sledování difuze korozního prostředí nátěrovým filmem  

 O tom, zda a do jaké míry dojde ke znehodnocení polymerního materiálu, rozhoduje 
chemické složení a struktura polymerního materiálu, složení působícího prostředí a podmínky 
jeho působení. Prostředí působící na polymerní matrici lze podle povahy vzájemného 
působení obou složek rozdělit na dvě skupiny: fyzikálně aktivní a chemicky aktivní - podle 
podmínek působení. Například voda se při normální teplotě může chovat jako fyzikálně 
aktivní, kdežto za teploty varu může způsobovat hydrolýzu řady polymerů. Proces působení 
korozního prostředí na polymerní materiály lze rozdělit na: 
 

 sorpci prostředí na povrchu filmu, 
 difuzi prostředí filmem, 
 interakci mezi polymerem a pronikajícím prostředím, 
 difuzi reakčních produktů z filmu na povrch, 
 difuzi reakčních produktů z povrchu filmu do okolního prostředí, 

 
 V případě, kdy  prostředí způsobuje nevratné změny na molekulách polymerů, se 
podstatně snižuje chemická odolnost samotného pojiva - polymeru. Při chemické reakci 
polymeru s prostředím dochází k nejzávažnějšímu znehodnocení polymerních materiálů. Pro 
chemickou degradaci polymerů je charakteristické, že již malý stupeň chemické přeměny 
vede k výrazným změnám vlastností. Chemická reakce prostředí s polymerem probíhá ve 
většině případů v heterogenním systému (tuhá fáze - kapalná fáze nebo plynná fáze) a proto je 
průběh reakcí stejně jako botnání nebo rozpouštění řízen difuzními pochody. 
 Pro sledování difuzních pochodů kyselých nebo zásaditých látek do nátěrových filmů 
je vhodná metoda stanovení hloubky průniku těchto prostředí polymerem. Oproti metodám 
založeným na zjišťování přírůstku hmotnosti polymeru při difuzi prostředí polymerem má 
sledování hloubky průniku řadu výhod. Lze velice přesně sledovat čelo difundující látky. 
Rozpustnost polymeru neovlivňuje výsledek stanovení. 
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 Při výpočtu difuzního koeficientu vycházíme z druhého Fickova zákona, který má pro 
případ difuze v jednom směru, ve směru osy x, tvar: 







 c

 t
   =   D 

x
 

2

2

c
 

 
při zavedení počátečních podmínek: 

  t = 0          x < 0        c = Co 
t = 0          x > 0        c = 0 

 
 V čase  t = 0  je koncentrace v celé pozitivní polovině prostoru nulová a v témž čase je 
koncentrace v celé negativní polovině prostoru rovna Co. Představujeme-li si v bodě  x = 0  
při  c =  C0/2 tangentu ke křivce koncentrace, protíná tato tangenta osu x ve vzdálenosti  xo,  
jejíž vztah ke koncentraci difuze je dán rovnicí: 
 

D  =   
x

 .  t
0
2


 

 
D   -  difuzní koeficient  [mm2 s-1] 
xo  -   hloubka difuze prostředí  [mm] 
t    -   čas  [s] 
 

Obr. 3.6.1.2.1  Grafické vyjádření difuzního koeficientu 
 

 
V obrázku 3.6.1.2.3  je uvedena závislost  D/Do  na koncentraci různých pigmentů při 

difuzi HCOOH epoxydovým nátěrovým filmem. Obrázek 3.6.1.2.2. obsahuje fotografický 
záznam při sledování difuze mikroskopickou metodou. 
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Obr. 3.6.1.2.2 Mikroskopické sledování difuze 
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Obr. 3.6.1.2.3 Závislost D/Do na koncentraci různých pigmentů při difuzi HCOOH 
epoxydovým nátěrovým filmem (D = aktuální difuzní koeficient, Do = koeficient difuze 

nepigmentovaného filmu) 
 
 
3.6.2  Stanovení změny barevnosti a lesku 

 Změna barevného odstínu u nátěrů vlivem UV záření je důležitým poznatkem pro 
zjištění stupně degradace vrchního nátěru a tedy zprostředkovaně i pro zjištění ztráty 
bariérové funkce nátěru. Normovaný systém CIE, který označuje každou barvu číselně třemi 
trichromatickými složkami X,Y,Z - podává obraz o uložení barev v prostoru. Jestliže chceme 
určit objektivně a vyjádřit číslem diferenci mezi barvami - barevnou odchylku, musíme rozdíl 

x0 
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CIE trichromatických složek přepočítat  pro celkovou barevnou diferenci v jednu veličinu 
 E, která je mírou pro vizuálně vnímanou celkovou barevnou odchylku.  

V posledních letech se nejvíce používá systému CIE- L*,a*,b*, který kvantifikuje 
upravený vzorec pro výpočet celkové barevné diference spolu s rozkladem  E na tři složky. 

Převod naměřených složek X,Y,Z na souřadnice L*,a*,b *, L*,a*,b* se provádí podle 
těchto empirických vztahů: 
 

L*    =    116 .  Y
Y   -   16

o







1

3
 

a*   =    500 .   X
X   -    Y

Y   
o o
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b*   =    200 .   Y
Y   -    Z

Z   
o o
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 Celková diference v barvě je určena souřadnicemi původního vzorku před korozní 
zkouškou a  po provedení příslušné korozní zkoušky. 

Převod naměřených složek X,Y,Z na souřadnice L*,a*,b * se provádí podle těchto 
empirických vztahů, přičemž celková diference  ECIE(L*,a*,b *) mezi dvěma barvami, z nichž 
každá je udána pomocí L*,a*,b *, se vypočte: 
 

       *b  +*a    +  *L   = E 2     22
CIE   

 L*   =   L*   -    L*sample standard  

 a*   =   a*   -    a*sample standard  

 b*   =   b*   -    b*sample standard  

 
 Pro měření barev blízkých achromatickému bodu je tedy vhodné vyjádřit  E* tímto 
rozkladem, který neindikuje ovšem povahu diference. Vhodnou povahu diference získáme 
převedením L*, a*, b* do cylindrických souřadnic L,S, Ho, kde  S je mírou v sytosti, L je 
mírou jasu, H je míra barevného tónu. Převedením pro praktické výpočty lze vyjádřit H jako 
délku a to podle vzorce: 
 

       S  +L    +  E   = H 2     22   

 
Hodnocení změn v lesku a potřebné vztahy pro výpočet jsou uvedeny podrobně 

popsáno v kapitole 4.7.2. 
Změny v hodnotě lesku a barvy indikují kvantitativně degradaci filmů následkem 

korozních zkoušek. Získají se tak doplňkové údaje o korozní odolnosti antikorozních filmů.  
Na obrázku 3.6.2.1. jsou zachyceny změny v barevném odstínu testovaných vzorků oři 

vyhodnocování bleskové koroze. Obrázek 3.6.2.2. dokumentuje zachování lesku 1-K 
polyurethanových nátěrových filmů po expozici korozní zkoušce v závislosti na koncentraci 
spekularitu. 
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Obr. 3.6.2.1 Změny v barevném odstínu testovaných vzorků 
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Obr. 3.6.2.2 Zachování lesku 1K polyurethanových nátěrových filmů po expozici korozní 
zkoušce v závislosti na koncentraci spekularitu 
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3.6.3  Stanovení časové závislosti změn pH a měrného elektrického odporu 

 Stanovením těchto údajů lze získat informace o mechanismu působení antikorozních 
pigmentů aplikovaných do nátěrových filmů. Pro měření jsou připravovány 10 % suspenze 
volných  nátěrových filmů v redestilované vodě. Měření pH a rezistivity  je prováděno v 
pravidelných časových intervalech (např. po dobu 35 dnů). Stanovení rezistivity  (r) je 
prováděno konduktometricky, kdy rezistivita  je měřena technikou vodivosti: r = 1/ (r - 
rezistivita [.cm],  - měrná vodivost [S.cm]). 
 Průběh časových hodnot pH je pro každý antikorozní pigment jiný (Obr. 3.6.3.), 
odlišný je též pro různé typy filmů. Z poklesu či vzrůstu časových změn rezistivit vodných 
výluhů filmů lze usuzovat, v první fázi studia antikorozního pigmentu v konkrétním druhu 
filmu, na jeho mechanismus působení pomocí ochranného komplexu. 
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Obr. 3.6.3 Stanovení pH vodných výluhů nátěrových filmů na bazi styren-akrylátové disperze 
(1- 2CaOFe2O3, 2-MgFe2O4, 3-Mg0.2Zn0.8Fe2O3, 4-MgCr2O4, 5-TiO23ZnO) 

 
 

3.6.4  Gravimetrické stanovení korozních úbytků 

 Zjišťování hmotnostních úbytků podkladových materiálů (korodujících kovů) 
způsobených korozí je jedním ze základních metod vyhodnocování korozních zkoušek. Pro 
tyto zkoušky jsou vhodné vzorky, jejichž tvar umožňuje přesné stanovení plochy povrchu. 
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Zkušebním prostředím je vodný výluh filmu, práškovitého pigmentu či simulované korozní 
prostředí. Vzorky jsou exponovány po definovanou dobu, poté jsou korozní zplodiny 
odstraněny pomocí mořicího činidla. Výpočtem z naměřených hodnot jsou potom 
stanovovány veličiny charakterizující hmotnostní úbytky způsobené korozí. Jsou to přímé 
ukazatele plošné rovnoměrné koroze. 
 

S

10 . )m  -   (m
  =  K

4
1

m      

 
Km - korozní úbytek hmotnosti na jednotku plochy [g/m2] 
m - hmotnost čistého plechu [g] 
m1 - hmotnost zkorodovaného plechu [g] 
S - plocha plechu [cm2] 
 

                                               







 . S
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R      

 
Ur - úbytek rozměrů [mm] 
 - hustota oceli [g/cm3] 
 

                                               100  .  
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    X
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X - hmotnostní úbytek vztažený ke koroznímu úbytku ve slepém pokusu [%] 
 
 
 Z úbytku hmotnosti nebo rozměrů a doby působení korozního prostředí lze také 
stanovit korozní rychlost. Rychlost koroze je možné vyjádři jako korozní rychlost při 
hmotnostních úbytcích - VK [g/m2.d] 
 

                                               
1

m
K t

K
    V         

 
Korozní rychlost při rozměrových úbytcích - VU [mm/rok] 

                                               
1

R
U t

365 . U
  =  V       

t1 - čas expozice vzorku [d] 
  
 
 

Zrychlené laboratorní zkoušky jsou nepostradatelnou a dosud nepřekonanou 
pomůckou při vyhodnocování antikorozních vlastností organických povlaků. Metodiky těchto 
testů jsou stále vyvíjeny a zdokonalovány. Všechny tyto zkoušky přinášejí praktické a rychlé 
výsledky při porovnávání ochranných funkcí, především základních antikorozních nátěrů, ale 
také úplných nátěrových systémů. Nepřímé korozní metody poskytují cenné informace na 
jejichž základě lze modelovat mechanismy korozního působení různých agresivních atmosfér, 
ale také způsoby jakými inhibičně působí jednotlivé složky nátěrů. 
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3.7  Korozní zkušebnictví kovových materiálů 

Korozní zkušebnictví, které slouží k navrhování vhodných materiálů a ochran, popř. 
k ověřování korozních vlastností nových materiálů, je dnes již samostatným vědním oborem. 
Zjištěné údaje se neustále shromažďují a nejčastěji publikují v korozních sbornících. Účelem 
korozních zkoušek kovů je stanovení druhu a rozsahu korozních dějů a změny vlastností kovů 
v důsledku koroze. Zjišťují se kvalitativní i kvantitativní změny kovů vyvolané korozním 
prostředím a odolnost zkoušeného kovu proti koroznímu prostředí za definovaných 
podmínek. Zkoušek se dále používá pro výběr optimálního kovového materiálu a pro odhad 
životnosti konstrukce nebo zařízení. 

Zjišťovat korozní odolnost jednotlivých materiálů je obzvlášť obtížné vzhledem 
k velkému počtu činitelů ovlivňujících jejich chování. Proto nelze najít ve většině případů 
jedinou a jednoduchou zkušební metodu, která by jednoznačně charakterizovala materiál pro 
dané prostředí, jako je tomu např. u zkoušek mechanických. 

Pro volbu druhu zkoušky jsou rozhodující především: 
 
 rychlost, s jakou má být zkouška provedena, 
 přesnost, s jakou je možno určit odolnost, popř. životnost daného materiálu. 
 
Všechny používané zkušební metody lze rozdělit do tří skupin: zkoušky laboratorní, zkoušky 
provozní a zkoušky prováděné v reálných atmosférických podmínkách. 
 
 
3.7.1 Laboratorní zkoušky  

Laboratorní zkoušky napodobují podmínky praktického použití materiálu nebo 
podmínky, za nichž probíhá přirozeně korozní děj. Většinou bývají krátkodobé a dávají 
spolehlivé výsledky jen při pečlivém výběru vzorků a přesném stanovení zkušebních 
podmínek, tj. konstrukčního umístění, vzorků, charakteristiky korozního prostředí, teploty, 
tlaku a relativní rychlosti pohybu prostředí, atd. 

Tyto zkoušky používají zkušebních vzorků definovaných rozměrů a tvaru, které se 
podrobují účinku definovaného korozního prostředí. Jsou to tedy obvykle zkoušky kratšího 
trvání (dny, týdny až měsíce) a modelují rozhodující činitele korozního prostředí. Zkoušky 
jsou většinou normovány, takže výsledky lze poměrně dobře navzájem porovnávat. Příkladem 
může být metodika zkoušení náchylnosti korozivzdorných austenitických ocelí na citlivost 
k mezikrystalové korozi, prováděná na tepelně zcitlivěných vzorcích ponorem v horkém 
roztoku kyseliny sírové s přísadou síranu měďnatého (tzv. zkouška Straussova), nebo zkoušky 
vzorků materiálu v plynném prostředí za vysokých teplot ke zjištění citlivosti proti oxidaci. 

Z řady laboratorních zkoušek jsou obzvlášť významné zkoušky elektrochemické. 
Umožňují získat údaje charakterizující mechanismus korozního procesu, zjistit řídicí reakci i 
rychlost rozpouštění kovu. Základní metodou je zjišťování polarizačních křivek buď 
galvanostaticky, nebo potenciostaticky. Galvanostatické zkoušky vyšetřují závislost 
potenciálu na proudové hustotě, při potenciostatických metodách se naopak zjišťuje závislost 
proudové hustoty na potenciálu. V současné době se nejčastěji používá metoda druhá, která 
umožňuje zjistit oblast pasivity na anodové polarizační křivce. K měření se používají 
potenciostaty umožňující automatizaci zápisu křivek potenciál-proud při různých rychlostech 
změny potenciálu s časem.  

Pro zhodnocení chování materiálu při korozně mechanickém namáhání se dělají 
korozní zkoušky za současného působení napětí. Používá se v zásadě dvou principů. Měří se 
mechanické vlastnosti při konstantním napětí nebo dnes častěji při konstantní rychlosti 
deformace. Důležité jsou i zkoušky koroze při současném cyklickém namáhání, přičemž 
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podle druhu namáhání, jemuž je součást v praxi podrobena, se vyšetřují hodnoty při 
malocyklovém (tj. asi do 104 cyklů) nebo vysokocyklovém namáhání. 

Zkoušky v plynném prostředí se většinou zaměřují na zjišťování hmotnostních změn 
vzorku v daném plynném prostředí při zvolené teplotě. Zkoušky lze provádět občasným 
vyjímáním zkušebních vzorků a zjišťováním hmotnostních změn nebo výhodněji průběžným 
zjišťováním hmotnostních změn při vyjímání vzorků. 

Urychlené laboratorní zkoušky jsou obvykle kvalitativními zkouškami a používají se 
pro vzájemné porovnání odolnosti kovů proti korozi. Jestliže by bylo nutno zvýšit korozní 
rychlost, pak zesílení dominantních činitelů nesmí kvalitativně změnit korozní děj. Urychlení 
se dosahuje v kapalném prostředí zvýšením rychlosti pohybu korozního prostředí nebo 
změnou jeho chemického složení, zvýšením teploty prostředí, sycením prostředí vzduchem 
nebo kyslíkem atd. U atmosférických napodobených zkoušek se dovoluje urychlení zvýšením 
teploty na nejvyšší hranici, která se v přírodních podmínkách vyskytuje, zvýšením vlhkosti 
opakovanou kondenzací, zvýšením podílu ultrafialového záření s omezením infračerveného 
záření atd. 

Nepřímé laboratorní zkoušky se provádějí pro stanovení pravděpodobné korozní 
odolnosti kovů podle změn některých fyzikálních nebo chemických vlastností kovů, je-li 
známa souvislost mezi těmito vlastnostmi kovů a jejich korozní odolnosti v přírodních nebo 
provozních podmínkách. Například v oblasti galvanických povlaků jsou známy zkušenosti o 
korelacích mezi tloušťkou a pórovitostí a jejich odolností proti atmosférickým vlivům. Je 
proto zbytečné konat dlouhodobé korozní zkoušky. Stačí podle dlouhodobých poznatků 
z porovnávacích zkoušek zjistit tloušťku a pórovitost a jestliže povlak neodpovídá těmto 
požadavkům, lze jej označit za nevyhovující. Kromě těchto zkoušek je možno do této skupiny 
zařadit i zkoušky, které neprobíhají ve skutečných korozních prostředích, nýbrž za 
standardních podmínek a z výsledků se pak usuzuje i na jiné příbuzné korozní pochody, např. 
při zjišťování sklonu materiálu k mezikrystalické korozi, místo zkoušek, které jsou za 
provozních podmínek neproveditelné. 

Cyklické korozní zkoušky jsou zkoušky, při nichž se střídají různá korozní prostředí a 
činitele, které mají vliv na korozi kovů. 
 
 
3.7.2  Provozní zkoušky  

Zkoušky v přírodních a provozních podmínkách jsou většinou dlouhodobé a provádějí 
se přímo v daném korozním prostředí, tj. v atmosféře, ve vodách, v půdách, v průmyslových 
plynech, kapalinách, při skladování a přepravě, v roztavených kovech, při vysokých teplotách 
atd. Zkoušky v přírodních a provozních podmínkách se používají obvykle k ověření výsledků 
laboratorních zkoušek a tehdy, kdy nelze v laboratorních podmínkách zajistit vliv 
rozhodujících korozních činitelů. 
Tyto zkoušky dávají poměrně spolehlivé výsledky, poněvadž vystavují vzorky materiálu 
skutečnému koroznímu prostředí: atmosféře, půdě, mořské vodě, provoznímu průmyslovému 
prostředí apod. Zkoušky jsou obvykle dlouhodobé (měsíce, roky), což umožňuje spolehlivě 
usuzovat na charakter chování kovu i na možné nejvhodnější metody jeho ochrany. 
 
Zkoušky reálných součástí v provozních podmínkách 

Tyto zkoušky jsou vždy doplňkem již uvedených krátkodobých nebo dlouhodobých 
zkoušek a dovolují ověření závěrů laboratorních, popř. provozních zkoušek. 
 
Zkoušky jakostních parametrů protikorozních ochran 

Tyto zkoušky jsou nezbytným doplňkem korozních zkoušek. Patří k nim zejména 
zjišťování účinnosti elektrických ochran, účinnosti inhibitorů, zjišťování tloušťky, 
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rovnoměrnosti, pórovitosti, přilnavosti, mechanických a fyzikálních vlastností povlaků. 
Většina těchto měření se u nás i v zahraničí normuje. 
 
 
3.7.3  Hodnocení výsledků korozních zkoušek 

Na laboratorní a provozní metody korozních zkoušek navazují způsoby a metody 
vyhodnocování. Výsledky zkoušek se hodnotí podle vzhledových změn povrchu, změn hmoty 
a rozměrů, podle míst nerovnoměrného napadení, zasažené plochy a rozložení 
nerovnoměrného korozního napadení, změny struktury a druhu rozrušení zjišťovaného 
metalograficky, změny  mechanických vlastností, změny vlastností zvláště u funkčních celků.  
Hodnocení je dáno druhem a průběhem korozního napadení a účelem, pro nějž je zkoušený 
materiál určen. Jako hlavní kritéria se pro hodnocení nejčastěji používají: změna hmotnosti 
vztažená na jednotku povrchu, hloubka korozního napadení, podíl povrchu pokrytý produkty 
koroze, počet korozních bodů, popř. důlků na jednotce povrchu, doba do objevení korozních 
trhlinek, popř. doba k úplnému rozrušení vzorku. Velmi důležité je i zjištění hodnoty 
korozního proudu a změny fyzikálních a mechanických vlastností kovových, popř. 
nekovových materiálů. Relativně správných výsledků korozních zkoušek lze dosáhnout např. 
i extrapolací závislosti korozní rychlost-čas. Pro běžné zkoušky je nejobvyklejší zjišťování 
změn hmotnosti a z nich vypočítané rozměrové změny (mm.rok-1). Nejobvyklejší je tedy 
hodnocení koroze kovů stanovením hmotnostních úbytků, které lze přepočítat na úbytky 
rozměrové za předpokladu, že koroze probíhá rovnoměrně. Z těchto úbytků lze za určitý čas 
stanovit korozní rychlost. Nejobvyklejší jednotkou rychlosti koroze je g . m-2 . d-1, kterou je 
možno přepočítat na úbytky v milimetrech za rok. Tento údaj je velmi důležitý pro 
konstruktéry a projektanty, kteří musí stanovit přídavky tloušťky materiálu na korozi. 
Hmotnostní a rozměrové parametry koroze se vypočítávají podle ČSN 03 8102 

Nerovnoměrná koroze, tj. skvrnitá, důlková a bodová, se vyhodnotí určením hloubky 
korozních skvrn, důlků a bodů, a to po odstranění korozních zplodin. Nejčastěji se používá 
mikroskopického měření mezi polohou při zaostření na okraj a na dno nebo postupným 
obrobením do snížení nejhlubších důlků, číselníkovým úchylkoměrem, popř. změřením 
hloubky důlků na příčném výbrusu. Spolehlivější výsledky vyplývající při sestrojování křivky 
závislosti na čase se získávají tak, že se proměří hloubky 10 až 15 korozních důlků nebo bodů 
a závislost se vyjádří jako pás vymezující rozmezí určitých hloubek. Při strukturní korozi, 
např. mezikrystalické, se zjišťuje mez pevnosti v tahu, ohybu atd. 

Korozní zkušebnictví je v současné době velmi rozsáhlé se zřetelem na množství 
materiálů, jejich ochran a nekonečné množství různých prostředí. Z toho důvodu se některé 
zkoušky prohlubují, zdokonalují, a naopak jiné zase zanikají. V oblasti zkoušení byla 
zpracována řada ČSN, které jsou důležitou směrnicí pro hodnocení odolnosti materiálů i 
povrchových ochran. Zkoušení materiálů je soustředěno pod číslem začínajícím 03 81 a týká 
se zkoušek v přírodních a provozních podmínkách, v kondenzační komoře, v solné mlze, v 
plynném prostředí za vyšších teplot, v kapalinách a párách, stanovení stupně prorezavění 
ochranných povlaků na oceli, pórovitosti ochranných povlaků na oceli, odolnosti proti 
mezikrystalické korozi, stanovení tloušťky kovových povlaků atd. Pod číslem 03 88 začíná 
souhrn norem z klimatotechnologie, týkající se klimatických zkoušek odolnosti výrobků 
mrazem, suchým teplem, slunečním zářením, plísněmi, prachem, pískem atd. Velmi obsáhlá 
část norem, uvedená pod číslem 67 30 ... až 67 65 ..., je zaměřena na nátěrové hmoty a 
stanovení jejich vlastností, např. odolnosti při pohybu, v tahu, hloubením, při úderu, oděrem, 
dále přilnavosti, odolnosti proti vlivům povětrnosti, nasákavosti, odolnosti v korozní komoře, 
tropické komoře, proti ohni, mrazu, střídání teplot, působení chemikálií atd. V současné době 
se přechází na systém ČSN ISO, vybrané odkazy na příslušné normy jsou uvedeny v příloze 
skript. 
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4 HODNOCENÍ DEGRADAČNÍCH ZMĚN NÁTĚROVÝCH FILMŮ VZNIKLÝCH 
NÁSLEDKEM EXPOZICE ZRYCHLENÝM LABORATORNÍM KOROZNÍM 
ZKOUŠKÁM 

 Na obrázku 4. jsou názorně ukázány degradační změny nátěrového filmu a kovového 
podkladu, vzniklé po expozici vzorků korozním faktorům ve zrychlené laboratorní zkoušce. 
Tyto změny jsou předmětem běžných laboratorních postupů ke zjišťování korozně-inhibiční 
účinnosti nátěrových hmot. Běžně hodnocenými jsou zejména: prorezivění (prokorodování), a 
puchýřovatění nátěrového filmu, podkorodování a koroze kovového podkladu a též koroze 
v okolí uměle narušeného nátěrového filmu až k podkladu (řezu nátěrovým filmem). 
 

  

  
 

Obr. 4  Degradační změny vzniklé po expozici korozní zkoušce 
 
 
4.1 Hodnocení puchýřů  

 Vyhodnocení výsledků zkoušky spočívá ve zjištění odolnosti organického povlaku 
(vzniklého nanesením nátěrové hmoty, kde fyzikálně-chemickými pochody vznikne 
zesíťovaný a zaschlý nátěrový film) ke tvorbě defektů, které vznikají při difuzi okolního 
prostředí nátěrovým filmem k podkladovému kovu na jehož povrchu - na rozhraní nátěrový 
film-kovový podklad dochází ke koncentraci solí a vzniku osmotických puchýřků. Vznik 
defektů - osmotických puchýřků tedy úzce souvisí se složkou přilnavosti filmu k 
podkladovému kovu a s rozpustností pigmentů a plniv ve vodě difundující  filmem. 
 Tvorba puchýřků je jednou z prvních známek porušení ochranné funkce organického 
povlaku (nátěrového filmu). Puchýřky je možné definovat jako lokální oblasti, ve kterých 
povlak (film) ztratil adhezi ke kovovému podkladu, kde se hromadí voda a začínají probíhat 
korozní pochody. Vznik puchýřků na povrchu nátěrového filmu (organického povlaku) lze 
vysvětlit jedním ze čtyř možných mechanismů:  
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a) Tvorba puchýřků objemovou expanzí vzniklou botnáním. 
Veškeré organické povlaky obsahují vodu v množství až 3%. Organický povlak rovněž 
absorbuje elektrolyty, kyselé i zásadité kapalné látky. Pokud botnání probíhá z nějakého 
důvodu lokálně, mohou se v těchto místech tvořit puchýřky a na rozhraní kov-povlak se 
hromadí vodná fáze. 
 

b) Tvorba puchýřků vlivem pohlcování nebo tvorby plynu. 
Vzduchové bubliny nebo těkavé látky se mohou začlenit do nátěrového filmu ve fázi jeho 
vzniku. Tím jsou vytvářeny dutiny, které pokud jsou na rozhraní kov-povlak mohou být 
zdrojem koroze. 
 

c) Osmotická tvorba puchýřků. 
Hnací silou pro vznik osmotických puchýřků je přítomnost rozpustné soli na fázovém 
rozhraní povlak-podklad. Tato rozpustná sůl může být přítomna na povrchu kovu již před 
aplikací povlaku nebo může být složkou nátěrové hmoty (pigmenty a plniva s vyšší 
rozpustností). Při difuzi vody filmem směrem z povrchu k podkladovému kovu, dochází ke 
vzniku koncentrovaných roztoků s dostatečnou osmotickou silou k transportu vody z 
povrchu filmu do povlaku. Osmotický mechanismus je pravděpodobně nejčastější příčinou 
vzniku puchýřků. 
 

d) Tvorba puchýřků vlivem separací fází při tvorbě filmu. 
Zvláštní typ osmotické tvorby puchýřků může nastat, když formulace nátěrové hmoty 
obsahuje směs více rozpouštědel, z nichž pomaleji se odpařující rozpouštědlo je hydrofilní 
povahy. Pokud je hydrofilní rozpouštědlo přítomno v nízké koncentraci, pak jeho odtěkání 
(oddělování fází) proběhne již z pevného filmu. Rozpouštědlo pak zanechá dutiny, které 
jsou zdrojem vzniku puchýřků. Takovéto hydrofilní rozpouštědlo také nemusí ještě opustit 
film před expozicí vodnému prostředí. Voda pak difunduje do prázdných dutin po 
rozpouštědle nebo do zbytků rozpouštědla přítomného ve filmu. Příkladem mohou být 
glykolestery nebo glykolethery, které mají nízkou těkavost a mají také sklon ke tvorbě 
puchýřků ve filmech, ve kterých jsou obsaženy.  
 

 Mechanismus koroze v oblastech puchýřků spočívá v působení lokálně se hromadící 
vody na rozhraní povlak-podklad. Ionty jsou vymývány vodou jednak ze samotného 
ochranného filmu, ale také z povrchu podkladového kovu. Pokud filmem difunduje i kyslík, 
jsou pak na fázovém rozhraní přítomny všechny potřebné složky pro průběh elektrochemické 
koroze. Kyslík je nutný jednak pro katodickou reakci, ale také pro oxidaci Fe2+ na Fe3+. 
Železité ionty se koncentrují na vnitřní klenbě puchýřku, kde je také vyšší koncentrace 
kyslíku. V těchto místech také probíhá katodická reakce a naopak ve středu puchýřku probíhá 
anodická reakce.  

Hodnocení defektů vzniklých na nátěrových filmech jako důsledek korozních zkoušek 
lze hodnotit různými přístupy. V současné době se upouští např. od poměrně pracného a ne 
zcela přesného stanovení rozměrů defektů, například pomocí planimetrování, a používá se 
fotografických standardů a obrázkových příloh jednotlivých typů defektů, obsažených 
v normách (ASTM, DIN, ISO EN ČSN), které nás dovedou ke stejnému cíli. Lze na druhé 
straně pro výzkumné práce použít přesných technik např. snímání a převodu obrazu defektů 
pomocí CCD kamery, aj. 

V tabulce 4.1.1. je uvedeno základní schéma hodnocení defektů, jejich velikosti a 
frekvence podle ISO 4628-1:1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení degradace nátěrů-Hodnocení 
intenzity, množství a velikosti obecných vad-část 1: Obecné principy a schémata velikosti. 
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Tab.4.1.1  Schéma hodnocení pro množství defektů a velikost defektů(ISO 4628)  
 
Hodnocení Množství, hustota defektů 

(povrch 1 – 2dm2) 
0 žádné, bez detegovatelných defektů 
1 velmi nízká, právě detegovatelná 
2 nízká 
3 střední 
4 značná  
5 hustá 

Třída Velikost 
0 neviditelná pod 10x zvětšení 
1 viditelná pouze při 10x zvětšení 
2 právě viditelná při normální korekci 
3 jasně viditelná při normální korekci pod 0.5 mm 
4 0.5-5 mm 
5 větší než 5 mm 

 
Vyhodnocení puchýřů (osmotických) lze provádět porovnáním s fotografickými 

standardy norem, například pomocí ISO 4628-2: 1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení degradace 
nátěrů-Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad-Část 2: Hodnocení stupně 
puchýřování. Stejnou filozofii v hodnocení používá například ASTM D 714-87, rozdělující 
osmotické puchýřky do skupin podle jejich velikosti, které jsou označovány hodnotami 
2,4,6,8 (2-největší, 8-nejmenší). K hodnotě velikosti puchýřku je přiřazena informace o 
frekvenci výskytu. Nejvyšší hustota výskytu puchýřků je označena jako D (dense), nejnižší 
MD (medium dense), M (medium) a F (few). Tímto způsobem lze tedy vytvořit řadu od 
nejméně napadené plochy povlaku osmotickými puchýřky až po nejzávažnější výskyt 8F-6F-
4F-2F-8M-6M-4M-2M-8MD -6MD-4MD-2MD-8D-6D-4D-2D. V tabulce 4.1.2. a v tabulce 
4.1.3. jsou uvedeny převody mezi hodnoceními puchýřů pomocí DIN 53 209, ISO 4628/2 a 
ASTM. D 714. 
 
Tab.4.1.2. Převod hodnocení puchýřovatění nátěrů mezi  klasifikačními systémy norem 
 

DIN 53 209 ASTM D 714 ISO 4628/2 
m0g0 10 0 
m2g2 8F 2(S2) 
m2g3 6F 2(S3) 
m2g4 4F 2(S4) 
m2g5 2F 2(S5) 
m3g2 8M 3(S3) 
m3g4 4M 3(S4) 
m3g5 2M 3(S5) 
m4g2 8MD 4(S2) 
m4g3 6MD 4(S3) 
m4g4 4MD 4(S4) 
m4g5 2MD 4(S5) 
m5g2 8D 5(S2) 
m5g3 6D 5(S3) 
m5g4 4D 5(S4) 
m5g5 2D 5(S5) 
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Obr. 4.1.1. Stupně puchýřovatění (třídy velikosti dle DIN) 

 
Obrázek 4.1.1. srovnává velmi názorně velikost puchýřů dle DIN rozdělených do 5 

tříd podle jejich velikosti. Obrazová příloha hodnocení dle DIN 53 209 je obsažena 
v obrázcích uvedených v příloze skript. 
 
 
Tab. 4.1.3 Korelace defektů-puchýřů (četnosti-frekvence výskytu) mezi klasifikačními systémy 
ISO a ASTM 
 

Hustota Velikost 
ASTM ISO ASTM ISO 
nulová 0 -  
nepatrná 1 menší než 8 1 
malá 2 8 2 
střední 3 6 3 
střední až hustá 4 4 4 
hustá 5 2 5 
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4.2  Hodnocení koroze v okolí zkušebního řeze (podrezivění vrypu) 

Dalším výsledkem urychlených zkoušek je koroze v okolí uměle připraveného 
mechanického narušení filmu řezem. Koroze a vzdálenost koroze od tohoto řezu poskytuje 
údaj o elektrochemickém působení použitého antikorozního pigmentu v povlaku. Jestliže 
nedochází v okolí řezu ke korozi, pak použitý antikorozní pigment působí aktivně v katodické 
nebo anodické oblasti koroze. Metoda ASTM D 1654-92 hodnotí rozsah koroze podél řezu a 
stupeň podkorodování pod povlakem v okolí řezu.  

V tabulce 4.2.1.je uvedeno bodové hodnocení koroze v řezu pomocí ASTM. Existují 
ale i další možnosti, jako například návrh ISO /TC 35/SC9/WG26/V45 Paints and Varnishes 
evaluation of paint coatings, designation of intensity, quantity and size of comon defect, Part 
8, Designation of corrosion damage arround a scribe, který je uveden v obrázku 4.2.1. 
Praktické ukázky koroze v okolí řezu po korozních zkouškách je uvedeno v obrázku 4.4.7. 

 
 

Tab. 4.2.1 Hodnocení koroze řezu podle normy ASTM D 1654-92 
 

Hodnocení 
[-] 

Vzdálenost 
[mm] 

Vzdálenost 
[palce] 

10 0 0 
9 0-0.5 0-1/64 
8 0.5-1.0 1/64-1/32 
7 1.0-2.0 1/32-1/16 
6 2.0-3.0 1/16-1/18 
5 3.0-5.0 1/18-3/16 
4 5.0-7.0 3/16-1/4 
3 7.0-10.0 1/4-3/8 
2 10.0-13.0 3/8-1/2 
1 13.0-16.0 1/2-5/8 
0 více 16.0 5/8 a více 

 
 
Podrezivění v řezu po expozici v solné komoře, podle ČSN EN ISO 12944-6, nesmí 

překročit 1 mm. Výpočet se provádí podle již uvedené rovnice:  
 

M = C - W/2 
 

kde W je původní šířka řezu v milimetrech.  
 
Nejpřesnější stanovení koroze v okolí zkušebního řezu je po sejmutí nátěru a 

vyhodnocení okolí řezu na kovovém podkladu. Vlivem podteklin rzi , vlivem barevného 
odstínu podobného barvě rzi a „vytečením“ korozních zplodin v některých případech lze na 
povrchu nátěru vzdálenost v mm stanovit obtížně. Např. norma ASTM připouští oba přístupy 
v hodnocení podrezivění v vrypu (postup A a B).  
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Stupeň  

 
Plocha koroze 

1 
velmi 
malé  

2 
malé 

 
3 a 

 
střední 

 
3 b 

 

 

4 a 
 

značné 
 
 

4 b 

 

 

5 
velmi 

značné  
 
Obr. 4.2.1 Návrh ISO /T C 35/SC9/WG26/V45 „Hodnocení koroze v okolí řezu 

 
 

4.3. Hodnocení prokorodování (prorezivění) a podkorodování (podrezivění)  

Dalším selháním ochranné funkce organického povlaku je vznik prokorodování, či 
prorezivění a rozšíření korozních zplodin na ploše povrchu nátěrového filmu. Stupeň 
prorezivění -pod tímto pojmem se rozumí stav povrchu nátěru a jeho korozní změny po 
korozním namáhání a to jak v kondenzační, tak i v solné komoře, popř. jiných korozních 
zkouškách. Vyhodnocení se provádí v současné době opět pomocí standardů norem, například 
ISO 4628-3 1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení degradace nátěrů-Hodnocení intenzity, 
množství a velikosti obecných vad - část 3: Hodnocení stupně prokorodování, a to jako 
procentické zastoupení viditelných korozních produktů na nátěrovém filmu. Pomocí této ale i 
také například pomocí metody ASTM D 610-85 jsou získané výsledky opět porovnávány se 
standardy uvedenými v příloze, které mají vztah ke stupni koroze v ploše nátěrového filmu 
jako prorezivění, respektive jako podkorodování pod ochranným povlakem. Výsledkem je 
tedy určitý stupeň koroze plochy nátěru, respektive podkladu vyjádřený v procentech. 
V obrázku 4.3.1. jsou uvedeny třídy a rozsah prorezivění dle DIN. Hodnocení prorezivění dle 
ASTM D 610-85  je uvedeno v obrázku 4.3.2. V tabulce 4.3.1. jsou uvedeny převodní vztahy 
prorezivění nátěru mezi ASTM a ekvivalentem ISO 4628-3. 

Na obrázku 4.4.4. je ukázka puchýřkování dvou zkušebních panelů po korozní 
zkoušce. Na obrázku 4.4.6. je ukázka podkorodování organického povlaku a rozšíření plošné 
koroze kovového podkladu dvou zkušebních panelů po korozní zkoušce. Na obrázku 4.4.5. je 
ukázka prorezivění organického povlaku a vznik koroze kovového podkladu dvou zkušebních 
panelů po korozní zkoušce. 
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1 2 3 
   

 
4 5 

 
Obr. 4.3.1 Prorezivění nátěrového filmu (pět tříd rozsahu dle normy DIN) 

 
 

Tab. 4.3.1  Převodní vztah při hodnocení prorezivění nátěru mezi ASTM a ekvivalentem ISO 
4628-3 
 

ASTM D 610 ISO 4628-3 Prokorodování [%] 
10 EI 0 0 
9 EI 1 0.05 
7 EI 2 0.5 
6 EI 3 1 
4 EI 4 8 

1-2 EI 5 40 50 
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10 9 8 
 

0.01 % 0.03 % 0.1 % 
   

7 6 5 

 

0.3 % 1 % 3 % 
   

4 3 2 

 
10 % 16 % 33 % 

   
1 0  

 

  

50 % 100 %  
 

Obr. 4.3.2  Stupnice prokorodování (podkorodování) nátěru ASTM D 610 
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4.4 Hodnocení praskání a odlupování 

Dalšími hodnocenými projevy jsou: praskání nátěrů a vznik trhlinek, jejichž rozdělení 
do pěti tříd podle velikosti jsou uvedena v obrázku 4.4.1. V tabulkách 4.4.1. a 4.4.2. jsou 
uvedena schémata hodnocení hustoty a typ trhlinek (praskání nátěru) s preferovaným 
směrovým průběhem a bez výrazného směrového průběhu. Metodika hodnocení odlupování 
má stejný postup. Obě metody jsou obsaženy v ISO 4628-4 1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení 
degradace nátěrů-Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad-část 4: Hodnocení 
stupně praskání a v ISO 4628-3 1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení degradace nátěrů-
Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad-část 5: Hodnocení stupně odlupování. 
V  tabulkách 4.4.3..a 4.4.4. jsou obsaženy hodnocení hustoty a typu odlupování. Standard pro 
hodnocení praskání a odlupování je obsažen v obrázcích 4.4.2. a 4.4.3.  

 
Tab. 4.4.1 Hodnocení stupně praskání nátěrů dle ISO 4628/4 
 

Stupeň Velikost, rozměry trhlinek 
0 nejsou viditelné při 10x zvětšení 
1 viditelné při 10x zvětšení 
2 sotva viditelné okem 
3 trhlinky viditelné okem 
4 trhlinky do šířky 1 mm 
5 1mm 

 
 
Tab. 4.4.2 Charakter a typ praskání (trhlinek)  
 

Typ praskání podle hloubky poškození 
trhlinky pouze ve vrchním 

nátěru 
trhlinky prostupující vrchním 

nátěrem, podkladový nátěr není 
ovlivněn 

trhlinky prostupují celým 
nátěrovým systémem k 

podkladu 
a b c 

Typ praskání dle směru tvaru 
Trhlinky s výrazným směrovým průběhem 

(1-2dm2) 
Trhlinky bez preferovaného směru 

(1-2 dm2) 
Hustota Hustota 

1 1 
2 2 
2 3 
4 4 
5 5 

 
Tab. 4.4.3  Hodnocení stupně odlupování  
 

Stupeň Velikost, rozměry odlupování 
0 není viditelné při 10x zvětšení 
1 viditelné při 10x zvětšení 

2 sotva viditelné okem 
3 odlupování viditelné okem 
4 odlupování do šířky 1 mm 

5 1mm 
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1 2 3 
   

4 5 
 

Obr.4.4.1  Stupnice praskání nátěrů dle normy DIN  
 
Tab. 4.4.4 Hodnocení charakteru odlupování nátěrů dle ISO 4628/5 
 

Typ odlupování dle tvaru 
Odlupování  s výrazným směrovým 

průběhem 
(1-2dm2) 

Odlupování bez výrazného  směru 
(1-2 dm2) 

Hustota Hustota 
1 1 
2 2 
2 3 
4 4 
5 5 
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hustota 1 hustota 2 hustota 3 

 

 

hustota 4 hustota 5  
Trhlinky bez preferovaného směrového průběhu 

 

hustota 1 hustota 2 hustota 3 

 

 

hustota 4 hustota 5  
 Trhlinky s preferovaným směrem průběhu 

 
Obr. 4.4.2  Hodnocení praskání nátěru 
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hustota 1 hustota 2 hustota 3 

 

 

hustota 4 hustota 5  
Odlupování bez preferovaného směrového průběhu 

 
hustota 1 hustota 2 hustota 3 

  

 

hustota 4 hustota 5  
Odlupování s preferovaným směrem průběhu 

 
Obr. 4.4.3   Hodnocení odlupování nátěru 
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Trhlinky jsou tak popsány podle velikosti (5 stupňů), podle hloubky (a,b,c) a směru 
šíření s jejich hustotou (s preferovaným směrem a bez směru, s pěti stupni hustoty). 
Odlupování je popsáno rovněž podle velikosti (5 stupňů),  směru šíření (bez výrazného směru 
a s preferovaným směrem) s 5 stupni hustoty rozšíření. 

 
 

 
Obr.  4.4.4 Praktické ukázky puchýřů  nátěrových filmů (solná komora 720 hodin) 
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Obr. 4.4.5  Ukázky prorezivění  nátěrových filmů (solná komora 720 hodin) 
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Obr. 4.4.6 Ukázky podkorodování nátěrových filmů (koroze podkladu, solná komora 720 
hodin) 
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Obr. 4.4.7 Ukázky koroze v oblasti řezu (solná komora 720 hodin) 

 
 



 175

Jelikož při urychlených zkouškách stejně jako při dlouhodobé expozici v reálné 
venkovní atmosféře může docházet i ke změnám na polymerním pojivu vlivem chemických 
reakcí (hydrolýza, zmýdelnění, depolymerace), které se projevují křídováním, je nutné či 
vhodné také stanovit hodnoty lesku a barvy vzorků před a po expozici respektive jejich 
změnu, zejména vrchních krycích nátěrů. Popřípadě je vhodné provést stanovení křídování 
nátěrů, jako je tomu v případě testování titanové běloby a mnohé další projevy degradace, 
které patří do testování speciálních projevů degradace (blesková koroze, nitková koroze, 
biologická koroze aj.).  
 
 
4.5  Další způsoby vyhodnocení korozně-degradačních změn  

 V následujícím  textu je popsáno detailněji hodnocení dle ČSN norem, v současné 
době již méně rozšířené, přesto dosud odborníkům z oboru nátěrových hmot známé i 
používané,  a proto dosud stále významné. Jedná se o tzv. objektivní a subjektivní metody, 
které používají metodiku hodnocení, jejíž charakter napovídá již sám název. 
 
Objektivní metody vyhodnocení zkoušek ochranné účinnosti nátěrů na kovech (ČSN 67 
3088) 

V uvedené metodice jsou definovány projevy koroze na kovech pokrytých nátěry a 
způsoby jejich vyhodnocování. Norma rozeznává a hodnotí v důsledku koroze pod nátěry tyto 
projevy koroze: 

 
a) Puchýře 

Hodnotí se puchýře vzniklé jako následek korozního napadení podkladového kovu i 
puchýře vzniklé jako následek sorpčních a osmotických dějů na hranici podkladový kov - 
základní nátěr. Osmotické puchýře vzniklé v jednotlivých vrstvách nátěrového systému, nebo 
v jejich styčných plochách, které nedosahují až k podkladovému kovu, nejsou předmětem 
hodnocení této normy. 

 
b) Prokorodování  

Je průnik korozních zplodin podkladového kovu na povrch nátěru. Lze ho rozdělit na : 
a) bodové - korozní zplodiny mají tvar ohraničených plošek (bodů), převážně kruhového nebo 
mírně oválného charakteru s největším lineárním rozměrem do 10 mm. 
b)plošné - korozní zplodiny se na povrchu nátěru vyskytují jako souvislé plochy, anebo 
skvrny o lineárním rozměru větším než 10 mm. 
 
c) Podkorodování 

Je to koroze podkladového kovu, která není zjistitelná na povrchu zkoušeného nátěru, ale 
až po odstranění povlaku. 
a) bodové - stopy korozního napadení na podkladovém kovu mají tvar ohraničených plošek 
(bodů), převážně kruhového nebo mírně oválného charakteru, s největším lineárním 
rozměrem do 10 mm. 
b) plošné - stopy korozního napadení na podkladovém kovu se vyskytují jako souvislé plochy 
nebo skvrny s lineárním rozměrem větším než 10 mm. 
c) Podkorodování nátěru v okolí zkušebního řezu - projev koroze důležitý pro působení 
ochranné schopnosti nátěru v místě řezu a jeho nejbližším okolí. 
 
d) Uvolňování nátěru od podkladového kovu  

Je to ztráta přilnavosti nátěru k podkladovému kovu. 
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e) Nitková koroze  
Je zvláštní typ korozního napadení projevujícího se nikoliv plošnou korozí, ale korozí 

vybíhající na podkladním kovu jakoby v nitkách. 
 
Hodnocení projevů koroze 
 
a) Hodnocení puchýřků 

Velikost plochy při nerovnoměrném pokrytí puchýři se stanoví pomocí polárního 
planimetru s přesností 5 % skutečné velikosti měřené plochy nebo pomocí polárního 
planimetru s přesností 5 % skutečné velikosti měřené plochy nebo pomocí sítě čtverců o 
straně 1 mm, přičemž se za plochu zasaženou puchýři považuje plocha omezená skutečnou 
nebo myšlenou obalovou křivkou, dotýkající se všech okrajových puchýřů v místě jejich 
výskytu. Udává se v procentech celkové plochy vzorku. 

Poměrné zaplnění plochy puchýři se stanovuje pro puchýře s nejmenším lineárním 
rozměrem nad 1 mm a udává se jako faktor FH ze vztahu: 

 
FH = A/B 

kde: 
A- aritmetický průměr vzdáleností středů sousedních puchýřů v milimetrech, měřený s 
přesností 0,5 mm, 
B - střední průměr puchýřů v mm, měřený s přesností 0.25 mm. 

 
K měření se používá binokulární lupa nebo mikroskop zvětšující nejméně 10krát s 

okulárem, jehož stupnice je dělena po 0,1 mm. Jde-li o zkoušku informativního charakteru, je 
možno použít pouze zvětšení 7x a hodnoty A a B stanovit pomocí měřítka s dělením po 0.5 
mm. V tomto případě se požaduje přesnost měření hodnot A 1.0 mm, hodnot B 0.5 mm. 

Hodnoty A i B se stanoví pomocí nejméně 20 jednotlivých měření na ploše vzorku 
zasažené puchýři, a to zpravidla na obou skutečných nebo myšlených úhlopříčkách vzorků. 

 
 

Tab.4.5.1  Plošný rozsah projevů koroze 
 

Plošný rozsah v % plochy 
vzorku 

Hodnotící stupně 
A B 

0 0 1 
Větší než 0 až 0.20 1  

2                0.20 až 0.50 2 
               0.50 až 1.00 3 
               1.00 až 2.5 4 3 
               2.5 až 5.0 5 4 
               5.0 až 10 6  

 
5 

               10 až 25 7 
               25 až 50 8 
              50 až 100 9 
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Puchýře v okolí řezu nátěru se hodnotí obdobně, a to na skutečných nebo myšlených 
přímkách kolmých k řezu a do vzdálenosti 20 mm na obě strany řezu. Puchýře s největším 
lineárním rozměrem menším než 1 mm se označují jako "krupice" a hodnotí se pouze pomocí 
rozměru plochy pokryté puchýři. Při velmi malém rozsahu drobných puchýřků, a to zpravidla 
je-li zasaženo méně než 0.1 % plochy vzorku a je-li poškození rozptýlené náhodně, resp. 
rovnoměrně po povrchu vzorku, pak se hodnotí vzorek pouze slovním popisem s udáním 
druhu, počtu a největšího lineárního rozměru příslušného projevu koroze. Je to zpravidla u 
vzorků s plochou 100x150 mm s počtem 10 až 15 korozních bodů nebo drobných puchýřků s 
největším rozměrem 1 až 1.5 mm. 
 
 
Tab. 4.5.2 Zaplnění plochy vzorku puchýři nebo bodovými projevy koroze o největším 
lineárním rozměru 1 mm, ale nejvýše 10 mm 

 

Zaplnění plochy FH 
(mm/mm) 

Hodnotící stupně 
A B 

Bez napadení 0 1 
             0 až 30 1  

2             Menší než 30 až 20 2 
            20 až 10 3 
            10 až 6 4 3 
            6 až 3 5 4 
            3 až 1.8 6  

 
5 

            1.8 až 1.3 7 
            1.3 až 1.1 8 
            1.1 až 1.0 9 

 
 

b) Hodnocení bodového prokorodování 
Velikost plochy zasažené nerovnoměrným bodovým prokorodováním se stanoví 

pomocí planimetru, přičemž se za zasaženou plochu považuje plocha omezená skutečnou 
nebo myšlenou obalovou křivkou, dotýkající se všech okrajových korozních bodů v místě 
jejich výskytu. Poměrné zaplnění plochy bodovou korozí se stanoví tak, že pro korozní body 
o největším lineárním rozměru do 1 mm se stanoví hustota zaplnění plochy pomocí sítě 
čtverců o straně 1 mm tak, že se stanoví počet čtverců, ve kterých je obsažen alespoň 1 
korozní bod na ploše 10x10 čtverců (100 mm2) a vyjádří se jako faktor FB v %. Leží-li 
korozní bod na hranici dvou čtverců a zasahuje do obou, pak se oba tyto čtverce počítají jako 
zasažení. Pokud je zasažená plocha větší než 6 cm2, pak se pomocí skutečných nebo 
myšlených čar rozdělí na nejméně 6 stejných dílů a měření se provede na každém tomto díle 
na místě, na kterém je vizuálně nejvyšší hustota korozních bodů. Ze všech těchto výsledků se 
stanoví aritmetický průměr. Při větším počtu takto zasažených míst se stejné hodnocení 
provede na každém z nich a z výsledků se opět stanoví aritmetický průměr. Pokud je u 
hodnocení poměrné zaplnění povrchu korozními body vyšší než 90 % (FB > 90 %), považuje 
se prokorodování za plošné, viz dále. Pro korozní body o největším lineárním rozměru větším 
než 1 mm, ale menším nebo nejvýše rovným 10 mm, se hustota zaplnění stanoví jako faktor 
FH. 
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Tab.4.5.3  Zaplnění plochy vzorku bodovými projevy koroze o největším lineárním rozměru do 
1 mm 

 

Zaplnění plochy FB (%) Hodnotící stupně 
A B 

Bez napadení 0 1 
             1 1  

2             20 2 
            3-5 3 
            6-7 4 3 
            11-25 5 4 
            26-50 6  

 
5 

            51-75 7 
            76-90 8 
            91–100 9 
 
 
c) Hodnocení plošného prokorodování 

Velikost plochy zasažené plošným prokorodováním se stanoví pomocí planimetru a 
udává se v procentech celkové plochy vzorku (Tab.4.5.1). 
 
d) Hodnocení prokorodování nátěru 

Nátěr na ocelových vzorcích se odstraní ponorem do 50 oC až 80 oC teplého 20 %-
ního roztoku NaOH nebo jiným vhodným prostředkem. Nátěr na neželezných kovech se 
odstraní v účinném rozpouštědle nebo v odstraňovači nátěrů. Prostředek pro odstranění nátěru 
nesmí napadat podkladový kov. Zbytky nátěrů se s povrchu kovů odstraňují mechanicky 
lehkým třením měkkým kartáčem. Potom se vzorky omyjí destilovanou vodou a ponechají 
oschnout při teplotě do 40 oC. Pokud nejsou vzorky zkoušeny, přechovávají se v exsikátoru. 

Plocha zasažená plošným nebo bodovým podkorodováním se stanoví buď pomocí 
planimetru a udává se v procentech celkové plochy vzorku, nebo se stanoví pomocí sítě 
čtverců o straně 1 mm a udává se v procentech celkové plochy vzorku (Tab.4.5.2). 

 
e) Hodnocení podkorodování v okolí zkušebního řezu do nátěru 

Vzorek se vyjme ze zkušebního zařízení, opláchne destilovanou vodou, suší po dobu 
30 minut při teplotě 30+2 oC a potom se nechá vychladnout na teplotu místnosti 23+2 oC při 
relativní vlhkosti vzduchu 50+5 %. Řez do nátěru se přelepí lepicí tak, aby řez byl přibližně 
ve středu pásky a páska přesahovala konec řezu na každé straně nejméně o 15 mm. Silným, 
několikanásobným tlakem prstů podél pásky se dosáhne toho, aby pevně přilnula k nátěru a 
nebyly pod ní bublinky vzduchu. Jeden z volných konců pásky se uchopí prsty jedné ruky a 
zatímco se druhou rukou přidržuje vzorek na pevné podložce, pomalým pohybem ve směru 
kolmém k rovině vzorku se páska odtrhuje od nátěru. 

Páska s odtrženými ploškami nátěru se přilepí na průhlednou plastickou fólii a sejmutá 
plocha nátěru podél řezu se proměří planimetrem nebo pomocí sítě čtverců o straně 1 mm. Od 
získané hodnoty v mm2 se odečte vlastní plocha řezu, pokud je šířka řezu větší než 0.1 mm. 

Pokud při hodnocení nedojde k odtržení nátěru, stanoví se podkorodování v okolí 
zkušebního řezu po odstranění nátěru, a to pomocí planimetru nebo pomocí sítě čtverců o 
straně 1 mm a vyjádří se v mm podkorodované plochy po odečtení vlastní plochy řezu, pokud 
je jeho šířka větší než 0.1 mm. 
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f) Hodnocení uvolnění nátěru od podkladového kovu bez vzniku korozních zplodin 
Tento projev koroze se hodnotí na zkušebním řezu pomocí snímání páskou a vyjadřuje 

se v mm2 sejmuté plochy nátěru (měřeno planimetrem nebo sítí čtverců o straně 1 mm) po 
odečtení vlastní plochy řezu, pokud je jeho šířka větší než 0.1 mm. 
 
Kritéria jakosti lepicí pásky 

Pro stanovení jakosti lepicí pásky z textilu nebo plastu se zhotoví vzorek o vhodné šíři, 
který musí odpovídat těmto podmínkám: U dvojramenných tárovacích vah se stupnicí v 
rozsahu 0 až 1000 g a s dělením stupnice po 5 nebo 10 g se na desku pro tárování upevní 
deska ze zrcadlového skla o tloušťce 0,4 až 1,0cm, která se na druhé straně vah vyváží. Na 
tuto desku odmaštěnou nejprve čistým benzinem a pak čistým ethanolem se po oschnutí 
přilepí při teplotě desky (23 +/- 2 oC lepicí páska, a to v délce 60 až 100 mm a asi 50 mm se 
ponechá nepřilepených. Přilepená část pásky se pak tlakem prstů upevní na skleněnou desku 
tak, aby pod ní nebyly žádné bublinky vzduchu. Potom se rukou uchopí volný, nepřilepený 
konec pásky a pomalým, rovnoměrným pohybem ve směru kolmém k rovině desky se páska 
odtrhává a přitom se pozoruje výchylka ručičky na stupnici vah. 

Hmotnost potřebná pro odtrh pásky se musí pohybovat v mezích 225 až 450 g s 
přesností 25 g na 10 mm šířky pásky. Pro hodnocení se smí použít pouze lepicí páska 
vyhovující tomuto kritériu. 
 
 
Tab. 4.5.4  Plocha uvolněného nátěru v okolí zkušebního řezu při snímání lepicí páskou (po 
odečtení vlastní plochy řezu) 
 
Uvolněná plocha nátěru mm2 Hodnotící stupně 

A B 
            0-50 0 1 
            51-100 1  

2             101-150 2 
            151-200 3 
            201-300 4 3 
            301-400 5 4 
            401-500 6  

 
5 

            501-600 7 
            601-700 8 
            Větší než 700 9 
 
Příklady sestrojení obalové křivky jsou uvedeny v příloze. 
 
 
g) Hodnocení nitkové koroze 
 

Stanoví se největší vzdálenost od řezu v nátěru, do které po určité době zkoušky 
dostoupí čelo nitek, a to pomocí mikroskopu nebo binokulární lupy se zvětšením nejméně 10-
krát a s okulárem se stupnicí dělenou na 0.1 mm. Dosah nitek se udává v milimetrech s 
přesností 0.1 mm. 
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Tab.4.5.5   Největší dostup čel vláken při napadení nitkovou korozí 
 
Největší dostup čel vláken mm  Hodnotící stupně 

A B 
            0-0.10 0 1 
            0.20-0.50 1  

2             0.60-1.00 2 
            1.10-2.0 3 
            2.1-3.0 4 3 
            3.1-5.0 5 4 
            5.1-7.0 6  

 
5 

            7.1-10.0 7 
            10.1-15 8 
            Více než 15 9 
 
 
 
Subjektivní metoda vyhodnocování předběžných a informativních zkoušek 
znehodnocení nátěrů (ČSN 67 3089) 

Tato norma platí pro předběžné a informativní vyhodnocování zkoušek nátěrů, při 
kterých jako výsledek postačí subjektivní odhad změn sledovaných vlastností nátěrů. Účelem 
normy je určit jednotný systém popisu subjektivně hodnocených změn sledovaných vlastností 
nátěru bez nutnosti uvádění jejich podrobného slovního popisu. 

Vyhodnocovací systém podle této normy se používá s výhodou tehdy, jestliže nelze 
výsledky zkoušky popsat pomocí bezprostředně naměřených hodnot a není-li pro takový 
způsob hodnocení k dispozici příslušná norma.Vyhodnocovací systém podle této normy 
umožňuje stanovit zpravidla s dostačující spolehlivostí rozdíly mezi výsledky zkoušek 
získaných na jednom pracovišti. V případě, že se mají vzájemně srovnávat výsledky zkoušek 
získané na vzorcích zkoušených v různých termínech nebo na různých pracovištích, je nutno 
určit vhodné srovnávací stupnice nebo referenční vzorky. Pokud tomu tak není, je nutno 
pracovat pomocí přímého vzájemného srovnání vzorků. 
 
Vyhodnocování 

Vyhodnocovací stupnice se vytvářejí a používají tak, že stejné stupně hodnocení mají 
pokud možno odpovídat stejným stupňům změn stanovovaných vlastností nátěrů. Mezi 
jednotlivými stupni hodnocení se mezistupně již nepoužívají. 

Základní vyhodnocovací stupnice podle tabulky  obsahuje deset stupňů hodnocení a 
používá se pro označování okamžitého stavu zkoušeného nátěru v časovém termínu jeho 
hodnocení, včetně stavu výchozího. Všechny ostatní v této normě uvedené stupnice vycházejí 
z této základní stupnice, přičemž vztah mezi stupnicí A a B je nutno účelově změnit podle 
závislosti na rozdělení významnosti hodnoceného projevu poškození. 

Nejlepší dosažitelný stav nátěru odpovídá stupni hodnocení "0" a používá se pro 
označení nezměněného nebo nepatrně změněného stavu nátěru nevýznamného pro danou 
praktickou aplikaci. 

Nejhorší dosažitelný stav nátěru odpovídá stupnici hodnocení "9" a používá se pro 
označení takové změny proti výchozímu stavu nátěru, která činí nátěr nepoužitelným pro 
danou praktickou aplikaci. 
 
 



 181

Tab.4.5.6  Základní vyhodnocovací stupnice 
 

Stupeň hodnocení Význam 

A B nejlepší možná hodnota 
0 1 “ 
1 2 

 
“ 

2 “ 
3 3 " 
4 “ 
5 4 “ 
6 “ 
7 5 " 
8 “ 
9 Nejhorší možná hodnota" 
 
 
Pro hodnocení množství, resp. hustoty rozložení projevů rozrušení nátěrů, používá se 

vyhodnocovací stupnice podle tabulky  a získané stupně hodnocení se označují písmenem 
"m" umístěným před příslušné číslo od 0 do 9. 

 
 

Tab.4.5.7 Pevně stanovená vyhodnocovací stupnice pro množství, resp. hustotu projevů 
poškození 
 
Stupně hodnocení „m“ Hustota bodů Zaplněná plocha 

A B Žádná 
0 1  
1 Jednotlivé body do počtu 5 Není zasaženo více než 0.03% 

celkového povrchu vzorku 
2 2 Jednotlivé body do počtu 

15 
Není zasaženo více než 0.1% 
celkového povrchu vzorku 

3 Jednotlivé body do počtu 
75 

Není zasaženo více než 0.5% 
celkového povrchu vzorku 

4 Jednotlivé body do počtu 
150 

Není zasaženo více než 1% 
celkového povrchu vzorku 

5 3 Málo husté zaplnění 
povrchu 

Do 2% celkového povrchu vzorku 

6 4 Středně husté zaplnění 
povrchu 

Do 5% celkového povrchu vzorku 

7 5 Husté zaplnění povrchu Do 10% celkového povrchu vzorku 
8 Velmi husté zaplnění 

povrchu 
Do 25% celkového povrchu vzorku 

9 Extrémně husté zaplněné 
povrchu 

Nad 25% celkového povrchu vzorku 
Až do úplného pokrytí 
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Tab.4.5.7  Pevně stanovená vyhodnocovací stupnice pro velikost projevů poškození 
 
Stupně hodnocení „g“ Charakter projevu Velikost projevu 

A B Žádná 
0 1  
1 Mikroskopické Viditelné pouze při zvětšení 7-10x 
2 2 Velmi jemné Právě postřehnutelné pouhým okem 

(velikost do 0.5 mm největšího 
rozměru projevu) 

3 Zřetelně viditelné Největší rozměr projevu 0.5 až 1 
mm 

4 Dobře viditelné Největší rozměr projevu 1-2 mm 
5 3 Velmi dobře viditelné Největší rozměr projevu 2-3 1 mm 

6 4 Veliké Největší rozměr projevu 3-5 mm 
7 5 Velikost projevů řádu cm Největší rozměr projevu 5-7 mm 
8 Největší rozměr projevu 7-10 mm 

9 Největší rozměr projevu nad 10 mm 
 
 
Tab. 4.5.8  Pevně stanovená vyhodnocovací stupnice pro hloubku průniku  
 
Stupně hodnocení „t“ Charakteristika Specifikace 

A B Žádná 
0 1  
1  

 
Změny ve vrchní vrstvě 
nátěru 

Mikroskopické projevy, viditelné 
pouze při zvětšení 7-10x 

2 2 Projevy bez použití optických 
pomůcek právě postřehnutelné 

3 Okem dobře rozpoznatelné 
povrchové projevy 

4 3 Zřetelné změny povrchu 
5 4  

Změny zasahující do 
podkladových vrstev  
nátěru 

Změny zasahují do vrchní vrstvy 
povlaku 

6 Změny rozšířeny v celé horní 
polovině celkové tloušťky povlaku, 
ale nezasahují do vrstvy základního 
nátěru 

7 5 Změny již zasahují i do dolní 
poloviny celkové tloušťky povlaku 

8 Změny procházejí celým povlakem 
až k podkladovému materiálu 

9 Podkladový materiál je zasažen 
(porušen) 
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Pro hodnocení velikosti projevů rozrušení nátěrů se používá stupnice podle tabulky a 
získané stupně hodnocení se označují písmenem "g" umístěným pod příslušné číslo od 0 do 9 
(uvedeno v příloze práce). 

Pro hodnocení hloubky, do níž proniklo rozrušení nátěru se používá vyhodnocovací 
stupnice podle tabulky a získané stupně hodnocení se označují písmenem "t", umístěným před 
příslušné číslo od 0 do 9. 

K normě je přiložena informační příloha obrázkových příkladů jednotlivých stupňů 
hodnocení. Příklady jednotlivých hodnocení pro velikost projevů rozrušení nátěrů jsou 
uvedeny v příloze skript. 
 
 
4.6 Závěrečné hodnocení výsledků korozních zkoušek  

Existují dvě možnosti jak přistoupit k vyhodnocení výsledků z testování antikorozních 
vlastností nátěrových hmot nebo celých ochranných systémů: 

 
 Použití normy ČSN EN ISO 12944 (část 6.),  
 Použití metody kvantifikující výsledky korozního namáhání, která je vhodná 

pro výzkumné práce. 
 
Provedení a vyhodnocení vlastností nátěrových hmot  dle ČSN EN ISO 12944 (část 6.) 

Testy a jejich trvání jsou uvedeny v tabulce 4.6.2 (pro ocel) a 4.6.3. (pro 
pozinkovanou ocel). Názornou ukázku stupňů korozní agresivity a příkladů prostředí uvádí  
následující tabulka 4.6.1.   

 
Tab.4.6. 1 Stupně korozní agresivity atmosféry a příklady typických prostředí ČSN EN ISO 
12944-2 
 

Stupně korozní 
agresivity 

Příklady typických prostředí mírných klimatických pásem 
(informativní) 

venkovní vnitřní 

C1 Velmi nízká - Vytápěné budovy s čistou atmosférou, 
např. kanceláře, školy, obchody, 
hotely 

C2 Nízká Atmosféry s nízkou úrovní 
znečištění, převážně venkovské 
prostředí 

Nevytápěné budovy, kde může 
docházet ke kondenzaci, např.sklady, 
sportovní haly 

C3 Střední Městské a průmyslové 
atmosféry s mírným 
znečištěním SO2 , přímořské 
prostředí s nízkou salinitou 

Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a 
malým znečištěním ovzduší, např. 
výrobny potravin, prádelny, pivovary, 
mlékárny 

C4 Vysoká Průmyslové prostředí a 
přímořské prostředí s mírnou 
salinitou 

Chemické závody, plavecké bazény, 
loděnice a doky na mořském pobřeží 

C5-I Velmi vysoká 
(průmyslová) 

Průmyslové prostředí s vysokou 
vlhkostí a agresivní atmosférou 

Budovy nebo prostředí s převážně 
trvalou kondenzací a s vysokým 
znečištěním ovzduší 

C5-M Velmi 
vysoká 
(přímořská) 

Přímořské prostředí s vysokou 
salinitou 

Budovy nebo prostředí s převážně 
trvalou kondenzací a s vysokým 
znečištěním ovzduší 
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Jednotlivým typům prostředí C1 až C5 odpovídají hodnoty úbytku hmotnosti a úbytky 
tloušťky (m) uhlíkové oceli a zinku (pro ocel od 10g/m2 pro C1 až po 1500g/m2 pro C5, 
zinku od 0.7 g/m2pro C1 až po 8.4 g/m2 pro C5) stanovené pro první rok po expozici. Korozní 
testy jsou prováděny v solné komoře, v komoře pro testování odolnosti vlhkosti při 
kondenzaci vody a kondenzační komoře s obsahem SO2. Hodnotí se následující korozní 
změny nátěrového filmu, korozní změny kovového podkladu, a fyzikální vlastnosti po 
expozici v urychlených zkouškách: 
 
 
Požadované vlastnosti nátěrového filmu před provedením samotné zkoušky: 
 
Solná komora: 
Stupeň puchýřovatění:  ISO 4628-2 
Stupeň prorezivění:   ISO 4628-3 
Stupeň trhlinek:   ISO 4628-4 
Stupeň odlupování:   ISO 4628-5 
Podrezivění v řezu:   ISO 7253 
Přilnavost mřížkou:   ISO 2409 
Přilnavost odtrhem:   ISO 4624 

Kondenzační komora: 
Stupeň puchýřovatění:  ISO 4628-2 
Stupeň prorezivění:   ISO 4628-3   
Stupeň trhlinek:   ISO 4628-4 
Stupeň odlupování:   ISO 4628-5 
Přilnavost mřížkou:   ISO 2409 
Přilnavost odtrhem   ISO 4624 

 
Po zkouškách by tyto vlastnosti měly zůstat nezměněny pro požadovanou vlastnost: 
 
Solná komora: 
Stupeň puchýřovatění:  0 (S0)  
Stupeň prorezivění:   Ri 0 
Stupeň odlupování:   0 (S0) 
Podrezivění v řezu:   1 mm 
Přilnavost mřížkou:   0 nebo 1 
Přilnavost odtrhem:  nedojde 
 k adheznímu lomu A/B, pokud
 odtrh není vyšší 5MPa 
 

Kondenzační komora: 
Stupeň puchýřovatění:  0 (S0) 
Stupeň prorezivění:   Ri 0  
Stupeň trhlinek:   0 (S0) 
Stupeň odlupování:   0 (S0) 
Přilnavost mřížkou:   0 nebo 1 
Přilnavost odtrhem   nedojde k 

adheznímu lomu A/B, pokud odtrh 
není vyšší 5MPa 

 
Při použití normy ČSN EN ISO 12944 lze získat výsledky pro nátěrovou hmotu resp. 

nátěrový systém ve formě hodnoty, kterou je nejvhodnější korozní prostředí pro zkorodovaný 
materiál a životnost materiálu v tomto prostředí. 
 
Příklad výsledku: Nátěrová hmota typu XXXXX je vhodná  pro použití do korozního 

prostředí C3, životnost této ochrany před korozí bude střední. 
 

Pro nátěrové systémy aplikované na pozinkované oceli jsou zkoušky a jejich doba 
trvání specifikovány v tabulce 4.6.3. 
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Tab. 4.6.2  Postup zkoušení pro nátěrové systémy aplikované na oceli (ČSN EN ISO 12944-6) 
 

 
Stupeň 
korozní 

agresivity 
ISO 129744-2 

 
Životnost 

Schopnost odolávat vysoce 
agresivní průmyslové atmosféře 

Schopnost odolávat působení 
vody, vodného kondenzátu, 

půdní vlhkosti 

Bariérová a korozní odolnost 
Korozní odolnost 

Chemická odolnost 
(odolnost kapalinám) 
ČSN ISO 2812-1 [h] 

Stanovení odolnosti kapalinám při 
ponoru do vody 
ČSN ISO 2812-2 [h] 

Stanovení odolnosti vlhkosti 
při expozici kontinuální 
kondenzaci vody 
ISO 6270 [h] 

Neutrální solná mlha 
ISO 7253 [h] 

 
C2 

nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

48 
48 

120 

- 
- 
- 

 
C3 

nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

48 
120 
240 

120 
240 
480 

 
C4 

nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

120 
240 
480 

240 
480 
720 

 
C5-I 

nízká 
střední 
vysoká 

168*10 cyklů(240h) 
168*20 cyklů (480) 
168*30 cyklů (720) 

- 
- 
- 

240 
480 
720 

480 
720 

1440 
 

C5-M 
nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

240 
480 
720 

480 
720 

1440 
 

Im1 
nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
2000 
3000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
Im2 

nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
2000 
3000 

- 
2000 
3000 

- 
720 

1440 
 

Im3 
nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
2000 
3000 

- 
2000 
3000 

- 
720 

1440 
 
*Pro nátěrové systémy  určené pro korozní kategorii C5-I lze nahradit nebo doplnit ISO 2812-1 postupem dle ČSN ISO 3231. Základní nátěry se 
zinkem  se obecně zkouší dle ISO 3231 (atmosféra s obsahem vlhkosti a SO2). 
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Tab. 4.6.3  Postup zkoušení přilnavosti pro nátěrové systémy aplikované na pozinkované  
ocelové podklady 
 
Stupeň korozní agresivity dle 

ISO 12944-2 
Životnost kondenzace vody (ISO 6270) 

[h] 
C2 Nízká 

Střední 
Vysoká 

240 
240 
240 

C3 Nízká 
Střední 
Vysoká 

240 
240 
240 

C4 Nízká 
Střední 
Vysoká 

240 
240 
480 

C5-I Nízká 
Střední 
Vysoká 

240 
480 
720 

C5-M Nízká 
Střední 
Vysoká 

240 
420 
720 

 
 
Hodnocení výsledků korozních zkoušek vhodné pro výzkumné práce 
 Spojením metod hodnocení různých projevů korozního napadení podkladu i 
samotného ochranného filmu lze získat jedinou hodnotu ochranné účinnosti. K tomuto účelu 
je nutné přiřadit jednotlivým faktorům číselnou hodnotu. Tyto závislosti jsou uvedeny 
v tabulce 4.6.4.  
 
 
Tab.4.6.4  Spojení norem ASTM do jedné hodnoty vyjadřující ochrannou funkci povlaku 
 

Ochranná 
účinnost 

Osmotické puchýřky 
[st] ASTM D714-87 

A 

Koroze v řezu [mm] 
ASTM D 1654-92 

B 

Koroze podkladu [%] 
ASTM D 610-85 

C 
100 - 0 0.03 
95 - - 0.1 
90 - 0 - 0.5 0.3 
85 - - - 
80 - 0.5 - 1 1 
75 8F - - 
70 6F 1 - 2 3 
65 4F - - 
60 2F 2 - 3 10 
55 8M - - 
50 6M 3.5 - 
45 4M - - 
40 2M 5 - 7 16 
35 8MD - - 
30 6MD 7 - 10 - 
25 4MD - - 
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 Konstrukce této tabulky vychází z předpokladu, že účinný antikorozní povlak 
obsahující účinný antikorozní pigment není napaden osmotickými puchýřky, neboť složky 
povlaku jsou ve vodě nerozpustné. Účinný antikorozní pigment působí na katodické nebo 
anodické oblasti koroze a povlak nekoroduje v řezu. Z obou těchto předpokladů nedochází ani 
ke korozi v ploše pod ochranným povlakem. 
 Při urychlených zkouškách v různých prostředích však může docházet ke kombinaci 
jednotlivých forem projevů znehodnocení. Z tohoto důvodu byly navrženy dva vzorce pro 
výpočet celkové ochranné účinnosti povlaků. 
 

Pro urychlenou zkoušku v prostředí mlhy NaCl: 

ochranná  účinnost  =   
A +  B +  2x C

4
 

 
Pro urychlenou zkoušku v prostředí SO2 s kondenzací H2O: 

ochranná  účinnost  =   
A +  2x C

3
 

 
 Z těchto vztahů je patrné, že při zkoušce v mlze NaCl je brán stejný zřetel  na výskyt 
osmotických puchýřků i na korozi v řezu. Dvojnásobný význam je ovšem kladen na korozi v 
ploše pod ochranným povlakem. Při výpočtu ochranné účinnosti povlaků exponovaných v 
prostředí SO2 je rovněž dvojnásobný význam přiřazen korozi ocelového podkladu, ovšem je 
zde vypuštěn faktor koroze v řezu. Stejně je tomu v normě ČSN EN USO 12944-6. Je 
samozřejmě možné tyto vzorce upravovat podle povahy a důležitosti určitého korozního 
selhání. 

Při použití metody hodnocení na základě přiřazení číselné hodnoty v rozmezí 0 – 100, 
které vychází z výsledků korozních testů, lze získat po výpočtu hodnotu tzv. antikorozní 
účinnosti nátěrů pro různé časy expozice v daném korozním prostředí: V obrázku 4.6.1. lze 
dobře vysledovat ze závislosti antikorozní účinnosti testovaných vzorků nátěrových hmot na 
čase expozice v korozním prostředí postupný pokles jejich účinnosti. 
 

Příklad: 

Obr. 4.6.1 Ukázky antikorozní účinnosti v závislosti na čase expozice 
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4.7 Příklady postupu komplexního hodnocení nátěrových hmot pro ochranu 
příhradových konstrukcí  

 Předpokládá se, že obecně u ocelových konstrukcí všech typů představuje antikorozní 
ochrana asi 80 % oprav již stávajících objektů a přibližně 20% připadá na povrchovou úpravu 
nových zařízení a konstrukcí. Pokud budeme uvažovat příhradové konstrukce vedení 
vysokého napětí, je situace nejspíše posunuta značně k opravám nebo nátěrům stožárů již řadu 
let v provozu. Tento stav je dán tím, že v minulosti tyto konstrukce nebyly chráněny nátěrem 
vůbec, nebo tyto nátěry již řadu let neplní svou funkci (Obr. 4.7.1.) a opravy nebyly 
prováděny. Významné je i to, že v současné době je výstavba nových vedení minimální. 
 Problematiku ocelových konstrukcí tohoto druhu přibližují následující obrázky. 
Současný stav je možné charakterizovat jako snahu o prodloužení životnosti rozvinuté sítě 
přenosové soustavy po celém území ČR. Zkorodování stávajících konstrukcí je ovšem značné 
a jedná se často o konstrukce v minulosti nechráněné vůbec ochrannými nátěry. 
 Uvažované konstrukce mají značnou plochu, tak například stožár „portálového typu“ 
má plochu cca 366 m2, kotevní stožáry mají celkovou plochu větší než 600 m2. Při značné 
ploše je členitost konstrukce ještě významnějším faktorem. 
 Povrchová předúprava nepočítá s tryskáním a to z důvodu často špatné přístupnosti 
k těmto stožárům (Obr. 4.7.3.). Tryskání má kromě kvalitně připraveného povrchu i negativní 
stránky, kterými jsou ekologické a hygienické dopady. Z důvodu kontaminace člověka, zvěře 
a životního prostředí prachem vznikajícím při tryskání, musí být tento prach odsáván a 
toxickými látkami infikovaný prach musí být ukládán na speciálních skládkách. Řada starších 
stožárů byla v minulosti upravována nátěry obsahujícími suřík, suboxid olova nebo pigmenty 
s obsahem Cr6+. Náklady na předúpravu by při dodržení všech předpisů dosáhly neúnosných 
rozměrů. V řadě zemí je tryskání z pracovně - hygienických důvodů již zakázáno, nebo je 
povoleno jen za přísných bezpečnostních opatření. 
 Je nutné si také uvědomit, že většina těchto konstrukcí se vyskytuje v těsném 
sousedství zemědělských kultur (Obr. 4.7.4.). Kontaminace půdy by vedla ke znehodnocení 
potravin. Stejné hledisko platí také i pro nátěry aplikované v současné době. Na jejich 
toxikologické parametry je nutné pohlížet s nejvyšší přísností. Výpočtem byla zjištěna 
průměrná plocha konstrukce stožáru 400 m2 (25 stožárů o celkové ploše 10.007 m2). Při 
uvažované tloušťce suchého nátěrového systému 200 m je na jeden stožár aplikováno až 240 
kg suché nátěrové hmoty ( prům.  3 g.cm-3). Při teoretickém obsahu 10 hm % toxické složky, 
jakou mohou být antikorozní pigmenty, by došlo ke spadu 24 kg toxické látky do zemědělské 
půdy.  K tomuto jevu ať už dříve nebo později však dojde a proto je nutné preventivně 
používat pouze takové materiály, které neobsahují toxické složky. Důležitá je i včasná obnova 
nátěrů, která zamezí velkoplošnému uvolňování starých vrstev do životního prostředí. Během 
let dochází také k posunu jak v myšlení, tak i v poznatcích a předpisech týkajících se 
toxických vlastností látek. Co je dnes považováno za k životnímu prostředí šetrný materiál, 
může být během životnosti nátěru zařazeno až mezi jedy. Příkladem mohou být 
polychlorované bifenyly, které se ještě před dvaceti lety používaly v potravinářství a 
zemědělství, a dnes jsou klasifikovány jako karcinogenní a mutagenní látky. 
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Obr.4.7.1  Ukázka nedostatečné ochrany příhradových konstrukcí vedení vysokého napětí 
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Obr. 4.7.3 Vedení vysokého napětí  
 

 
 

Obr.4.7.4  Vedení vysokého napětí 
 
 
4.7.1 Výběr metody hodnocení nátěrových systémů pro povrchovou úpravu 
příhradových konstrukcí vedení vysokého napětí 

 Z korozních testů lze pro svou univerzálnost v tomto případě zvolit metodu expozice 
vzorků v kondenzační komoře s obsahem SO2. Z důvodu vysoké antikorozní účinnosti a z 
důvodu modelování reálné atmosféry je vhodné zvolit cyklické zkoušky spočívající v expozici 
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vzorků atmosféře se 100 % vlhkostí s obsahem SO2  (16h) a střídání teplot +60 oC (8h) a -20 
oC (8h). Jeden týden znamená 1 cyklus. Testování zkušebních nátěrů lze uskutečnit z důvodu 
získání reálnějších výsledků na dvou různých podkladových materiálech: 
 

a) na zkorodovaných profilech získaných z konstrukcí stožárů 
b) na obroušených a odmaštěných panelech vyhovujících ISO 1514 

 
Kromě korozních testů je možné vzorky nátěrových systémů podrobit expozici UV 

záření xenonové výbojky. U těchto testů se hodnotí změna lesku - charakterizující křídování a 
změna barevného odstínu - charakterizující degradaci pojiva vlivem slunečního záření. Pro 
doplnění informací je možné provést fyzikálně-mechanické zkoušky, které jsou velice 
důležité vzhledem k mechanickému namáhání konstrukce, především ve spojích. Vhodné 
zkoušky a normy pro hodnocení vlastností nátěrových systémů jsou uvedeny v tabulce 4.7.1. 
a v tabulce 4.7.2. 
 Pro dokonalý popis ochranných funkcí nátěrových systémů je nutné vypracovat 
systém hodnocení na základě doplněné metodiky uvedené v 4.6., který spojuje hodnocené 
vlastnosti (degradační změny) a výsledky kvantifikuje do přehledné a srozumitelné formy. Z 
těchto výsledků lze vyvodit další závěry. 
 
 
Tab.4.7.1  Vhodné fyzikálně-mechanické a korozní zkoušky pro hodnocení  nátěrových 
systémů 
 
 Zkoušky fyzikálně-mechanické odolnosti nátěrových 

systémů 
 

1.1 Měření tloušťky nátěru  ČSN 67 3061 
1.2. Zkouška přilnavosti mřížkovou metodou  ČSN ISO 2409 
1.3. Zkouška přilnavosti odtrhem  ČSN EN 24624 
1.4 Zkouška hloubením  ČSN 67 3081 
1.5. Ohybová zkouška  ČSN ISO 1519 
2. Korozní zkoušky ČSN ISO 7384 
2.1. Cyklická zkouška v atmosféře SO2 s kondenzací vodní páry a 

střídáním teplot  
ČSN EN ISO 3231 

3. Testy stálosti nátěrových systémů po expozici světlu 
xenonové výbojky  

ČSN EN 20105-B02 

3.1. Měření lesku exponovaných nátěrů pod úhlem 20o, 60o, 80o  ČSN 67 3063 
3.2. Měření změny barevného odstínu  ČSN 673067 
 
Vyhodnocení korozních cyklických testů se provádí podle ASTM nebo ISO norem: 
 
Tab. 4.7.2  Hodnocené  vlastnosti nátěrových filmů 
 
1. Korozní změny nátěrového filmu  ASTM D 610 
2. Rozšíření a frekvence puchýřků  ASTM D 714 
3. Rozšíření trhlinek na nátěrovém filmu ISO 4628-4 
4. Koroze v řezu  ASTM D 1654 
5. Koroze podkladu pod nátěrovým systémem  ASTM D 610 
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4.7.2 Hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností, korozní odolnosti a odolnosti vůči 
UV záření 
 
Výchozí předpoklady pro hodnocení 

 Účinné ochranné vlastnosti nátěrových systémů jsou posuzovány na základě údajů 
získaných jednak z fyzikálně-mechanických zkoušek, jednak po jejich expozici zkušebním 
cyklům korozních testů s následným vyhodnocením antikorozních vlastností a fyzikálně-
mechanických vlastností. Rovněž je brána v úvahu expozice pod UV zářením. Pro názornější 
určení pořadí ochranné účinnosti jednotlivých nátěrových systémů a pro jejich vzájemné 
porovnání jsou sestaveny a uvedeny vzorce pro výpočet ochranné účinnosti, jak po 
antikorozní, tak po bariérové stránce. 
 Tabulka 4.7.3. obsahuje veličiny pro výpočet ochranné účinnosti antikorozních 
vlastností nátěrových systémů (pro profily a panely) na základě norem ASTM. Vzorec pro 
výpočet ochranné antikorozní účinnosti APRO u profilů: 
 

APRO  =   
2 X  +  X  +  3 X

6
1 2 3  

 
kde: 
X1 výskyt osmotických puchýřů na nátěrovém filmu  
X2 výskyt korozních změn na nátěrovém filmu neryté plochy  
X3 výskyt korozních změn nátěrového filmu v okolí rytého řezu, měřeno jako vzdálenost 

od řezu ve směru nalevo i napravo 
 

Vzorec pro výpočet ochranné antikorozní účinnosti APAN u panelů: 
 

APAN   =   
2 X  +  X  +  3 X  +  4 X

10
1 2 3

'
4  

kde 
X1 výskyt osmotických puchýřů na nátěrovém filmu  
X2 výskyt korozních změn na nátěrovém filmu neryté plochy  
X´

3 výskyt korozních změn nátěrového filmu v okolí rytého řezu na kovovém podkladu 
X4 výskyt korozních změn ocelového podkladu 

 
 

 Degradační korozní změny následkem působení rozhodujících korozních faktorů se 
projevují jednak viditelnými změnami na nátěrovém systému, kterými jsou: prokorodování 
nátěrového filmu (korozní změny nátěrového filmu), korozní změny na nátěrovém filmu v 
okolí rytého řezu a tvorba osmotických puchýřů nátěrového filmu. K dalším závažným a 
„zákeřnějším“ změnám, které nejsou patrné na povrchu nátěrového filmu v počáteční fázi 
koroze, avšak po komplexním odstranění nátěrového filmu jsou jasně zřetelné, patří: koroze 
kovového podkladu a velmi dobře rozlišitelné podkorodování a koroze v oblasti rytého řezu. 
Jestliže u testovaného systému se nerozšíří trhlinky a odlupování, není třeba je zahrnout ani 
teoreticky do výše uvedeného systému hodnocení. Vysoká hodnota A v bodech znamená i 
vysoký stupeň dosažené ochranné účinnosti nátěrových systémů (100 bodů = 100 % 
účinnost).  
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Tab. 4.7.3  Hodnocené vlastnosti  pro zjištění antikorozní účinnosti nátěrových systémů 
 
Rozsah 
puchýřkovatění 
nátěrového filmu  

Korozní změny na 
nátěrovém filmu 
(neryté plochy) 

Korozní změny 
v řezu 
(povrch NF, kovový 
podklad) 

Korozní změny 
kovového podkladu 
 

 
STUPNICE PRO 
HODNOCENÍ 

[stupeň] 
ASTM D 

714 

hodnotící 
číslo  

ASTM D 
714 

plocha 
napadená 
korozí v 

[% ] 
ASTM 
D610 

hodnotící 
číslo 

ASTM D 
610 

[mm]  
ASTM D 

1654 

[stupeň ] 
ASTM D 

1654 

plocha 
napadená 
korozí v 

[% ] 
ASTM D 

610 

hodnotící 
číslo 

ASTM D 
610 

ANTIKOROZNÍ 
ÚČINNOSTI  

- - 0.01 
0.03 

10 
9 

0 10 0.01 
0.03 

10 
9 

 
100 

- - 0.1 8 -  0.1 8 95 
- - 0.3 7 0.0-0.5 9 0.3 7 90 
- - - - - - - - 85 
- - 1 6 0.5-1.0 8 1 6 80 

8F 10 - - - - - - 75 
6F 9 3 5 1.0-2.0 7 3 5 70 
4F 8 - - - - - - 65 
2F 7 10 4 2.0-3.0 6 10 4 60 
8M 6 - - - - - - 55 
6M 5 - - 3.0-5.0 5 - - 50 
4M - - - - - - - 45 
2M 4 16 3 5.0-7.0 4 16 3 40 

8MD - - - - - - - 35 
6MD 3 - - 7.0-10.0 3 - - 30 
4MD - - - - - - - 25 
2MD 2 33 2 10.0-

13.0 
2 33 2 20 

8D - - - - - - - 15 
6D 1 - 1 13.0-

16.0 
1 - 1 10 

4D - - - - - - - 5 
2D 0 50 0 16 0 50 0 0 

 
 
 
Účinnost ve fyzikálně-mechanických vlastnostech jako základního předpokladu pro 
zajištění  antikorozních vlastností 
 

Antikorozní vlastnosti nátěrových systémů závisí na celé řadě faktorů, zejména na 
odolnosti nátěrových filmů korozním podmínkám. Mimo to jsou nezbytné pro zajištění 
primární funkce každého nátěru vlastnosti tzv. fyzikálně-mechanické povahy, projevující se 
určitými hodnotami adhezně-bariérovými a fyzikálními, které jsou závislé jak na typu 
nátěrového filmu, tak na odolnosti nátěrů a působení vnějších povětrnostních a korozních 
činitelů (H2O, SO2, záření UV, změny teplot aj.). 
 Takovými veličinami fyzikálně-mechanické povahy jsou přilnavost nátěrového filmu, 
měřená mřížkovou zkouškou a odtrhovou zkouškou, dále odolnost nátěrového filmu vůči 
hloubení na Erichsenově přístroji, odolnost nátěrového filmu vůči ohybu přes válcový trn 
(průměr 4 mm). Tento typ zkoušek ukáže na pružnost, tažnost a pevnost nátěrového filmu, 
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které jsou nezbytné pro zajištění adhezně-bariérových vlastností. Tabulka 4.7.4. uvádí 
hodnoty pro výpočet ochranné účinnosti fyzikálně-mechanických (adhezně-bariérových 
vlastností) nátěrových systémů pro testované panely a profily. 
 
Vzorec pro výpočet ochranné adhezně-bariérové  účinnosti BPRO profilů: 

 

BPRO  =   Y1  
kde: 
Y1   účinnost nátěrového filmu vzhledem k přilnavosti - dosažená v mřížkové zkoušce 
 
 
Tab. 4.7.4 Hodnocené vlastnosti  pro zjištění fyzikálně-mechanické účinnosti nátěrových 
systémů 
 
Tažnost a pružnost 
nátěrového filmu na 
základě  
OHYBOVÉ ZKOUŠKY 
NA VÁLCOVÉM TRNU  

[ + /- ] 

Tažnost a pevnost 
nátěrového filmu na 
základě ZKOUŠKY 
HLOUBENÍM  

 2, 4, 6 mm 
[ + / -] 

Přilnavost a tvrdost  
nátěrového filmu na 
základě MŘÍŽKOVÉ 
ZKOUŠKY  

[st.] 

STUPNICE PRO 
HODNOCENÍ 
FYZIKÁLNĚ-
MECHANICKÉ 
ÚČINNOSTI 
NÁTĚRŮ 

+ +  +  + 0 100 
  - 95 
  1 90 
  - 85 
  - 80 
 +  +  - 2 75 
  - 70 
  - 65 
  - 60 
  3 55 
  - 50 
  - 45 
  - 40 
  - 35 
 +  -  - 4 30 
  - 25 
  - 20 
  - 15 
  - 10 
  - 5 
- -  -  - 5 0 

+ vyhovuje, - nevyhovuje 
 
 
Dalším podkladem pro hodnocení profilů je  údaj získaný z odtrhové zkoušky přilnavosti  
Bo-PRO. 

B PRO0   [MPa] 
 
Vzorec pro výpočet ochranné adhezně-bariérové  účinnosti BPAN  u panelů: 
 

BPAN   =   
Y  +  Y  +  Y

3
1 2 3  

 
kde: 
Y1 účinnost nátěrového filmu vzhledem k přilnavosti - dosažená v mřížkové zkoušce 
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Y2 pružnost, pevnost  nátěrového filmu dosažená v ohybové zkoušce na válcovém trnu o 
průměru 4 mm 

Y3 tažnost nátěrového filmu dosažená ve zkoušce hloubením při 2, 4 a 6 mm 
 
 

Vysoká hodnota B v bodech značí vysoký stupeň dosažené účinnosti v adhezně-
bariérových vlastnostech hodnoceného nátěrového systému. 
 
 
Účinnost dosažená ve stabilitě barevného odstínu a lesku vlivem UV záření  
 Důležitou vlastností nátěrových filmů je jejich odolnost působení povětrnostním 
vlivům, projevující se stálostí v barevném odstínu, v lesku, v odolnosti vůči křídování, 
sprašování, atd. Odolnost filmů závisí jak na typu pojiva nátěrového filmu, tak na 
pigmentech, plnivech a funkčních aditivech nátěrového systému. Větší změny a nízká stálost 
jsou prvními signály dalších změn. Zjištěné změny indikují degradaci pojiva, což má za 
následek snížení fyzikálně-mechanických odolností, ale i zvýšení difuze korozních činitelů 
filmem - tedy korozní napadení. V žádném případě se nejedná pouze o estetický defekt, ale o 
funkční závadu.  

Vztah charakterizující stabilitu nátěrového filmu v barevném odstínu u panelů CB-PAN: 
 

CB-PAN =  E*(CIE Lab) 
 

kde: 
 E* objektivní změna v barevném odstínu nátěrového filmu vzniklá v důsledku expozice 
 simulovaným  povětrnostním vlivům UV záření [-] 

 
Vztah charakterizující stabilitu lesku nátěrového filmu u panelů CL-PAN: 

CL PAN   =   
L

L
x

0

 

 
kde: 
Lx objektivní hodnota v lesku nátěrového filmu vzniklá po expozici x hodinám 

simulovaným   povětrnostním vlivům [%]   
Lo hodnota lesku nátěrového filmu před expozicí UV zářením [%] 

 
 Nízká hodnota bezrozměrného čísla CB-PAN znamená malou změnu v barvě, což 
vyjadřuje vysokou stabilitu nátěrového systému v těchto vlastnostech. Podle velikosti 
odchylky v barevném odstínu  od „standardu“ lze snadno zjistit barevné odstíny těch 
nátěrových systémů, které nevyhovují požadovanému odstínu. Hodnota CL-PAN udává stupeň 
zachování původní hodnoty lesku. 
 
 Praktické ukázky provedení testů komplexních nátěrových systémů určených pro 
ochranu kovových konstrukcí a jejich vyhodnocení je uvedeno v tabulkách 4.7.5. až 4.7.7.  
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Tab. 4.7.5  Výsledky pro profily řady N (1-komponentní polyurethanová nátěrová hmota) 
 

Profil 
[číslo] 

Tloušťka 
korozní vrstvy 

[m] 

Tloušťka 
nátěru 
[m] 

Odtrhová pevnost [MPa]   Přilnavost 
mřížkovou 

zkouškou [st.] 

Osmotické puchýře 
nátěrového filmu 

[st.] D 714 

Korozní změny na 
nátěrovém filmu [%] 

D 610 

Koroze v řezu 
[mm]  

D 1654-92 
 

2 N 1 
 

71,2 
 

265,8 
3,5 MPa, 20% A, 20% A/B, 60% 
B/C 
2 MPa, 20% A, 10% A/B, 70% B 
2 MPa, 30% A, 70% B 

 
1 

 
 

  

 
2 N 2 

 
137 

 
349 

2 MPa, 10% A, 60% A/B, 30% B 
2,5 MPa, 70% A/B, 30% B 
2 MPa, 50% A/B, 50% B 

 
1 

   

EXPOZICE CYKLICKÉ KOROZNÍ ZKOUŠCE 
Korozní projevy a změny ve fyzikálně-mechanických vlastnostech po 5 cyklech 

 
2 N 3 

 
94,7 

 
257,3 

2,5 MPa, 20% A, 80% B 
3,5 MPa, 20% A, 80% B 
1,5 MPa, 10% A, 60% A/B, 30% B

 
1 

   

2 N 4 139 255   4 M 0.01 1 - 2 
Korozní projevy a změny ve fyzikálně-mechanických vlastnostech po 10 cyklech 

 
2 N 5 

 
120 

 
230 

1 MPa, 10% A, 90% B 
1 MPa, 20% A, 80% B 
1,5 MPa, 35% A/B, 35% B, 30% Y 

 
1 

   

2 N 6 96,8 213,2   4 M 0.01 1 - 2 
Korozní projevy a změny ve fyzikálně-mechanických vlastnostech po 15 cyklech 

2 N 7 88,6 270,4  1    
2 N 8 139 255   4M 0.03 1-2 

Korozní projevy a změny ve fyzikálně-mechanických vlastnostech po 20 cyklech 
 

2 N 7 
 

88,6 
 

270,4 
0.5MPa, 10%A/B, 90%B 
1.0MPa, 10%A/B, 90%B 
1.0MPa, 35%A/B, 5%B, 60%B/C 

1    

2 N 8 139 255   4M 0.03 1-2 
2 N 10 
etalon 

80,2 196,8      

 
1 cyklus =1 týden 
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Tab. 4.7.6  Přehledné hodnocení účinnosti nátěrových systémů na bázi 1-komponentních polyurethanů a epoxidů: výsledek po 20. cyklu korozních 
testů (3360 hodin) 
 
VZOREK Ochranná účinnost pro ocelové panely Ochranná účinnost pro zkorodované ocelové 

profily 
CELKOVÉ  

 Antikorozní 
účinnost  
APAN 

Fyzikálně-
mechanická 
účinnost  
BPAN 

Oochranná  účinnost  
PEPAN=(APAN+BPAN)/2 

Povětrnostní 
stálost UV 
E*

UV 

Antikorozní 
účinnost  
APRO 

Fyzikálně-
mechanická 
účinnost  
BPRO 

Ochranná  účinnost  
 
PEPRO 
=(APRO+BPRO)/2  

HODNOCENÍ 
 

(PEPRO+PEPAN)/2 

C – 1-K 
PUR 

55 30 42.50 0.98 58.33 75 66.67 54.59 

H – 1-K 
PUR 

69 40 54.50 3.53 71.67 55 63.34 58.92 

L – 1-K 
PUR 

55 40 47.50 2.17 43.33 75 59.17 53.34 

N – 1-K 
PUR 

80 40 60 1.97 66.7 90 78.35 69.18 

P     - 
epoxid 

63 0 31.5 2.79 61.67 55 58.34 44.92 

 
Tab. 4.7.7  Přehledné  hodnocení odolnosti nátěrových systémů na bázi 1-komponentních polyurethanů a epoxidů z hlediska stability  barevného 
odstínu a lesku   ovlivněné expozicí 1000 hodin pod UV zářičem 
 

VZOREK Změna barevného odstínu NF vlivem UV 
od st. RAL  
CB-PAN (1000) 

Změna  lesku  NF vlivem UV (geometrie 60o)
CL-PAN (1000) 

Odchylka ve vlastním  barevném odstínu 
NF vlivem UVE*

UV 

C - 1-K PUR 4.86 0.88 0.98 
H - 1-K PUR 6.71 0.16 3.53 
L - 1-K PUR 3.18 0.07 2.17 
N - 1-K PUR 6.28 0.29 1.97 
P     - epoxid 3.83 0.28 2.79 

E*
UV = E* - E*

1000 odchylka v barevném odstínu po expozici UV od původní hodnoty v barevném odstínu před expozicí UV záření
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5 ZÁVĚR 

Nátěrové hmoty a organické povlaky jsou vystaveny během svého funkčního života 
v praktickém provozu nepředpověditelné množině vlivů, ať fyzikální, mechanické nebo 
chemické povahy, které mají za následek zhoršení námi požadovaných vlastností. Všechny 
tyto dohromady působící vlivy nemůže postihnout a napodobit žádná zkušební metoda, jak po 
kvalitativní, tak po kvantitativní stránce.  
 Zjišťování korozní odolnosti je komplikované vzhledem k velkému počtu faktorů 
ovlivňujících korozní pochody. Nelze proto najít jednoduchou a jedinou metodu, která by 
poskytla jednoznačné a vyčerpávající výsledky o kvalitě zkoumané antikorozní ochrany pro 
dané prostředí. Laboratorní postupy tak mohou poskytnout spolehlivé informace relativního 
hodnocení životnosti organických povlaků, a to zejména ve srovnání s jinými povlaky, jako 
„standardy životnosti“. Jsou rovněž pomocníkem při studiu účinnosti organických povlaků a 
při vývoji nových metod testování. 

 
Proto, aby mohlo dojít k  předpovědi chování nátěrových hmot či jejich životnosti, je 

třeba lépe chápat, měřit a integrovat všechny faktory, ovlivňující zachování účinných 
vlastností. To vše vyžaduje ucelenou, rozsáhlejší metodiku hodnocení, která by byla schopna 
postihnout všechny tyto faktory a se zpětnou vazbou ovlivňovat jednotlivé kroky postupů.  

V prvním přiblížení tomuto cíli, je třeba: 
 
1.  při zkoušení vybrat vhodnou metodu a zvolit podmínky zkoušky, s ohledem na konečnou 

aplikaci a reálné vlastnosti daného materiálu, resp. organických povlaků, kterých je 
schopen dosáhnout.  

2.  Volit podmínky zkoušky s ohledem na druh zkoušené vlastnosti, zda jde o testování pojiva, 
pigmentů, či celého systému.  

3.  Zvolit vhodný standard pro porovnání získaných výsledků.  
4.  Konfrontovat získané výsledky z více jak jednoho typu zkoušek 

Ztráta ochranné účinnosti

Degradace vlivem atmosferické Ztráta adheze
povětrnosti

UV záření vlhkost
kyslík kyslík
vlhkost chemické vlivy
teplota
chemické vlivy

ztráta lesku absorpce vody
křídování puchýřkování
křehnutí korozní produkty

produkty křídování

                      trhlinky v nátěrovém filmu

       odlupování nátěrového filmu
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4 HODNOCENÍ DEGRADAČNÍCH ZMĚN NÁTĚROVÝCH FILMŮ VZNIKLÝCH 
NÁSLEDKEM EXPOZICE ZRYCHLENÝM LABORATORNÍM KOROZNÍM 
ZKOUŠKÁM 

 Na obrázku 4. jsou názorně ukázány degradační změny nátěrového filmu a kovového 
podkladu, vzniklé po expozici vzorků korozním faktorům ve zrychlené laboratorní zkoušce. 
Tyto změny jsou předmětem běžných laboratorních postupů ke zjišťování korozně-inhibiční 
účinnosti nátěrových hmot. Běžně hodnocenými jsou zejména: prorezivění (prokorodování), a 
puchýřovatění nátěrového filmu, podkorodování a koroze kovového podkladu a též koroze 
v okolí uměle narušeného nátěrového filmu až k podkladu (řezu nátěrovým filmem). 
 

  

  
 

Obr. 4  Degradační změny vzniklé po expozici korozní zkoušce 
 
 
4.1 Hodnocení puchýřů  

 Vyhodnocení výsledků zkoušky spočívá ve zjištění odolnosti organického povlaku 
(vzniklého nanesením nátěrové hmoty, kde fyzikálně-chemickými pochody vznikne 
zesíťovaný a zaschlý nátěrový film) ke tvorbě defektů, které vznikají při difuzi okolního 
prostředí nátěrovým filmem k podkladovému kovu na jehož povrchu - na rozhraní nátěrový 
film-kovový podklad dochází ke koncentraci solí a vzniku osmotických puchýřků. Vznik 
defektů - osmotických puchýřků tedy úzce souvisí se složkou přilnavosti filmu k 
podkladovému kovu a s rozpustností pigmentů a plniv ve vodě difundující  filmem. 
 Tvorba puchýřků je jednou z prvních známek porušení ochranné funkce organického 
povlaku (nátěrového filmu). Puchýřky je možné definovat jako lokální oblasti, ve kterých 
povlak (film) ztratil adhezi ke kovovému podkladu, kde se hromadí voda a začínají probíhat 
korozní pochody. Vznik puchýřků na povrchu nátěrového filmu (organického povlaku) lze 
vysvětlit jedním ze čtyř možných mechanismů:  
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a) Tvorba puchýřků objemovou expanzí vzniklou botnáním. 
Veškeré organické povlaky obsahují vodu v množství až 3%. Organický povlak rovněž 
absorbuje elektrolyty, kyselé i zásadité kapalné látky. Pokud botnání probíhá z nějakého 
důvodu lokálně, mohou se v těchto místech tvořit puchýřky a na rozhraní kov-povlak se 
hromadí vodná fáze. 
 

b) Tvorba puchýřků vlivem pohlcování nebo tvorby plynu. 
Vzduchové bubliny nebo těkavé látky se mohou začlenit do nátěrového filmu ve fázi jeho 
vzniku. Tím jsou vytvářeny dutiny, které pokud jsou na rozhraní kov-povlak mohou být 
zdrojem koroze. 
 

c) Osmotická tvorba puchýřků. 
Hnací silou pro vznik osmotických puchýřků je přítomnost rozpustné soli na fázovém 
rozhraní povlak-podklad. Tato rozpustná sůl může být přítomna na povrchu kovu již před 
aplikací povlaku nebo může být složkou nátěrové hmoty (pigmenty a plniva s vyšší 
rozpustností). Při difuzi vody filmem směrem z povrchu k podkladovému kovu, dochází ke 
vzniku koncentrovaných roztoků s dostatečnou osmotickou silou k transportu vody z 
povrchu filmu do povlaku. Osmotický mechanismus je pravděpodobně nejčastější příčinou 
vzniku puchýřků. 
 

d) Tvorba puchýřků vlivem separací fází při tvorbě filmu. 
Zvláštní typ osmotické tvorby puchýřků může nastat, když formulace nátěrové hmoty 
obsahuje směs více rozpouštědel, z nichž pomaleji se odpařující rozpouštědlo je hydrofilní 
povahy. Pokud je hydrofilní rozpouštědlo přítomno v nízké koncentraci, pak jeho odtěkání 
(oddělování fází) proběhne již z pevného filmu. Rozpouštědlo pak zanechá dutiny, které 
jsou zdrojem vzniku puchýřků. Takovéto hydrofilní rozpouštědlo také nemusí ještě opustit 
film před expozicí vodnému prostředí. Voda pak difunduje do prázdných dutin po 
rozpouštědle nebo do zbytků rozpouštědla přítomného ve filmu. Příkladem mohou být 
glykolestery nebo glykolethery, které mají nízkou těkavost a mají také sklon ke tvorbě 
puchýřků ve filmech, ve kterých jsou obsaženy.  
 

 Mechanismus koroze v oblastech puchýřků spočívá v působení lokálně se hromadící 
vody na rozhraní povlak-podklad. Ionty jsou vymývány vodou jednak ze samotného 
ochranného filmu, ale také z povrchu podkladového kovu. Pokud filmem difunduje i kyslík, 
jsou pak na fázovém rozhraní přítomny všechny potřebné složky pro průběh elektrochemické 
koroze. Kyslík je nutný jednak pro katodickou reakci, ale také pro oxidaci Fe2+ na Fe3+. 
Železité ionty se koncentrují na vnitřní klenbě puchýřku, kde je také vyšší koncentrace 
kyslíku. V těchto místech také probíhá katodická reakce a naopak ve středu puchýřku probíhá 
anodická reakce.  

Hodnocení defektů vzniklých na nátěrových filmech jako důsledek korozních zkoušek 
lze hodnotit různými přístupy. V současné době se upouští např. od poměrně pracného a ne 
zcela přesného stanovení rozměrů defektů, například pomocí planimetrování, a používá se 
fotografických standardů a obrázkových příloh jednotlivých typů defektů, obsažených 
v normách (ASTM, DIN, ISO EN ČSN), které nás dovedou ke stejnému cíli. Lze na druhé 
straně pro výzkumné práce použít přesných technik např. snímání a převodu obrazu defektů 
pomocí CCD kamery, aj. 

V tabulce 4.1.1. je uvedeno základní schéma hodnocení defektů, jejich velikosti a 
frekvence podle ISO 4628-1:1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení degradace nátěrů-Hodnocení 
intenzity, množství a velikosti obecných vad-část 1: Obecné principy a schémata velikosti. 
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Tab.4.1.1  Schéma hodnocení pro množství defektů a velikost defektů(ISO 4628)  
 
Hodnocení Množství, hustota defektů 

(povrch 1 – 2dm2) 
0 žádné, bez detegovatelných defektů 
1 velmi nízká, právě detegovatelná 
2 nízká 
3 střední 
4 značná  
5 hustá 

Třída Velikost 
0 neviditelná pod 10x zvětšení 
1 viditelná pouze při 10x zvětšení 
2 právě viditelná při normální korekci 
3 jasně viditelná při normální korekci pod 0.5 mm 
4 0.5-5 mm 
5 větší než 5 mm 

 
Vyhodnocení puchýřů (osmotických) lze provádět porovnáním s fotografickými 

standardy norem, například pomocí ISO 4628-2: 1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení degradace 
nátěrů-Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad-Část 2: Hodnocení stupně 
puchýřování. Stejnou filozofii v hodnocení používá například ASTM D 714-87, rozdělující 
osmotické puchýřky do skupin podle jejich velikosti, které jsou označovány hodnotami 
2,4,6,8 (2-největší, 8-nejmenší). K hodnotě velikosti puchýřku je přiřazena informace o 
frekvenci výskytu. Nejvyšší hustota výskytu puchýřků je označena jako D (dense), nejnižší 
MD (medium dense), M (medium) a F (few). Tímto způsobem lze tedy vytvořit řadu od 
nejméně napadené plochy povlaku osmotickými puchýřky až po nejzávažnější výskyt 8F-6F-
4F-2F-8M-6M-4M-2M-8MD -6MD-4MD-2MD-8D-6D-4D-2D. V tabulce 4.1.2. a v tabulce 
4.1.3. jsou uvedeny převody mezi hodnoceními puchýřů pomocí DIN 53 209, ISO 4628/2 a 
ASTM. D 714. 
 
Tab.4.1.2. Převod hodnocení puchýřovatění nátěrů mezi  klasifikačními systémy norem 
 

DIN 53 209 ASTM D 714 ISO 4628/2 
m0g0 10 0 
m2g2 8F 2(S2) 
m2g3 6F 2(S3) 
m2g4 4F 2(S4) 
m2g5 2F 2(S5) 
m3g2 8M 3(S3) 
m3g4 4M 3(S4) 
m3g5 2M 3(S5) 
m4g2 8MD 4(S2) 
m4g3 6MD 4(S3) 
m4g4 4MD 4(S4) 
m4g5 2MD 4(S5) 
m5g2 8D 5(S2) 
m5g3 6D 5(S3) 
m5g4 4D 5(S4) 
m5g5 2D 5(S5) 
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1 2 3 
   

 
4 5 

 
Obr. 4.1.1. Stupně puchýřovatění (třídy velikosti dle DIN) 

 
Obrázek 4.1.1. srovnává velmi názorně velikost puchýřů dle DIN rozdělených do 5 

tříd podle jejich velikosti. Obrazová příloha hodnocení dle DIN 53 209 je obsažena 
v obrázcích uvedených v příloze skript. 
 
 
Tab. 4.1.3 Korelace defektů-puchýřů (četnosti-frekvence výskytu) mezi klasifikačními systémy 
ISO a ASTM 
 

Hustota Velikost 
ASTM ISO ASTM ISO 
nulová 0 -  
nepatrná 1 menší než 8 1 
malá 2 8 2 
střední 3 6 3 
střední až hustá 4 4 4 
hustá 5 2 5 



 163

4.2  Hodnocení koroze v okolí zkušebního řeze (podrezivění vrypu) 

Dalším výsledkem urychlených zkoušek je koroze v okolí uměle připraveného 
mechanického narušení filmu řezem. Koroze a vzdálenost koroze od tohoto řezu poskytuje 
údaj o elektrochemickém působení použitého antikorozního pigmentu v povlaku. Jestliže 
nedochází v okolí řezu ke korozi, pak použitý antikorozní pigment působí aktivně v katodické 
nebo anodické oblasti koroze. Metoda ASTM D 1654-92 hodnotí rozsah koroze podél řezu a 
stupeň podkorodování pod povlakem v okolí řezu.  

V tabulce 4.2.1.je uvedeno bodové hodnocení koroze v řezu pomocí ASTM. Existují 
ale i další možnosti, jako například návrh ISO /TC 35/SC9/WG26/V45 Paints and Varnishes 
evaluation of paint coatings, designation of intensity, quantity and size of comon defect, Part 
8, Designation of corrosion damage arround a scribe, který je uveden v obrázku 4.2.1. 
Praktické ukázky koroze v okolí řezu po korozních zkouškách je uvedeno v obrázku 4.4.7. 

 
 

Tab. 4.2.1 Hodnocení koroze řezu podle normy ASTM D 1654-92 
 

Hodnocení 
[-] 

Vzdálenost 
[mm] 

Vzdálenost 
[palce] 

10 0 0 
9 0-0.5 0-1/64 
8 0.5-1.0 1/64-1/32 
7 1.0-2.0 1/32-1/16 
6 2.0-3.0 1/16-1/18 
5 3.0-5.0 1/18-3/16 
4 5.0-7.0 3/16-1/4 
3 7.0-10.0 1/4-3/8 
2 10.0-13.0 3/8-1/2 
1 13.0-16.0 1/2-5/8 
0 více 16.0 5/8 a více 

 
 
Podrezivění v řezu po expozici v solné komoře, podle ČSN EN ISO 12944-6, nesmí 

překročit 1 mm. Výpočet se provádí podle již uvedené rovnice:  
 

M = C - W/2 
 

kde W je původní šířka řezu v milimetrech.  
 
Nejpřesnější stanovení koroze v okolí zkušebního řezu je po sejmutí nátěru a 

vyhodnocení okolí řezu na kovovém podkladu. Vlivem podteklin rzi , vlivem barevného 
odstínu podobného barvě rzi a „vytečením“ korozních zplodin v některých případech lze na 
povrchu nátěru vzdálenost v mm stanovit obtížně. Např. norma ASTM připouští oba přístupy 
v hodnocení podrezivění v vrypu (postup A a B).  
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Stupeň  

 
Plocha koroze 

1 
velmi 
malé  

2 
malé 

 
3 a 

 
střední 

 
3 b 

 

 

4 a 
 

značné 
 
 

4 b 

 

 

5 
velmi 

značné  
 
Obr. 4.2.1 Návrh ISO /T C 35/SC9/WG26/V45 „Hodnocení koroze v okolí řezu 

 
 

4.3. Hodnocení prokorodování (prorezivění) a podkorodování (podrezivění)  

Dalším selháním ochranné funkce organického povlaku je vznik prokorodování, či 
prorezivění a rozšíření korozních zplodin na ploše povrchu nátěrového filmu. Stupeň 
prorezivění -pod tímto pojmem se rozumí stav povrchu nátěru a jeho korozní změny po 
korozním namáhání a to jak v kondenzační, tak i v solné komoře, popř. jiných korozních 
zkouškách. Vyhodnocení se provádí v současné době opět pomocí standardů norem, například 
ISO 4628-3 1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení degradace nátěrů-Hodnocení intenzity, 
množství a velikosti obecných vad - část 3: Hodnocení stupně prokorodování, a to jako 
procentické zastoupení viditelných korozních produktů na nátěrovém filmu. Pomocí této ale i 
také například pomocí metody ASTM D 610-85 jsou získané výsledky opět porovnávány se 
standardy uvedenými v příloze, které mají vztah ke stupni koroze v ploše nátěrového filmu 
jako prorezivění, respektive jako podkorodování pod ochranným povlakem. Výsledkem je 
tedy určitý stupeň koroze plochy nátěru, respektive podkladu vyjádřený v procentech. 
V obrázku 4.3.1. jsou uvedeny třídy a rozsah prorezivění dle DIN. Hodnocení prorezivění dle 
ASTM D 610-85  je uvedeno v obrázku 4.3.2. V tabulce 4.3.1. jsou uvedeny převodní vztahy 
prorezivění nátěru mezi ASTM a ekvivalentem ISO 4628-3. 

Na obrázku 4.4.4. je ukázka puchýřkování dvou zkušebních panelů po korozní 
zkoušce. Na obrázku 4.4.6. je ukázka podkorodování organického povlaku a rozšíření plošné 
koroze kovového podkladu dvou zkušebních panelů po korozní zkoušce. Na obrázku 4.4.5. je 
ukázka prorezivění organického povlaku a vznik koroze kovového podkladu dvou zkušebních 
panelů po korozní zkoušce. 



 165

  
1 2 3 
   

 
4 5 

 
Obr. 4.3.1 Prorezivění nátěrového filmu (pět tříd rozsahu dle normy DIN) 

 
 

Tab. 4.3.1  Převodní vztah při hodnocení prorezivění nátěru mezi ASTM a ekvivalentem ISO 
4628-3 
 

ASTM D 610 ISO 4628-3 Prokorodování [%] 
10 EI 0 0 
9 EI 1 0.05 
7 EI 2 0.5 
6 EI 3 1 
4 EI 4 8 

1-2 EI 5 40 50 
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10 9 8 
 

0.01 % 0.03 % 0.1 % 
   

7 6 5 

 

0.3 % 1 % 3 % 
   

4 3 2 

 
10 % 16 % 33 % 

   
1 0  

 

  

50 % 100 %  
 

Obr. 4.3.2  Stupnice prokorodování (podkorodování) nátěru ASTM D 610 
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4.4 Hodnocení praskání a odlupování 

Dalšími hodnocenými projevy jsou: praskání nátěrů a vznik trhlinek, jejichž rozdělení 
do pěti tříd podle velikosti jsou uvedena v obrázku 4.4.1. V tabulkách 4.4.1. a 4.4.2. jsou 
uvedena schémata hodnocení hustoty a typ trhlinek (praskání nátěru) s preferovaným 
směrovým průběhem a bez výrazného směrového průběhu. Metodika hodnocení odlupování 
má stejný postup. Obě metody jsou obsaženy v ISO 4628-4 1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení 
degradace nátěrů-Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad-část 4: Hodnocení 
stupně praskání a v ISO 4628-3 1982 Nátěrové hmoty-Hodnocení degradace nátěrů-
Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad-část 5: Hodnocení stupně odlupování. 
V  tabulkách 4.4.3..a 4.4.4. jsou obsaženy hodnocení hustoty a typu odlupování. Standard pro 
hodnocení praskání a odlupování je obsažen v obrázcích 4.4.2. a 4.4.3.  

 
Tab. 4.4.1 Hodnocení stupně praskání nátěrů dle ISO 4628/4 
 

Stupeň Velikost, rozměry trhlinek 
0 nejsou viditelné při 10x zvětšení 
1 viditelné při 10x zvětšení 
2 sotva viditelné okem 
3 trhlinky viditelné okem 
4 trhlinky do šířky 1 mm 
5 1mm 

 
 
Tab. 4.4.2 Charakter a typ praskání (trhlinek)  
 

Typ praskání podle hloubky poškození 
trhlinky pouze ve vrchním 

nátěru 
trhlinky prostupující vrchním 

nátěrem, podkladový nátěr není 
ovlivněn 

trhlinky prostupují celým 
nátěrovým systémem k 

podkladu 
a b c 

Typ praskání dle směru tvaru 
Trhlinky s výrazným směrovým průběhem 

(1-2dm2) 
Trhlinky bez preferovaného směru 

(1-2 dm2) 
Hustota Hustota 

1 1 
2 2 
2 3 
4 4 
5 5 

 
Tab. 4.4.3  Hodnocení stupně odlupování  
 

Stupeň Velikost, rozměry odlupování 
0 není viditelné při 10x zvětšení 
1 viditelné při 10x zvětšení 

2 sotva viditelné okem 
3 odlupování viditelné okem 
4 odlupování do šířky 1 mm 

5 1mm 
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1 2 3 
   

4 5 
 

Obr.4.4.1  Stupnice praskání nátěrů dle normy DIN  
 
Tab. 4.4.4 Hodnocení charakteru odlupování nátěrů dle ISO 4628/5 
 

Typ odlupování dle tvaru 
Odlupování  s výrazným směrovým 

průběhem 
(1-2dm2) 

Odlupování bez výrazného  směru 
(1-2 dm2) 

Hustota Hustota 
1 1 
2 2 
2 3 
4 4 
5 5 
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hustota 1 hustota 2 hustota 3 

 

 

hustota 4 hustota 5  
Trhlinky bez preferovaného směrového průběhu 

 

hustota 1 hustota 2 hustota 3 

 

 

hustota 4 hustota 5  
 Trhlinky s preferovaným směrem průběhu 

 
Obr. 4.4.2  Hodnocení praskání nátěru 
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hustota 1 hustota 2 hustota 3 

 

 

hustota 4 hustota 5  
Odlupování bez preferovaného směrového průběhu 

 
hustota 1 hustota 2 hustota 3 

  

 

hustota 4 hustota 5  
Odlupování s preferovaným směrem průběhu 

 
Obr. 4.4.3   Hodnocení odlupování nátěru 

 
 



 171

Trhlinky jsou tak popsány podle velikosti (5 stupňů), podle hloubky (a,b,c) a směru 
šíření s jejich hustotou (s preferovaným směrem a bez směru, s pěti stupni hustoty). 
Odlupování je popsáno rovněž podle velikosti (5 stupňů),  směru šíření (bez výrazného směru 
a s preferovaným směrem) s 5 stupni hustoty rozšíření. 

 
 

 
Obr.  4.4.4 Praktické ukázky puchýřů  nátěrových filmů (solná komora 720 hodin) 
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Obr. 4.4.5  Ukázky prorezivění  nátěrových filmů (solná komora 720 hodin) 
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Obr. 4.4.6 Ukázky podkorodování nátěrových filmů (koroze podkladu, solná komora 720 
hodin) 
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Obr. 4.4.7 Ukázky koroze v oblasti řezu (solná komora 720 hodin) 
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Jelikož při urychlených zkouškách stejně jako při dlouhodobé expozici v reálné 
venkovní atmosféře může docházet i ke změnám na polymerním pojivu vlivem chemických 
reakcí (hydrolýza, zmýdelnění, depolymerace), které se projevují křídováním, je nutné či 
vhodné také stanovit hodnoty lesku a barvy vzorků před a po expozici respektive jejich 
změnu, zejména vrchních krycích nátěrů. Popřípadě je vhodné provést stanovení křídování 
nátěrů, jako je tomu v případě testování titanové běloby a mnohé další projevy degradace, 
které patří do testování speciálních projevů degradace (blesková koroze, nitková koroze, 
biologická koroze aj.).  
 
 
4.5  Další způsoby vyhodnocení korozně-degradačních změn  

 V následujícím  textu je popsáno detailněji hodnocení dle ČSN norem, v současné 
době již méně rozšířené, přesto dosud odborníkům z oboru nátěrových hmot známé i 
používané,  a proto dosud stále významné. Jedná se o tzv. objektivní a subjektivní metody, 
které používají metodiku hodnocení, jejíž charakter napovídá již sám název. 
 
Objektivní metody vyhodnocení zkoušek ochranné účinnosti nátěrů na kovech  
(ČSN 67 3088) 

V uvedené metodice jsou definovány projevy koroze na kovech pokrytých nátěry a 
způsoby jejich vyhodnocování. Norma rozeznává a hodnotí v důsledku koroze pod nátěry tyto 
projevy koroze: 

 
a) Puchýře 

Hodnotí se puchýře vzniklé jako následek korozního napadení podkladového kovu i 
puchýře vzniklé jako následek sorpčních a osmotických dějů na hranici podkladový kov - 
základní nátěr. Osmotické puchýře vzniklé v jednotlivých vrstvách nátěrového systému, nebo 
v jejich styčných plochách, které nedosahují až k podkladovému kovu, nejsou předmětem 
hodnocení této normy. 

 
b) Prokorodování  

Je průnik korozních zplodin podkladového kovu na povrch nátěru. Lze ho rozdělit na : 
a) bodové - korozní zplodiny mají tvar ohraničených plošek (bodů), převážně kruhového nebo 
mírně oválného charakteru s největším lineárním rozměrem do 10 mm. 
b)plošné - korozní zplodiny se na povrchu nátěru vyskytují jako souvislé plochy, anebo 
skvrny o lineárním rozměru větším než 10 mm. 
 
c) Podkorodování 

Je to koroze podkladového kovu, která není zjistitelná na povrchu zkoušeného nátěru, ale 
až po odstranění povlaku. 
a) bodové - stopy korozního napadení na podkladovém kovu mají tvar ohraničených plošek 
(bodů), převážně kruhového nebo mírně oválného charakteru, s největším lineárním 
rozměrem do 10 mm. 
b) plošné - stopy korozního napadení na podkladovém kovu se vyskytují jako souvislé plochy 
nebo skvrny s lineárním rozměrem větším než 10 mm. 
c) Podkorodování nátěru v okolí zkušebního řezu - projev koroze důležitý pro působení 
ochranné schopnosti nátěru v místě řezu a jeho nejbližším okolí. 
 
d) Uvolňování nátěru od podkladového kovu  

Je to ztráta přilnavosti nátěru k podkladovému kovu. 
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e) Nitková koroze  
Je zvláštní typ korozního napadení projevujícího se nikoliv plošnou korozí, ale korozí 

vybíhající na podkladním kovu jakoby v nitkách. 
 
Hodnocení projevů koroze 
 
a) Hodnocení puchýřků 

Velikost plochy při nerovnoměrném pokrytí puchýři se stanoví pomocí polárního 
planimetru s přesností 5 % skutečné velikosti měřené plochy nebo pomocí polárního 
planimetru s přesností 5 % skutečné velikosti měřené plochy nebo pomocí sítě čtverců o 
straně 1 mm, přičemž se za plochu zasaženou puchýři považuje plocha omezená skutečnou 
nebo myšlenou obalovou křivkou, dotýkající se všech okrajových puchýřů v místě jejich 
výskytu. Udává se v procentech celkové plochy vzorku. 

Poměrné zaplnění plochy puchýři se stanovuje pro puchýře s nejmenším lineárním 
rozměrem nad 1 mm a udává se jako faktor FH ze vztahu: 

 
FH = A/B 

kde: 
A- aritmetický průměr vzdáleností středů sousedních puchýřů v milimetrech, měřený s 
přesností 0,5 mm, 
B - střední průměr puchýřů v mm, měřený s přesností 0.25 mm. 

 
K měření se používá binokulární lupa nebo mikroskop zvětšující nejméně 10krát s 

okulárem, jehož stupnice je dělena po 0,1 mm. Jde-li o zkoušku informativního charakteru, je 
možno použít pouze zvětšení 7x a hodnoty A a B stanovit pomocí měřítka s dělením po 0.5 
mm. V tomto případě se požaduje přesnost měření hodnot A 1.0 mm, hodnot B 0.5 mm. 

Hodnoty A i B se stanoví pomocí nejméně 20 jednotlivých měření na ploše vzorku 
zasažené puchýři, a to zpravidla na obou skutečných nebo myšlených úhlopříčkách vzorků. 

 
 

Tab.4.5.1  Plošný rozsah projevů koroze 
 

Plošný rozsah v % plochy 
vzorku 

Hodnotící stupně 
A B 

0 0 1 
Větší než 0 až 0.20 1  

2                0.20 až 0.50 2 
               0.50 až 1.00 3 
               1.00 až 2.5 4 3 
               2.5 až 5.0 5 4 
               5.0 až 10 6  

 
5 

               10 až 25 7 
               25 až 50 8 
              50 až 100 9 
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Puchýře v okolí řezu nátěru se hodnotí obdobně, a to na skutečných nebo myšlených 
přímkách kolmých k řezu a do vzdálenosti 20 mm na obě strany řezu. Puchýře s největším 
lineárním rozměrem menším než 1 mm se označují jako "krupice" a hodnotí se pouze pomocí 
rozměru plochy pokryté puchýři. Při velmi malém rozsahu drobných puchýřků, a to zpravidla 
je-li zasaženo méně než 0.1 % plochy vzorku a je-li poškození rozptýlené náhodně, resp. 
rovnoměrně po povrchu vzorku, pak se hodnotí vzorek pouze slovním popisem s udáním 
druhu, počtu a největšího lineárního rozměru příslušného projevu koroze. Je to zpravidla u 
vzorků s plochou 100x150 mm s počtem 10 až 15 korozních bodů nebo drobných puchýřků s 
největším rozměrem 1 až 1.5 mm. 
 
 
Tab. 4.5.2 Zaplnění plochy vzorku puchýři nebo bodovými projevy koroze o největším 
lineárním rozměru 1 mm, ale nejvýše 10 mm 

 

Zaplnění plochy FH 
(mm/mm) 

Hodnotící stupně 
A B 

Bez napadení 0 1 
             0 až 30 1  

2             Menší než 30 až 20 2 
            20 až 10 3 
            10 až 6 4 3 
            6 až 3 5 4 
            3 až 1.8 6  

 
5 

            1.8 až 1.3 7 
            1.3 až 1.1 8 
            1.1 až 1.0 9 

 
 

b) Hodnocení bodového prokorodování 
Velikost plochy zasažené nerovnoměrným bodovým prokorodováním se stanoví 

pomocí planimetru, přičemž se za zasaženou plochu považuje plocha omezená skutečnou 
nebo myšlenou obalovou křivkou, dotýkající se všech okrajových korozních bodů v místě 
jejich výskytu. Poměrné zaplnění plochy bodovou korozí se stanoví tak, že pro korozní body 
o největším lineárním rozměru do 1 mm se stanoví hustota zaplnění plochy pomocí sítě 
čtverců o straně 1 mm tak, že se stanoví počet čtverců, ve kterých je obsažen alespoň 1 
korozní bod na ploše 10x10 čtverců (100 mm2) a vyjádří se jako faktor FB v %. Leží-li 
korozní bod na hranici dvou čtverců a zasahuje do obou, pak se oba tyto čtverce počítají jako 
zasažení. Pokud je zasažená plocha větší než 6 cm2, pak se pomocí skutečných nebo 
myšlených čar rozdělí na nejméně 6 stejných dílů a měření se provede na každém tomto díle 
na místě, na kterém je vizuálně nejvyšší hustota korozních bodů. Ze všech těchto výsledků se 
stanoví aritmetický průměr. Při větším počtu takto zasažených míst se stejné hodnocení 
provede na každém z nich a z výsledků se opět stanoví aritmetický průměr. Pokud je u 
hodnocení poměrné zaplnění povrchu korozními body vyšší než 90 % (FB > 90 %), považuje 
se prokorodování za plošné, viz dále. Pro korozní body o největším lineárním rozměru větším 
než 1 mm, ale menším nebo nejvýše rovným 10 mm, se hustota zaplnění stanoví jako faktor 
FH. 
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Tab.4.5.3  Zaplnění plochy vzorku bodovými projevy koroze o největším lineárním rozměru do 
1 mm 

 

Zaplnění plochy FB (%) Hodnotící stupně 
A B 

Bez napadení 0 1 
             1 1  

2             20 2 
            3-5 3 
            6-7 4 3 
            11-25 5 4 
            26-50 6  

 
5 

            51-75 7 
            76-90 8 
            91–100 9 
 
 
c) Hodnocení plošného prokorodování 

Velikost plochy zasažené plošným prokorodováním se stanoví pomocí planimetru a 
udává se v procentech celkové plochy vzorku (Tab.4.5.1). 
 
d) Hodnocení prokorodování nátěru 

Nátěr na ocelových vzorcích se odstraní ponorem do 50 oC až 80 oC teplého 20 %-
ního roztoku NaOH nebo jiným vhodným prostředkem. Nátěr na neželezných kovech se 
odstraní v účinném rozpouštědle nebo v odstraňovači nátěrů. Prostředek pro odstranění nátěru 
nesmí napadat podkladový kov. Zbytky nátěrů se s povrchu kovů odstraňují mechanicky 
lehkým třením měkkým kartáčem. Potom se vzorky omyjí destilovanou vodou a ponechají 
oschnout při teplotě do 40 oC. Pokud nejsou vzorky zkoušeny, přechovávají se v exsikátoru. 

Plocha zasažená plošným nebo bodovým podkorodováním se stanoví buď pomocí 
planimetru a udává se v procentech celkové plochy vzorku, nebo se stanoví pomocí sítě 
čtverců o straně 1 mm a udává se v procentech celkové plochy vzorku (Tab.4.5.2). 

 
e) Hodnocení podkorodování v okolí zkušebního řezu do nátěru 

Vzorek se vyjme ze zkušebního zařízení, opláchne destilovanou vodou, suší po dobu 
30 minut při teplotě 30+2 oC a potom se nechá vychladnout na teplotu místnosti 23+2 oC při 
relativní vlhkosti vzduchu 50+5 %. Řez do nátěru se přelepí lepicí tak, aby řez byl přibližně 
ve středu pásky a páska přesahovala konec řezu na každé straně nejméně o 15 mm. Silným, 
několikanásobným tlakem prstů podél pásky se dosáhne toho, aby pevně přilnula k nátěru a 
nebyly pod ní bublinky vzduchu. Jeden z volných konců pásky se uchopí prsty jedné ruky a 
zatímco se druhou rukou přidržuje vzorek na pevné podložce, pomalým pohybem ve směru 
kolmém k rovině vzorku se páska odtrhuje od nátěru. 

Páska s odtrženými ploškami nátěru se přilepí na průhlednou plastickou fólii a sejmutá 
plocha nátěru podél řezu se proměří planimetrem nebo pomocí sítě čtverců o straně 1 mm. Od 
získané hodnoty v mm2 se odečte vlastní plocha řezu, pokud je šířka řezu větší než 0.1 mm. 

Pokud při hodnocení nedojde k odtržení nátěru, stanoví se podkorodování v okolí 
zkušebního řezu po odstranění nátěru, a to pomocí planimetru nebo pomocí sítě čtverců o 
straně 1 mm a vyjádří se v mm podkorodované plochy po odečtení vlastní plochy řezu, pokud 
je jeho šířka větší než 0.1 mm. 
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f) Hodnocení uvolnění nátěru od podkladového kovu bez vzniku korozních zplodin 
Tento projev koroze se hodnotí na zkušebním řezu pomocí snímání páskou a vyjadřuje 

se v mm2 sejmuté plochy nátěru (měřeno planimetrem nebo sítí čtverců o straně 1 mm) po 
odečtení vlastní plochy řezu, pokud je jeho šířka větší než 0.1 mm. 
 
Kritéria jakosti lepicí pásky 

Pro stanovení jakosti lepicí pásky z textilu nebo plastu se zhotoví vzorek o vhodné šíři, 
který musí odpovídat těmto podmínkám: U dvojramenných tárovacích vah se stupnicí v 
rozsahu 0 až 1000 g a s dělením stupnice po 5 nebo 10 g se na desku pro tárování upevní 
deska ze zrcadlového skla o tloušťce 0,4 až 1,0cm, která se na druhé straně vah vyváží. Na 
tuto desku odmaštěnou nejprve čistým benzinem a pak čistým ethanolem se po oschnutí 
přilepí při teplotě desky (23 +/- 2 oC lepicí páska, a to v délce 60 až 100 mm a asi 50 mm se 
ponechá nepřilepených. Přilepená část pásky se pak tlakem prstů upevní na skleněnou desku 
tak, aby pod ní nebyly žádné bublinky vzduchu. Potom se rukou uchopí volný, nepřilepený 
konec pásky a pomalým, rovnoměrným pohybem ve směru kolmém k rovině desky se páska 
odtrhává a přitom se pozoruje výchylka ručičky na stupnici vah. 

Hmotnost potřebná pro odtrh pásky se musí pohybovat v mezích 225 až 450 g s 
přesností 25 g na 10 mm šířky pásky. Pro hodnocení se smí použít pouze lepicí páska 
vyhovující tomuto kritériu. 
 
 
Tab. 4.5.4  Plocha uvolněného nátěru v okolí zkušebního řezu při snímání lepicí páskou (po 
odečtení vlastní plochy řezu) 
 
Uvolněná plocha nátěru mm2 Hodnotící stupně 

A B 
            0-50 0 1 
            51-100 1  

2             101-150 2 
            151-200 3 
            201-300 4 3 
            301-400 5 4 
            401-500 6  

 
5 

            501-600 7 
            601-700 8 
            Větší než 700 9 
 
Příklady sestrojení obalové křivky jsou uvedeny v příloze. 
 
 
g) Hodnocení nitkové koroze 
 

Stanoví se největší vzdálenost od řezu v nátěru, do které po určité době zkoušky 
dostoupí čelo nitek, a to pomocí mikroskopu nebo binokulární lupy se zvětšením nejméně 10-
krát a s okulárem se stupnicí dělenou na 0.1 mm. Dosah nitek se udává v milimetrech s 
přesností 0.1 mm. 
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Tab.4.5.5   Největší dostup čel vláken při napadení nitkovou korozí 
 
Největší dostup čel vláken mm  Hodnotící stupně 

A B 
            0-0.10 0 1 
            0.20-0.50 1  

2             0.60-1.00 2 
            1.10-2.0 3 
            2.1-3.0 4 3 
            3.1-5.0 5 4 
            5.1-7.0 6  

 
5 

            7.1-10.0 7 
            10.1-15 8 
            Více než 15 9 
 
 
 
Subjektivní metoda vyhodnocování předběžných a informativních zkoušek 
znehodnocení nátěrů (ČSN 67 3089) 

Tato norma platí pro předběžné a informativní vyhodnocování zkoušek nátěrů, při 
kterých jako výsledek postačí subjektivní odhad změn sledovaných vlastností nátěrů. Účelem 
normy je určit jednotný systém popisu subjektivně hodnocených změn sledovaných vlastností 
nátěru bez nutnosti uvádění jejich podrobného slovního popisu. 

Vyhodnocovací systém podle této normy se používá s výhodou tehdy, jestliže nelze 
výsledky zkoušky popsat pomocí bezprostředně naměřených hodnot a není-li pro takový 
způsob hodnocení k dispozici příslušná norma.Vyhodnocovací systém podle této normy 
umožňuje stanovit zpravidla s dostačující spolehlivostí rozdíly mezi výsledky zkoušek 
získaných na jednom pracovišti. V případě, že se mají vzájemně srovnávat výsledky zkoušek 
získané na vzorcích zkoušených v různých termínech nebo na různých pracovištích, je nutno 
určit vhodné srovnávací stupnice nebo referenční vzorky. Pokud tomu tak není, je nutno 
pracovat pomocí přímého vzájemného srovnání vzorků. 
 
Vyhodnocování 

Vyhodnocovací stupnice se vytvářejí a používají tak, že stejné stupně hodnocení mají 
pokud možno odpovídat stejným stupňům změn stanovovaných vlastností nátěrů. Mezi 
jednotlivými stupni hodnocení se mezistupně již nepoužívají. 

Základní vyhodnocovací stupnice podle tabulky  obsahuje deset stupňů hodnocení a 
používá se pro označování okamžitého stavu zkoušeného nátěru v časovém termínu jeho 
hodnocení, včetně stavu výchozího. Všechny ostatní v této normě uvedené stupnice vycházejí 
z této základní stupnice, přičemž vztah mezi stupnicí A a B je nutno účelově změnit podle 
závislosti na rozdělení významnosti hodnoceného projevu poškození. 

Nejlepší dosažitelný stav nátěru odpovídá stupni hodnocení "0" a používá se pro 
označení nezměněného nebo nepatrně změněného stavu nátěru nevýznamného pro danou 
praktickou aplikaci. 

Nejhorší dosažitelný stav nátěru odpovídá stupnici hodnocení "9" a používá se pro 
označení takové změny proti výchozímu stavu nátěru, která činí nátěr nepoužitelným pro 
danou praktickou aplikaci. 
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Tab.4.5.6  Základní vyhodnocovací stupnice 
 

Stupeň hodnocení Význam 

A B nejlepší možná hodnota 
0 1 “ 
1 2 

 
“ 

2 “ 
3 3 " 
4 “ 
5 4 “ 
6 “ 
7 5 " 
8 “ 
9 Nejhorší možná hodnota" 
 
 
Pro hodnocení množství, resp. hustoty rozložení projevů rozrušení nátěrů, používá se 

vyhodnocovací stupnice podle tabulky  a získané stupně hodnocení se označují písmenem 
"m" umístěným před příslušné číslo od 0 do 9. 

 
 

Tab.4.5.7 Pevně stanovená vyhodnocovací stupnice pro množství, resp. hustotu projevů 
poškození 
 
Stupně hodnocení „m“ Hustota bodů Zaplněná plocha 

A B Žádná 
0 1  
1 Jednotlivé body do počtu 5 Není zasaženo více než 0.03% 

celkového povrchu vzorku 
2 2 Jednotlivé body do počtu 

15 
Není zasaženo více než 0.1% 
celkového povrchu vzorku 

3 Jednotlivé body do počtu 
75 

Není zasaženo více než 0.5% 
celkového povrchu vzorku 

4 Jednotlivé body do počtu 
150 

Není zasaženo více než 1% 
celkového povrchu vzorku 

5 3 Málo husté zaplnění 
povrchu 

Do 2% celkového povrchu vzorku 

6 4 Středně husté zaplnění 
povrchu 

Do 5% celkového povrchu vzorku 

7 5 Husté zaplnění povrchu Do 10% celkového povrchu vzorku 
8 Velmi husté zaplnění 

povrchu 
Do 25% celkového povrchu vzorku 

9 Extrémně husté zaplněné 
povrchu 

Nad 25% celkového povrchu vzorku 
Až do úplného pokrytí 
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Tab.4.5.7  Pevně stanovená vyhodnocovací stupnice pro velikost projevů poškození 
 
Stupně hodnocení „g“ Charakter projevu Velikost projevu 

A B Žádná 
0 1  
1 Mikroskopické Viditelné pouze při zvětšení 7-10x 
2 2 Velmi jemné Právě postřehnutelné pouhým okem 

(velikost do 0.5 mm největšího 
rozměru projevu) 

3 Zřetelně viditelné Největší rozměr projevu 0.5 až 1 
mm 

4 Dobře viditelné Největší rozměr projevu 1-2 mm 
5 3 Velmi dobře viditelné Největší rozměr projevu 2-3 1 mm 

6 4 Veliké Největší rozměr projevu 3-5 mm 
7 5 Velikost projevů řádu cm Největší rozměr projevu 5-7 mm 
8 Největší rozměr projevu 7-10 mm 

9 Největší rozměr projevu nad 10 mm 
 
 
Tab. 4.5.8  Pevně stanovená vyhodnocovací stupnice pro hloubku průniku  
 
Stupně hodnocení „t“ Charakteristika Specifikace 

A B Žádná 
0 1  
1  

 
Změny ve vrchní vrstvě 
nátěru 

Mikroskopické projevy, viditelné 
pouze při zvětšení 7-10x 

2 2 Projevy bez použití optických 
pomůcek právě postřehnutelné 

3 Okem dobře rozpoznatelné 
povrchové projevy 

4 3 Zřetelné změny povrchu 
5 4  

Změny zasahující do 
podkladových vrstev  
nátěru 

Změny zasahují do vrchní vrstvy 
povlaku 

6 Změny rozšířeny v celé horní 
polovině celkové tloušťky povlaku, 
ale nezasahují do vrstvy základního 
nátěru 

7 5 Změny již zasahují i do dolní 
poloviny celkové tloušťky povlaku 

8 Změny procházejí celým povlakem 
až k podkladovému materiálu 

9 Podkladový materiál je zasažen 
(porušen) 
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Pro hodnocení velikosti projevů rozrušení nátěrů se používá stupnice podle tabulky a 
získané stupně hodnocení se označují písmenem "g" umístěným pod příslušné číslo od 0 do 9 
(uvedeno v příloze práce). 

Pro hodnocení hloubky, do níž proniklo rozrušení nátěru se používá vyhodnocovací 
stupnice podle tabulky a získané stupně hodnocení se označují písmenem "t", umístěným před 
příslušné číslo od 0 do 9. 

K normě je přiložena informační příloha obrázkových příkladů jednotlivých stupňů 
hodnocení. Příklady jednotlivých hodnocení pro velikost projevů rozrušení nátěrů jsou 
uvedeny v příloze skript. 
 
 
4.6 Závěrečné hodnocení výsledků korozních zkoušek  

Existují dvě možnosti jak přistoupit k vyhodnocení výsledků z testování antikorozních 
vlastností nátěrových hmot nebo celých ochranných systémů: 

 
 Použití normy ČSN EN ISO 12944 (část 6.),  
 Použití metody kvantifikující výsledky korozního namáhání, která je vhodná 

pro výzkumné práce. 
 
Provedení a vyhodnocení vlastností nátěrových hmot  dle ČSN EN ISO 12944 (část 6.) 

Testy a jejich trvání jsou uvedeny v tabulce 4.6.2 (pro ocel) a 4.6.3. (pro 
pozinkovanou ocel). Názornou ukázku stupňů korozní agresivity a příkladů prostředí uvádí  
následující tabulka 4.6.1.   

 
Tab.4.6. 1 Stupně korozní agresivity atmosféry a příklady typických prostředí ČSN EN ISO 
12944-2 
 

Stupně korozní 
agresivity 

Příklady typických prostředí mírných klimatických pásem 
(informativní) 

venkovní vnitřní 

C1 Velmi nízká - Vytápěné budovy s čistou atmosférou, 
např. kanceláře, školy, obchody, 
hotely 

C2 Nízká Atmosféry s nízkou úrovní 
znečištění, převážně venkovské 
prostředí 

Nevytápěné budovy, kde může 
docházet ke kondenzaci, např.sklady, 
sportovní haly 

C3 Střední Městské a průmyslové 
atmosféry s mírným 
znečištěním SO2 , přímořské 
prostředí s nízkou salinitou 

Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a 
malým znečištěním ovzduší, např. 
výrobny potravin, prádelny, pivovary, 
mlékárny 

C4 Vysoká Průmyslové prostředí a 
přímořské prostředí s mírnou 
salinitou 

Chemické závody, plavecké bazény, 
loděnice a doky na mořském pobřeží 

C5-I Velmi vysoká 
(průmyslová) 

Průmyslové prostředí s vysokou 
vlhkostí a agresivní atmosférou 

Budovy nebo prostředí s převážně 
trvalou kondenzací a s vysokým 
znečištěním ovzduší 

C5-M Velmi 
vysoká 
(přímořská) 

Přímořské prostředí s vysokou 
salinitou 

Budovy nebo prostředí s převážně 
trvalou kondenzací a s vysokým 
znečištěním ovzduší 
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Jednotlivým typům prostředí C1 až C5 odpovídají hodnoty úbytku hmotnosti a úbytky 
tloušťky (m) uhlíkové oceli a zinku (pro ocel od 10g/m2 pro C1 až po 1500g/m2 pro C5, 
zinku od 0.7 g/m2pro C1 až po 8.4 g/m2 pro C5) stanovené pro první rok po expozici. Korozní 
testy jsou prováděny v solné komoře, v komoře pro testování odolnosti vlhkosti při 
kondenzaci vody a kondenzační komoře s obsahem SO2. Hodnotí se následující korozní 
změny nátěrového filmu, korozní změny kovového podkladu, a fyzikální vlastnosti po 
expozici v urychlených zkouškách: 
 
 
Požadované vlastnosti nátěrového filmu před provedením samotné zkoušky: 
 
Solná komora: 
Stupeň puchýřovatění:  ISO 4628-2 
Stupeň prorezivění:   ISO 4628-3 
Stupeň trhlinek:   ISO 4628-4 
Stupeň odlupování:   ISO 4628-5 
Podrezivění v řezu:   ISO 7253 
Přilnavost mřížkou:   ISO 2409 
Přilnavost odtrhem:   ISO 4624 

Kondenzační komora: 
Stupeň puchýřovatění:  ISO 4628-2 
Stupeň prorezivění:   ISO 4628-3   
Stupeň trhlinek:   ISO 4628-4 
Stupeň odlupování:   ISO 4628-5 
Přilnavost mřížkou:   ISO 2409 
Přilnavost odtrhem   ISO 4624 

 
Po zkouškách by tyto vlastnosti měly zůstat nezměněny pro požadovanou vlastnost: 
 
Solná komora: 
Stupeň puchýřovatění:  0 (S0)  
Stupeň prorezivění:   Ri 0 
Stupeň odlupování:   0 (S0) 
Podrezivění v řezu:   1 mm 
Přilnavost mřížkou:   0 nebo 1 
Přilnavost odtrhem:  nedojde 
 k adheznímu lomu A/B, pokud
 odtrh není vyšší 5MPa 
 

Kondenzační komora: 
Stupeň puchýřovatění:  0 (S0) 
Stupeň prorezivění:   Ri 0  
Stupeň trhlinek:   0 (S0) 
Stupeň odlupování:   0 (S0) 
Přilnavost mřížkou:   0 nebo 1 
Přilnavost odtrhem   nedojde k 

adheznímu lomu A/B, pokud odtrh 
není vyšší 5MPa 

 
Při použití normy ČSN EN ISO 12944 lze získat výsledky pro nátěrovou hmotu resp. 

nátěrový systém ve formě hodnoty, kterou je nejvhodnější korozní prostředí pro zkorodovaný 
materiál a životnost materiálu v tomto prostředí. 
 
Příklad výsledku: Nátěrová hmota typu XXXXX je vhodná  pro použití do korozního 

prostředí C3, životnost této ochrany před korozí bude střední. 
 

Pro nátěrové systémy aplikované na pozinkované oceli jsou zkoušky a jejich doba 
trvání specifikovány v tabulce 4.6.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tab. 4.6.2  Postup zkoušení pro nátěrové systémy aplikované na oceli (ČSN EN ISO 12944-6) 
 

 
Stupeň 
korozní 

agresivity 
ISO 129744-2 

 
Životnost 

Schopnost odolávat vysoce 
agresivní průmyslové atmosféře 

Schopnost odolávat působení 
vody, vodného kondenzátu, 

půdní vlhkosti 

Bariérová a korozní odolnost 
Korozní odolnost 

Chemická odolnost 
(odolnost kapalinám) 
ČSN ISO 2812-1 [h] 

Stanovení odolnosti kapalinám při 
ponoru do vody 
ČSN ISO 2812-2 [h] 

Stanovení odolnosti vlhkosti 
při expozici kontinuální 
kondenzaci vody 
ISO 6270 [h] 

Neutrální solná mlha 
ISO 7253 [h] 

 
C2 

nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

48 
48 

120 

- 
- 
- 

 
C3 

nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

48 
120 
240 

120 
240 
480 

 
C4 

nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

120 
240 
480 

240 
480 
720 

 
C5-I 

nízká 
střední 
vysoká 

168*10 cyklů(240h) 
168*20 cyklů (480) 
168*30 cyklů (720) 

- 
- 
- 

240 
480 
720 

480 
720 

1440 
 

C5-M 
nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

240 
480 
720 

480 
720 

1440 
 

Im1 
nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
2000 
3000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
Im2 

nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
2000 
3000 

- 
2000 
3000 

- 
720 

1440 
 

Im3 
nízká 
střední 
vysoká 

- 
- 
- 

- 
2000 
3000 

- 
2000 
3000 

- 
720 

1440 
 
*Pro nátěrové systémy  určené pro korozní kategorii C5-I lze nahradit nebo doplnit ISO 2812-1 postupem dle ČSN ISO 3231. Základní nátěry se 
zinkem  se obecně zkouší dle ISO 3231 (atmosféra s obsahem vlhkosti a SO2). 
 



  

Tab. 4.6.3  Postup zkoušení přilnavosti pro nátěrové systémy aplikované na pozinkované  
ocelové podklady 
 
Stupeň korozní agresivity dle 

ISO 12944-2 
Životnost kondenzace vody (ISO 6270) 

[h] 
C2 Nízká 

Střední 
Vysoká 

240 
240 
240 

C3 Nízká 
Střední 
Vysoká 

240 
240 
240 

C4 Nízká 
Střední 
Vysoká 

240 
240 
480 

C5-I Nízká 
Střední 
Vysoká 

240 
480 
720 

C5-M Nízká 
Střední 
Vysoká 

240 
420 
720 

 
 
Hodnocení výsledků korozních zkoušek vhodné pro výzkumné práce 
 Spojením metod hodnocení různých projevů korozního napadení podkladu i 
samotného ochranného filmu lze získat jedinou hodnotu ochranné účinnosti. K tomuto účelu 
je nutné přiřadit jednotlivým faktorům číselnou hodnotu. Tyto závislosti jsou uvedeny 
v tabulce 4.6.4.  
 
 
Tab.4.6.4  Spojení norem ASTM do jedné hodnoty vyjadřující ochrannou funkci povlaku 
 

Ochranná 
účinnost 

Osmotické puchýřky 
[st] ASTM D714-87 

A 

Koroze v řezu [mm] 
ASTM D 1654-92 

B 

Koroze podkladu [%] 
ASTM D 610-85 

C 
100 - 0 0.03 
95 - - 0.1 
90 - 0 - 0.5 0.3 
85 - - - 
80 - 0.5 - 1 1 
75 8F - - 
70 6F 1 - 2 3 
65 4F - - 
60 2F 2 - 3 10 
55 8M - - 
50 6M 3.5 - 
45 4M - - 
40 2M 5 - 7 16 
35 8MD - - 
30 6MD 7 - 10 - 
25 4MD - - 

 



  

 Konstrukce této tabulky vychází z předpokladu, že účinný antikorozní povlak 
obsahující účinný antikorozní pigment není napaden osmotickými puchýřky, neboť složky 
povlaku jsou ve vodě nerozpustné. Účinný antikorozní pigment působí na katodické nebo 
anodické oblasti koroze a povlak nekoroduje v řezu. Z obou těchto předpokladů nedochází ani 
ke korozi v ploše pod ochranným povlakem. 
 Při urychlených zkouškách v různých prostředích však může docházet ke kombinaci 
jednotlivých forem projevů znehodnocení. Z tohoto důvodu byly navrženy dva vzorce pro 
výpočet celkové ochranné účinnosti povlaků. 
 

Pro urychlenou zkoušku v prostředí mlhy NaCl: 

ochranná  účinnost  =   
A +  B +  2x C

4
 

 
Pro urychlenou zkoušku v prostředí SO2 s kondenzací H2O: 

ochranná  účinnost  =   
A +  2x C

3
 

 
 Z těchto vztahů je patrné, že při zkoušce v mlze NaCl je brán stejný zřetel  na výskyt 
osmotických puchýřků i na korozi v řezu. Dvojnásobný význam je ovšem kladen na korozi v 
ploše pod ochranným povlakem. Při výpočtu ochranné účinnosti povlaků exponovaných v 
prostředí SO2 je rovněž dvojnásobný význam přiřazen korozi ocelového podkladu, ovšem je 
zde vypuštěn faktor koroze v řezu. Stejně je tomu v normě ČSN EN USO 12944-6. Je 
samozřejmě možné tyto vzorce upravovat podle povahy a důležitosti určitého korozního 
selhání. 

Při použití metody hodnocení na základě přiřazení číselné hodnoty v rozmezí 0 – 100, 
které vychází z výsledků korozních testů, lze získat po výpočtu hodnotu tzv. antikorozní 
účinnosti nátěrů pro různé časy expozice v daném korozním prostředí: V obrázku 4.6.1. lze 
dobře vysledovat ze závislosti antikorozní účinnosti testovaných vzorků nátěrových hmot na 
čase expozice v korozním prostředí postupný pokles jejich účinnosti. 
 

Příklad: 

Obr. 4.6.1 Ukázky antikorozní účinnosti v závislosti na čase expozice 
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4.7 Příklady postupu komplexního hodnocení nátěrových hmot pro ochranu 
příhradových konstrukcí  

 Předpokládá se, že obecně u ocelových konstrukcí všech typů představuje antikorozní 
ochrana asi 80 % oprav již stávajících objektů a přibližně 20% připadá na povrchovou úpravu 
nových zařízení a konstrukcí. Pokud budeme uvažovat příhradové konstrukce vedení 
vysokého napětí, je situace nejspíše posunuta značně k opravám nebo nátěrům stožárů již řadu 
let v provozu. Tento stav je dán tím, že v minulosti tyto konstrukce nebyly chráněny nátěrem 
vůbec, nebo tyto nátěry již řadu let neplní svou funkci (Obr. 4.7.1.) a opravy nebyly 
prováděny. Významné je i to, že v současné době je výstavba nových vedení minimální. 
 Problematiku ocelových konstrukcí tohoto druhu přibližují následující obrázky. 
Současný stav je možné charakterizovat jako snahu o prodloužení životnosti rozvinuté sítě 
přenosové soustavy po celém území ČR. Zkorodování stávajících konstrukcí je ovšem značné 
a jedná se často o konstrukce v minulosti nechráněné vůbec ochrannými nátěry. 
 Uvažované konstrukce mají značnou plochu, tak například stožár „portálového typu“ 
má plochu cca 366 m2, kotevní stožáry mají celkovou plochu větší než 600 m2. Při značné 
ploše je členitost konstrukce ještě významnějším faktorem. 
 Povrchová předúprava nepočítá s tryskáním a to z důvodu často špatné přístupnosti 
k těmto stožárům (Obr. 4.7.3.). Tryskání má kromě kvalitně připraveného povrchu i negativní 
stránky, kterými jsou ekologické a hygienické dopady. Z důvodu kontaminace člověka, zvěře 
a životního prostředí prachem vznikajícím při tryskání, musí být tento prach odsáván a 
toxickými látkami infikovaný prach musí být ukládán na speciálních skládkách. Řada starších 
stožárů byla v minulosti upravována nátěry obsahujícími suřík, suboxid olova nebo pigmenty 
s obsahem Cr6+. Náklady na předúpravu by při dodržení všech předpisů dosáhly neúnosných 
rozměrů. V řadě zemí je tryskání z pracovně - hygienických důvodů již zakázáno, nebo je 
povoleno jen za přísných bezpečnostních opatření. 
 Je nutné si také uvědomit, že většina těchto konstrukcí se vyskytuje v těsném 
sousedství zemědělských kultur (Obr. 4.7.4.). Kontaminace půdy by vedla ke znehodnocení 
potravin. Stejné hledisko platí také i pro nátěry aplikované v současné době. Na jejich 
toxikologické parametry je nutné pohlížet s nejvyšší přísností. Výpočtem byla zjištěna 
průměrná plocha konstrukce stožáru 400 m2 (25 stožárů o celkové ploše 10.007 m2). Při 
uvažované tloušťce suchého nátěrového systému 200 m je na jeden stožár aplikováno až 240 
kg suché nátěrové hmoty ( prům.  3 g.cm-3). Při teoretickém obsahu 10 hm % toxické složky, 
jakou mohou být antikorozní pigmenty, by došlo ke spadu 24 kg toxické látky do zemědělské 
půdy.  K tomuto jevu ať už dříve nebo později však dojde a proto je nutné preventivně 
používat pouze takové materiály, které neobsahují toxické složky. Důležitá je i včasná obnova 
nátěrů, která zamezí velkoplošnému uvolňování starých vrstev do životního prostředí. Během 
let dochází také k posunu jak v myšlení, tak i v poznatcích a předpisech týkajících se 
toxických vlastností látek. Co je dnes považováno za k životnímu prostředí šetrný materiál, 
může být během životnosti nátěru zařazeno až mezi jedy. Příkladem mohou být 
polychlorované bifenyly, které se ještě před dvaceti lety používaly v potravinářství a 
zemědělství, a dnes jsou klasifikovány jako karcinogenní a mutagenní látky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 

Obr.4.7.1  Ukázka nedostatečné ochrany příhradových konstrukcí vedení vysokého napětí 
 



  

 
 

Obr. 4.7.3 Vedení vysokého napětí  
 

 
 

Obr.4.7.4  Vedení vysokého napětí 
 
 
4.7.1 Výběr metody hodnocení nátěrových systémů pro povrchovou úpravu 
příhradových konstrukcí vedení vysokého napětí 

 Z korozních testů lze pro svou univerzálnost v tomto případě zvolit metodu expozice 
vzorků v kondenzační komoře s obsahem SO2. Z důvodu vysoké antikorozní účinnosti a z 
důvodu modelování reálné atmosféry je vhodné zvolit cyklické zkoušky spočívající v expozici 



  

vzorků atmosféře se 100 % vlhkostí s obsahem SO2  (16h) a střídání teplot +60 oC (8h) a -20 
oC (8h). Jeden týden znamená 1 cyklus. Testování zkušebních nátěrů lze uskutečnit z důvodu 
získání reálnějších výsledků na dvou různých podkladových materiálech: 
 

a) na zkorodovaných profilech získaných z konstrukcí stožárů 
b) na obroušených a odmaštěných panelech vyhovujících ISO 1514 

 
Kromě korozních testů je možné vzorky nátěrových systémů podrobit expozici UV 

záření xenonové výbojky. U těchto testů se hodnotí změna lesku - charakterizující křídování a 
změna barevného odstínu - charakterizující degradaci pojiva vlivem slunečního záření. Pro 
doplnění informací je možné provést fyzikálně-mechanické zkoušky, které jsou velice 
důležité vzhledem k mechanickému namáhání konstrukce, především ve spojích. Vhodné 
zkoušky a normy pro hodnocení vlastností nátěrových systémů jsou uvedeny v tabulce 4.7.1. 
a v tabulce 4.7.2. 
 Pro dokonalý popis ochranných funkcí nátěrových systémů je nutné vypracovat 
systém hodnocení na základě doplněné metodiky uvedené v 4.6., který spojuje hodnocené 
vlastnosti (degradační změny) a výsledky kvantifikuje do přehledné a srozumitelné formy. Z 
těchto výsledků lze vyvodit další závěry. 
 
 
Tab.4.7.1  Vhodné fyzikálně-mechanické a korozní zkoušky pro hodnocení  nátěrových 
systémů 
 
 Zkoušky fyzikálně-mechanické odolnosti nátěrových 

systémů 
 

1.1 Měření tloušťky nátěru  ČSN 67 3061 
1.2. Zkouška přilnavosti mřížkovou metodou  ČSN ISO 2409 
1.3. Zkouška přilnavosti odtrhem  ČSN EN 24624 
1.4 Zkouška hloubením  ČSN 67 3081 
1.5. Ohybová zkouška  ČSN ISO 1519 
2. Korozní zkoušky ČSN ISO 7384 
2.1. Cyklická zkouška v atmosféře SO2 s kondenzací vodní páry a 

střídáním teplot  
ČSN EN ISO 3231 

3. Testy stálosti nátěrových systémů po expozici světlu 
xenonové výbojky  

ČSN EN 20105-B02 

3.1. Měření lesku exponovaných nátěrů pod úhlem 20o, 60o, 80o  ČSN 67 3063 
3.2. Měření změny barevného odstínu  ČSN 673067 
 
Vyhodnocení korozních cyklických testů se provádí podle ASTM nebo ISO norem: 
 
Tab. 4.7.2  Hodnocené  vlastnosti nátěrových filmů 
 
1. Korozní změny nátěrového filmu  ASTM D 610 
2. Rozšíření a frekvence puchýřků  ASTM D 714 
3. Rozšíření trhlinek na nátěrovém filmu ISO 4628-4 
4. Koroze v řezu  ASTM D 1654 
5. Koroze podkladu pod nátěrovým systémem  ASTM D 610 
 
 



  

4.7.2 Hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností, korozní odolnosti a odolnosti vůči 
UV záření 
 
Výchozí předpoklady pro hodnocení 

 Účinné ochranné vlastnosti nátěrových systémů jsou posuzovány na základě údajů 
získaných jednak z fyzikálně-mechanických zkoušek, jednak po jejich expozici zkušebním 
cyklům korozních testů s následným vyhodnocením antikorozních vlastností a fyzikálně-
mechanických vlastností. Rovněž je brána v úvahu expozice pod UV zářením. Pro názornější 
určení pořadí ochranné účinnosti jednotlivých nátěrových systémů a pro jejich vzájemné 
porovnání jsou sestaveny a uvedeny vzorce pro výpočet ochranné účinnosti, jak po 
antikorozní, tak po bariérové stránce. 
 Tabulka 4.7.3. obsahuje veličiny pro výpočet ochranné účinnosti antikorozních 
vlastností nátěrových systémů (pro profily a panely) na základě norem ASTM. Vzorec pro 
výpočet ochranné antikorozní účinnosti APRO u profilů: 
 

APRO  =   
2 X  +  X  +  3 X

6
1 2 3  

 
kde: 
X1 výskyt osmotických puchýřů na nátěrovém filmu  
X2 výskyt korozních změn na nátěrovém filmu neryté plochy  
X3 výskyt korozních změn nátěrového filmu v okolí rytého řezu, měřeno jako vzdálenost 

od řezu ve směru nalevo i napravo 
 

Vzorec pro výpočet ochranné antikorozní účinnosti APAN u panelů: 
 

APAN   =   
2 X  +  X  +  3 X  +  4 X

10
1 2 3

'
4  

kde 
X1 výskyt osmotických puchýřů na nátěrovém filmu  
X2 výskyt korozních změn na nátěrovém filmu neryté plochy  
X´

3 výskyt korozních změn nátěrového filmu v okolí rytého řezu na kovovém podkladu 
X4 výskyt korozních změn ocelového podkladu 

 
 

 Degradační korozní změny následkem působení rozhodujících korozních faktorů se 
projevují jednak viditelnými změnami na nátěrovém systému, kterými jsou: prokorodování 
nátěrového filmu (korozní změny nátěrového filmu), korozní změny na nátěrovém filmu v 
okolí rytého řezu a tvorba osmotických puchýřů nátěrového filmu. K dalším závažným a 
„zákeřnějším“ změnám, které nejsou patrné na povrchu nátěrového filmu v počáteční fázi 
koroze, avšak po komplexním odstranění nátěrového filmu jsou jasně zřetelné, patří: koroze 
kovového podkladu a velmi dobře rozlišitelné podkorodování a koroze v oblasti rytého řezu. 
Jestliže u testovaného systému se nerozšíří trhlinky a odlupování, není třeba je zahrnout ani 
teoreticky do výše uvedeného systému hodnocení. Vysoká hodnota A v bodech znamená i 
vysoký stupeň dosažené ochranné účinnosti nátěrových systémů (100 bodů = 100 % 
účinnost).  

 
 
 
 
 



  

Tab. 4.7.3  Hodnocené vlastnosti  pro zjištění antikorozní účinnosti nátěrových systémů 
 
Rozsah 
puchýřkovatění 
nátěrového filmu  

Korozní změny na 
nátěrovém filmu 
(neryté plochy) 

Korozní změny 
v řezu 
(povrch NF, kovový 
podklad) 

Korozní změny 
kovového podkladu 
 

 
STUPNICE PRO 
HODNOCENÍ 

[stupeň] 
ASTM D 

714 

hodnotící 
číslo  

ASTM D 
714 

plocha 
napadená 
korozí v 

[% ] 
ASTM 
D610 

hodnotící 
číslo 

ASTM D 
610 

[mm]  
ASTM D 

1654 

[stupeň ] 
ASTM D 

1654 

plocha 
napadená 
korozí v 

[% ] 
ASTM D 

610 

hodnotící 
číslo 

ASTM D 
610 

ANTIKOROZNÍ 
ÚČINNOSTI  

- - 0.01 
0.03 

10 
9 

0 10 0.01 
0.03 

10 
9 

 
100 

- - 0.1 8 -  0.1 8 95 
- - 0.3 7 0.0-0.5 9 0.3 7 90 
- - - - - - - - 85 
- - 1 6 0.5-1.0 8 1 6 80 

8F 10 - - - - - - 75 
6F 9 3 5 1.0-2.0 7 3 5 70 
4F 8 - - - - - - 65 
2F 7 10 4 2.0-3.0 6 10 4 60 
8M 6 - - - - - - 55 
6M 5 - - 3.0-5.0 5 - - 50 
4M - - - - - - - 45 
2M 4 16 3 5.0-7.0 4 16 3 40 

8MD - - - - - - - 35 
6MD 3 - - 7.0-10.0 3 - - 30 
4MD - - - - - - - 25 
2MD 2 33 2 10.0-

13.0 
2 33 2 20 

8D - - - - - - - 15 
6D 1 - 1 13.0-

16.0 
1 - 1 10 

4D - - - - - - - 5 
2D 0 50 0 16 0 50 0 0 

 
 
 
Účinnost ve fyzikálně-mechanických vlastnostech jako základního předpokladu pro 
zajištění  antikorozních vlastností 
 

Antikorozní vlastnosti nátěrových systémů závisí na celé řadě faktorů, zejména na 
odolnosti nátěrových filmů korozním podmínkám. Mimo to jsou nezbytné pro zajištění 
primární funkce každého nátěru vlastnosti tzv. fyzikálně-mechanické povahy, projevující se 
určitými hodnotami adhezně-bariérovými a fyzikálními, které jsou závislé jak na typu 
nátěrového filmu, tak na odolnosti nátěrů a působení vnějších povětrnostních a korozních 
činitelů (H2O, SO2, záření UV, změny teplot aj.). 
 Takovými veličinami fyzikálně-mechanické povahy jsou přilnavost nátěrového filmu, 
měřená mřížkovou zkouškou a odtrhovou zkouškou, dále odolnost nátěrového filmu vůči 
hloubení na Erichsenově přístroji, odolnost nátěrového filmu vůči ohybu přes válcový trn 
(průměr 4 mm). Tento typ zkoušek ukáže na pružnost, tažnost a pevnost nátěrového filmu, 



  

které jsou nezbytné pro zajištění adhezně-bariérových vlastností. Tabulka 4.7.4. uvádí 
hodnoty pro výpočet ochranné účinnosti fyzikálně-mechanických (adhezně-bariérových 
vlastností) nátěrových systémů pro testované panely a profily. 
 
Vzorec pro výpočet ochranné adhezně-bariérové  účinnosti BPRO profilů: 

 

BPRO  =   Y1  
kde: 
Y1   účinnost nátěrového filmu vzhledem k přilnavosti - dosažená v mřížkové zkoušce 
 
 
Tab. 4.7.4 Hodnocené vlastnosti  pro zjištění fyzikálně-mechanické účinnosti nátěrových 
systémů 
 
Tažnost a pružnost 
nátěrového filmu na 
základě  
OHYBOVÉ ZKOUŠKY 
NA VÁLCOVÉM TRNU  

[ + /- ] 

Tažnost a pevnost 
nátěrového filmu na 
základě ZKOUŠKY 
HLOUBENÍM  

 2, 4, 6 mm 
[ + / -] 

Přilnavost a tvrdost  
nátěrového filmu na 
základě MŘÍŽKOVÉ 
ZKOUŠKY  

[st.] 

STUPNICE PRO 
HODNOCENÍ 
FYZIKÁLNĚ-
MECHANICKÉ 
ÚČINNOSTI 
NÁTĚRŮ 

+ +  +  + 0 100 
  - 95 
  1 90 
  - 85 
  - 80 
 +  +  - 2 75 
  - 70 
  - 65 
  - 60 
  3 55 
  - 50 
  - 45 
  - 40 
  - 35 
 +  -  - 4 30 
  - 25 
  - 20 
  - 15 
  - 10 
  - 5 
- -  -  - 5 0 

+ vyhovuje, - nevyhovuje 
 
 
Dalším podkladem pro hodnocení profilů je  údaj získaný z odtrhové zkoušky přilnavosti  
Bo-PRO. 

B PRO0   [MPa] 
 
Vzorec pro výpočet ochranné adhezně-bariérové  účinnosti BPAN  u panelů: 
 

BPAN   =   
Y  +  Y  +  Y

3
1 2 3  

 
kde: 
Y1 účinnost nátěrového filmu vzhledem k přilnavosti - dosažená v mřížkové zkoušce 



  

Y2 pružnost, pevnost  nátěrového filmu dosažená v ohybové zkoušce na válcovém trnu o 
průměru 4 mm 

Y3 tažnost nátěrového filmu dosažená ve zkoušce hloubením při 2, 4 a 6 mm 
 
 

Vysoká hodnota B v bodech značí vysoký stupeň dosažené účinnosti v adhezně-
bariérových vlastnostech hodnoceného nátěrového systému. 
 
 
Účinnost dosažená ve stabilitě barevného odstínu a lesku vlivem UV záření  
 Důležitou vlastností nátěrových filmů je jejich odolnost působení povětrnostním 
vlivům, projevující se stálostí v barevném odstínu, v lesku, v odolnosti vůči křídování, 
sprašování, atd. Odolnost filmů závisí jak na typu pojiva nátěrového filmu, tak na 
pigmentech, plnivech a funkčních aditivech nátěrového systému. Větší změny a nízká stálost 
jsou prvními signály dalších změn. Zjištěné změny indikují degradaci pojiva, což má za 
následek snížení fyzikálně-mechanických odolností, ale i zvýšení difuze korozních činitelů 
filmem - tedy korozní napadení. V žádném případě se nejedná pouze o estetický defekt, ale o 
funkční závadu.  

Vztah charakterizující stabilitu nátěrového filmu v barevném odstínu u panelů CB-PAN: 
 

CB-PAN =  E*(CIE Lab) 
 

kde: 
 E* objektivní změna v barevném odstínu nátěrového filmu vzniklá v důsledku expozice 
 simulovaným  povětrnostním vlivům UV záření [-] 

 
Vztah charakterizující stabilitu lesku nátěrového filmu u panelů CL-PAN: 

CL PAN   =   
L

L
x

0

 

 
kde: 
Lx objektivní hodnota v lesku nátěrového filmu vzniklá po expozici x hodinám 

simulovaným   povětrnostním vlivům [%]   
Lo hodnota lesku nátěrového filmu před expozicí UV zářením [%] 

 
 Nízká hodnota bezrozměrného čísla CB-PAN znamená malou změnu v barvě, což 
vyjadřuje vysokou stabilitu nátěrového systému v těchto vlastnostech. Podle velikosti 
odchylky v barevném odstínu  od „standardu“ lze snadno zjistit barevné odstíny těch 
nátěrových systémů, které nevyhovují požadovanému odstínu. Hodnota CL-PAN udává stupeň 
zachování původní hodnoty lesku. 
 
 Praktické ukázky provedení testů komplexních nátěrových systémů určených pro 
ochranu kovových konstrukcí a jejich vyhodnocení je uvedeno v tabulkách 4.7.5. až 4.7.7.  
 
 
 
 
 
 



  

Tab. 4.7.5  Výsledky pro profily řady N (1-komponentní polyurethanová nátěrová hmota) 
 

Profil 
[číslo] 

Tloušťka 
korozní vrstvy 

[m] 

Tloušťka 
nátěru 
[m] 

Odtrhová pevnost [MPa]   Přilnavost 
mřížkovou 

zkouškou [st.] 

Osmotické puchýře 
nátěrového filmu 

[st.] D 714 

Korozní změny na 
nátěrovém filmu [%] 

D 610 

Koroze v řezu 
[mm]  

D 1654-92 
 

2 N 1 
 

71,2 
 

265,8 
3,5 MPa, 20% A, 20% A/B, 60% 
B/C 
2 MPa, 20% A, 10% A/B, 70% B 
2 MPa, 30% A, 70% B 

 
1 

 
 

  

 
2 N 2 

 
137 

 
349 

2 MPa, 10% A, 60% A/B, 30% B 
2,5 MPa, 70% A/B, 30% B 
2 MPa, 50% A/B, 50% B 

 
1 

   

EXPOZICE CYKLICKÉ KOROZNÍ ZKOUŠCE 
Korozní projevy a změny ve fyzikálně-mechanických vlastnostech po 5 cyklech 

 
2 N 3 

 
94,7 

 
257,3 

2,5 MPa, 20% A, 80% B 
3,5 MPa, 20% A, 80% B 
1,5 MPa, 10% A, 60% A/B, 30% B

 
1 

   

2 N 4 139 255   4 M 0.01 1 - 2 
Korozní projevy a změny ve fyzikálně-mechanických vlastnostech po 10 cyklech 

 
2 N 5 

 
120 

 
230 

1 MPa, 10% A, 90% B 
1 MPa, 20% A, 80% B 
1,5 MPa, 35% A/B, 35% B, 30% Y 

 
1 

   

2 N 6 96,8 213,2   4 M 0.01 1 - 2 
Korozní projevy a změny ve fyzikálně-mechanických vlastnostech po 15 cyklech 

2 N 7 88,6 270,4  1    
2 N 8 139 255   4M 0.03 1-2 

Korozní projevy a změny ve fyzikálně-mechanických vlastnostech po 20 cyklech 
 

2 N 7 
 

88,6 
 

270,4 
0.5MPa, 10%A/B, 90%B 
1.0MPa, 10%A/B, 90%B 
1.0MPa, 35%A/B, 5%B, 60%B/C 

1    

2 N 8 139 255   4M 0.03 1-2 
2 N 10 
etalon 

80,2 196,8      

 
1 cyklus =1 týden 
 



  

 
Tab. 4.7.6  Přehledné hodnocení účinnosti nátěrových systémů na bázi 1-komponentních polyurethanů a epoxidů: výsledek po 20. cyklu korozních 
testů (3360 hodin) 
 
VZOREK Ochranná účinnost pro ocelové panely Ochranná účinnost pro zkorodované ocelové 

profily 
CELKOVÉ  

 Antikorozní 
účinnost  
APAN 

Fyzikálně-
mechanická 
účinnost  
BPAN 

Oochranná  účinnost  
PEPAN=(APAN+BPAN)/2 

Povětrnostní 
stálost UV 
E*

UV 

Antikorozní 
účinnost  
APRO 

Fyzikálně-
mechanická 
účinnost  
BPRO 

Ochranná  účinnost  
 
PEPRO 
=(APRO+BPRO)/2  

HODNOCENÍ 
 

(PEPRO+PEPAN)/2 

C – 1-K 
PUR 

55 30 42.50 0.98 58.33 75 66.67 54.59 

H – 1-K 
PUR 

69 40 54.50 3.53 71.67 55 63.34 58.92 

L – 1-K 
PUR 

55 40 47.50 2.17 43.33 75 59.17 53.34 

N – 1-K 
PUR 

80 40 60 1.97 66.7 90 78.35 69.18 

P     - 
epoxid 

63 0 31.5 2.79 61.67 55 58.34 44.92 

 
Tab. 4.7.7  Přehledné  hodnocení odolnosti nátěrových systémů na bázi 1-komponentních polyurethanů a epoxidů z hlediska stability  barevného 
odstínu a lesku   ovlivněné expozicí 1000 hodin pod UV zářičem 
 

VZOREK Změna barevného odstínu NF vlivem UV 
od st. RAL  
CB-PAN (1000) 

Změna  lesku  NF vlivem UV (geometrie 60o)
CL-PAN (1000) 

Odchylka ve vlastním  barevném odstínu 
NF vlivem UVE*

UV 

C - 1-K PUR 4.86 0.88 0.98 
H - 1-K PUR 6.71 0.16 3.53 
L - 1-K PUR 3.18 0.07 2.17 
N - 1-K PUR 6.28 0.29 1.97 
P     - epoxid 3.83 0.28 2.79 

E*
UV = E* - E*

1000 odchylka v barevném odstínu po expozici UV od původní hodnoty v barevném odstínu před expozicí UV záření



  

5 ZÁVĚR 

Nátěrové hmoty a organické povlaky jsou vystaveny během svého funkčního života 
v praktickém provozu nepředpověditelné množině vlivů, ať fyzikální, mechanické nebo 
chemické povahy, které mají za následek zhoršení námi požadovaných vlastností. Všechny 
tyto dohromady působící vlivy nemůže postihnout a napodobit žádná zkušební metoda, jak po 
kvalitativní, tak po kvantitativní stránce.  
 Zjišťování korozní odolnosti je komplikované vzhledem k velkému počtu faktorů 
ovlivňujících korozní pochody. Nelze proto najít jednoduchou a jedinou metodu, která by 
poskytla jednoznačné a vyčerpávající výsledky o kvalitě zkoumané antikorozní ochrany pro 
dané prostředí. Laboratorní postupy tak mohou poskytnout spolehlivé informace relativního 
hodnocení životnosti organických povlaků, a to zejména ve srovnání s jinými povlaky, jako 
„standardy životnosti“. Jsou rovněž pomocníkem při studiu účinnosti organických povlaků a 
při vývoji nových metod testování. 

 
Proto, aby mohlo dojít k  předpovědi chování nátěrových hmot či jejich životnosti, je 

třeba lépe chápat, měřit a integrovat všechny faktory, ovlivňující zachování účinných 
vlastností. To vše vyžaduje ucelenou, rozsáhlejší metodiku hodnocení, která by byla schopna 
postihnout všechny tyto faktory a se zpětnou vazbou ovlivňovat jednotlivé kroky postupů.  

V prvním přiblížení tomuto cíli, je třeba: 
 
1.  při zkoušení vybrat vhodnou metodu a zvolit podmínky zkoušky, s ohledem na konečnou 

aplikaci a reálné vlastnosti daného materiálu, resp. organických povlaků, kterých je 
schopen dosáhnout.  

2.  Volit podmínky zkoušky s ohledem na druh zkoušené vlastnosti, zda jde o testování pojiva, 
pigmentů, či celého systému.  

3.  Zvolit vhodný standard pro porovnání získaných výsledků.  
4.  Konfrontovat získané výsledky z více jak jednoho typu zkoušek 

Ztráta ochranné účinnosti

Degradace vlivem atmosferické Ztráta adheze
povětrnosti

UV záření vlhkost
kyslík kyslík
vlhkost chemické vlivy
teplota
chemické vlivy

ztráta lesku absorpce vody
křídování puchýřkování
křehnutí korozní produkty

produkty křídování

                      trhlinky v nátěrovém filmu

       odlupování nátěrového filmu
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6. PŘÍLOHY A DOPLŇKY KE KAPITOLÁM SKRIPT  
 
6.1    UKÁZKY HODNOCENÍ KOROZNÍCH PROJEVŮ 
6.1.1 HODNOCENÍ DLE ČSN 67 3089 A  ČSN 67 3088 
6.1.2 HODNOCENÍ PUCHÝŘŮ DLE DIN 53 209 (1:1) 
6.1.3 HODNOCENÍ PUCHÝŘŮ DLE ASTM D714 
 
6.2 PŘÍSTROJE PRO KOROZNÍ TESTOVÁNÍ 
 
6.3 PRAKTICKÉ UKÁZKY KOROZNÍCH PROJEVŮ 
 
6.4 TVARY ŘEZŮ DLE RÚZNÝCH NOREM 
 
6.5 VOLBA A TYPY PANELŮ PRO KOROZNÍ ZKOUŠKY  
 
6.6 POSTUPY A ZAŘÍZENÍ KOROZNÍCH ZKOUŠEK, JEJICH HODNOCENÍ DLE 
      MÉNĚ ZNÁMÝCH NEBO STARŠÍCH POSTUPŮ  
 
6.7. KLIMATICKÉ FAKTORY 
 
6.8 NORMY TÝKAJÍCÍ SE KOROZNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ 
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6.1. UKÁZKY HODNOCENÍ KOROZNÍCH PROJEVŮ (PRO KAPITOLU 4.) 
 
6.1.1 Hodnocení dle ČSN 67 3089 a ČSN 67 3089 
 

 
m 1 m 2 m 3 

   

 
m 4 m 5 m 6 

   

 

 

m 7 m 8  
 
 
Obr. 6.1.1a Příklady jednotlivých stupňů hodnocení hustoty projevů „m“ podle pro velikost 
projevů g3 (ČSN 67 3089) 
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m 4 m 5 m 6 

 

 

m 7 m 8  
 

Obr. 6.1.1.b Příklady jednotlivých stupňů hodnocení hustoty projevů „m“ podle pro velikost 
projevů g6 

 

 
m5 m6 

 
m7 m8 

6.1.1c  Příklady jednotlivých stupňů hodnocení hustoty projevů „m“ podle pro velikost 
projevů g7 
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m6 m7 

 

m8  
 

Obr. 6.1.1d Příklady jednotlivých stupňů hodnocení hustoty projevů „m“ podle pro velikost 
projevů g8 
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m1 m2 

 
m3 m4 

 
m5 m6 

 
m7 m8 

 
Obr. 6.1.1e Příklady jednotlivých stupňů hodnocení hustoty projevů „m“ podle pro velikost 
projevů g2 
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m3 m4 

 
m5 m6 

 
m7 m8 

 
Obr. 6.1.1f Příklady jednotlivých stupňů hodnocení hustoty projevů „m“ podle pro velikost 
projevů g5 
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m2 m3 

 
m4 m5 

 
m6 m7 

 

m8  
 
Obr. 6.1.1g  Příklady jednotlivých stupňů hodnocení hustoty projevů „m“ podle pro velikost 
projevů g4 
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Obr. 6.1.2  Schéma hodnocení defektů dle ČSN 67 3088 
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Obr. 6.1.3a Ukázky sestrojení obalových křivek dle ČSN 67 3088 
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Obr. 6.1.3.b Ukázky sestrojení obalových křivek dle ČSN 67 3088 
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Obr. 6.1.4 Hodnocení křídování 
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6.1.2 HODNOCENÍ PUCHÝŘŮ DLE DIN 53 209 (1:1) 
 

m5/g3 

m5/g2 
Obr. 6.1.2a  Hodnocení puchýřovatění m5 
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m4/g5 

m4/g4 
Obr. 6.1.2b Hodnocení m4 
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m2/g5 

m2/g4 
 

Obr. 6.1.2c Hodnocení m2 
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m5/g5 

m5/g4 
 

Obr. 6.1.2d  Hodnocení m5 
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m2/g3 

m2/g2 
 

Obr. 6.1.2e  Hodnocení m2 
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m3/g3 

m3/g2 
 

Obr. 6.1.2f Hodnocení m3 
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m3/g5 

m3/g4 
 
 

Obr. 6.1.2g Hodnocení m3 
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m4/g3 

m4/g2 
 
 

Obr. 61.2g Hodnocení m4 
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6.1.3 HODNOCENÍ PUCHÝŘŮ DLE ASTM D714 
 

ASTM D 714 

Few Medium 
Blister size No.8 

 
 

Medium Dense Dense 
 

Obr.6.3a Velikost puchýřů č.8 
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ASTM D 714 

Few Medium 
Blister size No.6 

 

Medium Dense Dense 
 
 

Obr.6.3b Velikost puchýřů č.6 
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ASTM D 714 

Few Medium 
Blister size No.4 

 
 

Medium Dense Dense 
 

 
Obr. 6.3c Velikost puchýřů č.4 
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ASTM D 714 

Few Medium 
Blister size No.2 

 

Medium Dense Dense 
 

 
Obr.6.3d Velikost puchýřů č.2 
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6.2  PŘÍSTROJE PRO KOROZNÍ A POVĚTRNOSTNÍ TESTOVÁNÍ (PŘÍLOHA KE 
KAPITOLE 3.) 
 

 
 

Obr. 6.2.1 Xenotest 
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Obr. 6.2.2 Feutron 
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Obr. 6.2.3 Motocykl při zrychlené laboratorní zkoušce   
 

 
 

Obr. 6.2.4 Ukázka výměny zářivek v panelu QUV   
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Obr. 6.2.5 Schéma Q SUN s cyklem vodní sprchy 
 

 
 

Obr. 6.2.6 Kontrola vlnových délek zářivek pomocí senzorů v QSUN 
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6.3 UKÁZKY KOROZNÍCH PROJEVŮ (PŘÍLOHA KE KAPITOLE 3.4.1.) 
 
 

 
 

Obr.6.3  Nitková koroze na ocelovém plechu 
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6.4. TVARY VRYPŮ DLE RŮZNÝCH NOREM (příloha ke kapitole 4.2.) 
 

Tab. 6.4 Tvar  vrypů dle různých norem 
 

Normy DIN 53 167 

ISO 7253 
VDA 621-414 

VDA 621-415 

DIN 53 167 

VDA 621-415 

ECCA T8 DIN ISO 4623 ASTM D1654- ECCA T8 

 
 
 

Geometrie vrypu 

7      
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6.5   VOLBA A TYPY PANELŮ PRO KOROZNÍ ZKOUŠKY  
 

Ocel a  problém standardního a standardizovaného zkušebního povrchu 

Mají-li být zkoušky nátěrových hmot spolehlivé a reprodukovatelné, musí být 
prováděny na podkladu (substrátu), který je přiměřeně konzistentní v postupech od jedné 
zkoušky ke druhé. Naneštěstí vykazuje běžná komerční listová ocel široké změny ve 
vlastnostech povrchu, což ovlivňuje přilnavost povlaků. 
 
Zdroje změn 

Problémy s povrchem mohou pocházet z celé řady zdrojů: 
 
1.  Struktura povrchu se mění se stavem válcovacího zařízení oceláren, které zastudena válcují 

ocel na její finální tloušťku. 
2.  Čistota povrchu se mění v závislosti na postupu užívaném při čištění válcovacího zařízení, 

zvláště při postupech ke kontrole černění. Příliš často bývá uhlíková čerň skutečně 
napečena na ocel během procesu žíhání za vysokých teplot, který následuje za válcováním. 
Tento uhlíkový nános není možné odstranit, s výjimkou mechanického obroušení. 

3.  Rez se mění spolu s péčí vynakládanou při manipulaci (a) v ocelárně, (b) během dopravy a 
skladování a (c ) během zpracování. 

4.  Ocel uložená po dlouhou dobu s olejem inhibujícím rezivění bude reagovat za vzniku 
neúplného oxidu, označovaného jako „olejová skvrna“. 

 
Výsledkem je, že běžná ocel je nevhodná pro zkoušky nátěrových hmot. Ačkoliv některá 

komerční ocel skýtá vynikající povrch pro nátěrové hmoty, s největší pravděpodobností 
naleznete ocel, která poskytuje pro nátěrové hmoty nižší adhezi a nižší odolnost vůči rezivění 
dokonce i s dobrými nátěrovými hmotami. Ve skutečnosti jediná válcovna bude velmi často 
vyrábět jak plechy s velmi dobrou, tak i s velmi špatnou kvalitou povrchu, v závislosti na 
velkém počtu nekontrolovatelných faktorů. Čištění a fosfátování v tomto ohledu pomohou, 
nemohou však překonat vady povrchu, vzniklé při zpracování ve válcovně oceli. 
 

Kontrola proměnnosti například u firmy Q-Panel je specificky uzpůsoben k minimalizaci 
proměnnosti povrchů oceli. 
 
 Kupuje veškerou  ocel přímo od jedné z těch válcoven oceli, která je jak ochotna, tak i 

schopna kontrolovat jakost povrchu. Navíc pak objem nákupu umožňuje specifikaci velmi 
těsné tolerance čistoty a struktury povrchu. 

 Panely jsou čištěny, rovnány, děrovány a zbavovány otřepu v průběhu kontinuálního 
automatického výrobního procesu. 

 Rez a olejové skvrny jsou kontrolovány přísnými inspekčními kontrolami a ochranou 
hotových panelů inhibitorem rezivění ve vodní fázi a plastikovými sáčky. 

 
 
1. Typy ocelových panelů firmy Q-Panel 
 
Typ QD, hladká povrchová úprava, tloušťka 0,5 mm (0,02 palce) 

Panely typu QD mají hladký a lesklý povrch, vytvořený na ocelářské válcovací stolici 
užitím válců s hladkým obroušením. Vzhledem k tomu, že jde o nejhladší panel, doporučuje 
se typ QD pro zkoušení lesku a barvy. Dále pak se textura povrchu mění u typu QD méně, 
protože se hladké povrchové úpravy při válcování ve válcovně oceli snáze kontrolují. 
Vzhledem k tomu, že typ QD je levnější než panely typu S a typu R, je proto nejlepší ho 
používat pro účely mnoha obecných aplikací. 
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Typ R, matová povrchová úprava, tloušťka 0,8 mm (0,032 palce) 
Panely typu R mají mdle matový povrch vytvářený zdrsněnými válci. Tato matová 

povrchová úprava je reprezentativní pro obecné aplikace listového kovu. Vzhledem k tomu, 
že jsou tlustší, jsou panely typu R tužší než panely typu QD. 
 
Typ RA, jemně matová povrchová úprava, tloušťka 0,75 mm (0,030 palce) 

Panely typu RA mají jemný matový povrch reprezentativní pro automobilní průmysl. 
Panely typu RA jsou vyráběny z pásové oceli. 
 
Typ S, broušený povrch, tloušťka 0,8 mm (0,032 palce) 

Panely typu S jsou ze stejné oceli jako panely typu R, s tou výjimkou, že jedna strana 
je broušena brusným prostředkem, pokud nebude povrch po válcování zcela odstraněn. To 
udělí výrobku hladký povrch, který vypadá podobně jako „kartáčovaný“povrch. Broušený 
(nebo leštěný) povrch často dává lepší adhesní a antikorozní vlastnosti než standardní 
válcovaný povrch. Jednu dobu bylo broušení jediným způsobem sloužícím k zajištění toho, že 
na povrchu ocelových panelů nebudou přítomny žádné nečistoty. I když nejsou broušené 
panely reprezentativní pro žádný specifický povrch oceli normálně užívané k natírání, jsou 
užívány stále ještě v široké míře pro standardizovaný zkušební povrch. 
 
Typ RS, broušený povrch, tloušťka 1,2 mm (0,063 palce) 

Panely typu RS jsou vyráběny ve velikosti 1x4 palce (25x100 mm) pro zkoušení 
lepidel. Tyto panely jsou tlustší a tvrdší než běžná ocel, pokud jde o odolnost vůči napětí 
překrytých kusů ve smyku, u spojů provedených lepidly o vysoké pevnosti. 
 
Typ D, hladký povrch, tloušťka 0,25 mm (0,10 palce) 

Panely typu D jsou velmi tenké a pružné se stejným hladkým povrchem jako panely 
typu QD. Jsou velmi levné a jsou vyráběny v omezené řadě velikostí. 
 
Typ DT, bílý plech, tloušťka 0,25 mm (0,010 palce) 

Panely typu DT jsou ze stejné oceli jako panely typu D, s tou výjimkou, že jsou 
cínovány s lesklou povrchovou úpravou. Jsou vyžadovány podle některých státních standardů. 
 
 
2. Typy fosfátovaných panelů Q-POS 
 
Nová řada kvalitních zkušebních panelů 
 
Levné ferro-, ferri a zinkfosfátované panely 

Panely Q-PhosTM jsou vysoce kvalitní levné fosfátované zkušební panely. Jsou 
k dispozici železné předem mořené zinkem. Tyto fosfátované zkušební panely jsou nabízeny 
v široké řadě velikostí, povrchů a tlouštěk, aby se vyhovělo většině zkušebních požadavků. 
Špičková jakost je zajišťována dokumentací zdrojové kvality šarže; statistickým 
monitorováním zpracování a statistickým monitorováním charakteristik povrchu panelu. 
Skladem vedené panely Q-Phos jsou k dispozici pro bezprostřední odeslání. 

Všechny panely Q-Phos jsou vyráběny ze stejné špičkové oceli jako standardní 
substráty Q-Panel. Jak ferro-/ferri-, tak i zinkfosfátované panely jsou k dostání v provedeních 
typu QD, typu R a typu S (leštěné). 
 
Panely Q-Phos Iron 

Fe-fosfátované panely Q-Phos jsou předem upraveny většinou běžně užívaným typem 
průmyslového Fe-fosfátu. Panely se fosfátují na osmistupňové rozprašovací lince předběžné 
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úpravy, která zahrnuje chromovou těsnicí část a část oplachování čerstvou deionizovanou 
vodou. Fe-fosfátované panely mají váhu povlaku 40-60 mg na čtverečnou stopu. 
 
Q-Phos Zinc 

Zinkfosfátované panely Q-Phos jsou předem upraveny vysoce jakostním 
fosforečnanem zinečnaným pro obecné účely. Panely jsou fosfátovány na osmistupňové 
rozprašovací lince předběžné úpravy, která zahrnuje chromovou těsnicí část a oplachovací 
část pracující s čerstvou deionizovanou vodou. Zinkfosfátované panely mají váhu povlaku 
150-300 mg na čtverečnou stopu. Velikost krystalů je pod 15 mikronů. 
 
 
3. Typy hliníkových panelů Q-Panel 

Hliníkové panely nejsou omezeny na zkoušení nátěrových hmot určených pro nátěry 
hliníku. Jelikož jsou lehké a prosté rzi, jsou hliníkové panely mnohem pohodlnější pro práci 
než ocelové panely. Často nahrazují ocel pro obchodní vzorky, barevné standardy, přepravní 
zkoušky a dokonce i pro zkoušky na vlivy povětrnosti. 
 
Typ A 

Holý hliník, slitina 3003 H14, tloušťka 0,6 mm (0,025 palce). 
Panely typu A jsou naše standardní hliníkové panely. Slitina 3003 H 14 je nejšířeji 

užívaná hliníková slitina pro obecné účely. 
 
Typ AL 

Chromátovaný hliník, slitina 3003 H14, tloušťka 0,6 mm (0,025 palce) 
Typ AL je stejný typ hliníkových panelů jako typ A, s tou výjimkou, že je upravena 

chromoxidovým konverzním povlakem, který zlepšuje adhesi nátěrové hmoty a dále i 
odolnost vůči korozi probíhající pod filmem. Většina hliníku je opatřována takovou 
předběžnou úpravou před nátěrem. Panely typu AL mohou být snadno rozpoznány podle své 
světle zlaté barvy. 
 
Panely typu AD a typu AR 

Slitina 2024 T3, tloušťka 1,5 mm (0,063 palce) 
Tyto panely jsou užívány hlavně pro zkoušení lepidel. Jsou masivní v tloušťce a 

vyrobeny z hliníkové slitiny o vysoké pevnosti, aby odolávaly napětí užívanému při zkoušce 
lepidel. Typ AR je obecný typ a typ AD je „Alclad (plátovaný hliníkem)“ nebo také 
laminovaný tenkou vrstvou čistého hliníku pro zlepšení odolnosti vůči korozi. 
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Obr. 6.5.1 Povrch panelů typů S, R a D  
 

 
 

Obr. 6.5.2 Srovnání velikostí panelů pro zkoušky dodávané firmou Q-panel 
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6.6 POSTUPY A ZAŘÍZENÍ KOROZNÍCH ZKOUŠEK, JEJICH HODNOCENÍ DLE 
MÉNĚ ZNÁMÝCH NEBO STARŠÍCH POSTUPŮ  
 
6.6.1  Expozice povětrnostním a korozním testům dle DIN, méně známé či starší postupy 
 
Zkoušky v tropické komoře 
 
Tropická komora 

Tropické komory pro zkoušky se střídavými klimaty byly a jsou plně automatizovaná 
zařízení. Pro jednodušší zkoušky se improvizovaly např. z methakrylátových desek nebo 
z exsikátoru. Zkušebních cyklů se často dosahovalo i dosahuje přemísťováním vzorků z vlhké 
tropické komory do termostatů nebo do sušáren a do lednice. 

Vhodnost nátěrových hmot pro takové prostředí a odolnost nátěrů v tomto typu se 
zkoušela dříve také u nás, v „tropické“ komoře, což je vpodstatě označení pro zařízení 
uvedené na obrázku 6.1. Jiné označení je též „kondenzační komora, o které je zmínka 
v kapitole 3.2.3.1.. V zahraničí i u nás se ještě tyto zkoušky provádějí.  

V tropické komoře se mění zkušební klimatické podmínky ve zvolených cyklech. 
Zkušební klimata, pokud jsou dále uváděna, jsou definována teplotou, relativní vlhkostí 
vzduchu a dobou působení (v hodinách). 

Dále budou v této kapitole popsána jednotlivá klimata (atmosféry) pro expozice 
vzorků v laboratorních zkouškách která se stále v určitých postupech a různých průmyslových 
odvětvích používají.  
 

DIN 50010, „Zkoušení klimatickými vlivy“, která dostatečně specifikuje evropské 
zkušební podmínky, rozlišuje tyto zkoušky: 
 
I.  konstantní, při nichž se během zkušební doby nemění teplota ani relativní vlhkost vzduchu, 
II.  střídavé, při nichž se zkušební klimata střídají v dohodnutých cyklech. 
 

Jednotlivá klimata jsou definována podle tabulky 6.6.1.1.. takto: 
 
Tab.6.6.1.1   Klimata pro zkušení dle DIN 5010 
 
  Rel. vlhkost vzduchu, % 
1. velký mráz -70  3oC neurčena 
 2. mráz -30  2oC neurčena 
3. vlhký mráz -20  2oC 70  5 
 4. normální klima 20  2oC 65  5 
5. vlhké klima 40  2oC 90  5 
6. suché teplo 55  2oC pod 10 
7. suchý žár 90  3oC pod 10 
 
 
Konstantní klimata 

Velký mráz se volí jen pro zvláštní zkoušky, přičemž nejkratší zkušební doba je 72 hodin. 
Mráz se volí při zkouškách běžných materiálů, které jsou vystaveny volné atmosféře 
s možností mrazu. U některých hmot, používaných v chemických závodech, je teplota při 
zkoušce mrazem pozměněna na -20  2 oC a 70% rel. vlhkosti. 
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Normální klima, používané pro všechny zkoušky vlastností filmů, znamená teplotu 20  2 
oC a 65  5% rel. vlhkosti. Někdy bývá předepisována teplota 25  2 oC a jako normální vlhké 
klima je označováno 20  2 oC a 80  5% rel. vlhkosti. Nejkratší zkušební doba je 9 týdnů. 

Vlhké klima, tj. 40  2 oC a 90  5% rel. vlhkosti, se volí při zkoušení nátěrů určených pro 
tropické vlhké oblasti. Nejkratší zkušební doba je 12 týdnů. 

Suché teplo, tj. 55  2 oC a rel. vlhkost pod 10%, se volí pro zkoušky materiálů určených 
pro suché a horké prostředí (pouště). Nejkratší zkušební doba je 9 týdnů. 

Suchý žár 90  3 oC a rel. vlhkost pod 10% je určen pro speciální zkoušky (chemické 
prostředí, hutě). Nejkratší zkušební doba je 2 týdny. 
 
II.  Střídavá klimata 

Při zkouškách střídání klimatických faktorů se rozlišují celkem tři typy zkoušek: 
 
1.  Klima teplé a vlhké – pralesové (Tab. 6.6.1.2.) 
 
Tab. 6.6.1.2 Klima teplé a vlhké – pralesové 
 

Střídání Teplota, oC Rel. vlhkost, % Doba, h 
Klima I. 25  2 90  5 3 
Zahřátí 25 - 40 100 - 90 1/2 
Klima II. 40  2 90  5 16 1/2 
Ochlazení 40 - 25 nejdříve klesá, pak 

stoupá na 90 
4 

 
Při krátkodobých zkouškách je nejkratší doba 8 týdnů (nejméně 50krát opakované 

orosení), při dlouhodobých zkouškách 28 týdnů (nejméně 200krát opakované orosení). 
 
2.  Klima teplé a suché – pouštní (Tab. 6.6.1.3.) 
 
Tab. 6.6.1.3  Klima teplé a suché - pouštní 
 

Střídání Teplota, oC Rel. vlhkost, % Doba, h 
Klima I. 20  2 80  5 4 
Zahřátí 20 - 55 - 1 1/2 
Klima II. 55  2 pod 10 16 
Ochlazení 55 – 20 na 80 2 1/2 

 
Při každém cyklu musí proběhnout orosení (přechod rosným bodem). Nejkratší doba je 6 

týdnů. 
 
3.  Střídavé klima velkých rozdílů teplot (Tab.6.6.1.4.) 
 
Tab. 6.6.1.4  Střídavé klima velkých rozdílů teplot 
 

Střídání Teplota, oC Rel. vlhkost, % Doba, h 
Ochlazení +20 - -70 - 1 1/2 
Klima I. -70  3 (snížený tlak 193 mb) 2 1/2 
Ohřátí -70 - +20 - 1 1/2 
Klima II +20 2 65% (tlak 1013 mb) 2 1/2 

Nejkratší zkušební doba je 8 týdnů. 
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Klima pro zámořskou dopravu 

Je to v podstatě normální klima, kombinované s postřikem solné mlhy; nejkratší 
zkušební doba je 4 týdny. 

Nátěry se zkoušejí v tropické komoře s postřikem solné mlhy, někdy také doplněné 
ozářením ultrafialovými paprsky. Ultrafialové paprsky se musí filtrovat např. skleněným 
filtrem Uviol.  

Plísňové zkoušky v tropických komorách předpokládají dokonalejší vybavení 
zkušebny. 
 
 

 
 

Obr 6.6.1 Starší typy kondenzačních komor 
 
 
6.6.2 Postupy a zařízení pro zrychlené povětrnostní zkoušky: v zahraničí, již méně 
používané  

Všechny tyto postupy zasluhují našeho obdivu, neboť byly velmi pracné z hlediska 
vyhodnocování výsledků, zapisování změn a samotného postupu, který vyžadoval velký podíl 
lidské práce. Navíc jsou tyto postupy nyní oživovány a modifikovány například v postupech 
Envirotest, uvedený v kapitole 3.2.4. Přístroje jsou samozřejmě nově konstruované a navíc 
s možností programování variant postupů a počítačovým zpracováním výsledků. 

Plně automatické přístroje (Atlas, Maar, GIPI 4) (Obr.6.6.2.) obsahovaly 1 - 3 
obloukové uhlíkové lampy na stejnosměrný proud (příkon 500 až 2000 W) ve skleněném 
krytu, který propouštěl záření obdobného složení, jaké má sluneční světlo. 

Nátěry se vlhčily máčením, sprchováním nebo rozprašováním jemné mlhy. Má se 
používat dešťové nebo destilované vody. Pokud měly být nátěry vystaveny mrazu, musely se 
přenášet do lednice s teplotou -25 až -30oC. 

Uhlíkové lampy na stejnosměrný proud nezaručovaly vždy stejnoměrné záření. 
Vypínání a zapínání lamp a sprchy bylo většinou automatizováno pomocí časových spínačů. 
Rozrušování nátěrů bylo však pomalé. 

Jednodušší přístroje obsahovaly křemennou lampu; sprchování a vyhřívání vzorků 
bylo nastavitelné a zkoušky se doplňovaly stárnutím nátěrů v sušárně a jejich uložením 
v solné a tropické komoře a v lednici. Křemenné lampy ztrácely časem svítivost, a proto se 
začalo dávat přednost speciálním hořákům s filtry, doplněným lampou s wolframovými 
vlákny (infračerveným zářením). 

Pro naše klimatické poměry se osvědčil přístroj podle Zeidlera-Keyla, upravený 
Rožanem. Buben z nerezavějící oceli průměru 1000 mm se otočil kolem vodorovné osy 
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jednou za hodinu. Ve středu kruhu byly zářiče, křemenný hořák 500-1000 W a infračervené 
zářiče. Ve spodní části se buben z jedné třetiny ponořoval do destilované vody. 

Zkušební nátěry (celkem 24 kusy) rozměru 160 x 260 mm nebo 160 x 65 mm se 
upevňovaly do drážek nebo držáků uvnitř bubnu. 
 
 

 
 

Obr 6.6.2 Přístroj Maar pro urychlenou povětrnost 
 

Přídavným zařízení tohoto přístroje byly 
 
a)  tropická komora (teplota 40 oC - 100%ní relativní vlhkost), 
b)  lednice (-30 oC) 
c)  korozní komora s SO2 
 

Aby se usnadnila manipulace se zkušebními vzorky, mohly se zkušební nátěry, opatřené 
otvory na obou kratších stranách, spojit do svazku navléknutím na skleněné tyčinky, přičemž 
byly od sebe odděleny kousky pryžové hadičky. 
 

Příklad pracovních cyklů, používaných u zahraničních přístrojů: 
 
1.  Weaterometer fy Atlas  (Chicago, USA) se dvěma uhlíkovými lampami. V tomto přístroji 

se vzorky střídavě ozařovaly a sprchovaly při teplotě 55 - 60oC. Ozařování a sprchování se 
střídalo v těchto volitelných intervalech: 

 
a)  17 min ozařování a 3 min sprchování, 
b)  51 min ozařování a 9 min sprchování, 
c)  102 min ozařování a 18 min sprchování. 
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Tyto zkoušky se doporučovaly opakovat 500 až 1000 hodin. 
 
2.  Přístroj GIPI-4-Moskva měl obdobné zkušební podmínky i celkovou dobu zkoušek jako 

přístroj Atlas. 
 
3.  Přístroj Expres-NIILK podle Drinberga měl zkušební cykly dvouhodinové. 

Nejdříve byl nátěr po dobu 10 min vystaven účinkům sprchování vodou, pak byl ozařován 
20 min infračervenou lampou ze vzdálenosti 8 cm, takže dosáhl teploty asi 40 – 60 oC, nato 
byl hned ochlazován proudem vzduchu na pokojovou teplotu. Pak následovalo 60 min dlouhé 
ozařování elektrickou lampou s příkonem 1000 W ze vzdálenosti 12 cm. V poslední fázi byl 
nátěr ozařován ze vzdálenosti 12 cm po dobu 30 min křemennou lampou při teplotě 20 - 
30oC. Při zkouškách se tyto dvouhodinové cykly opakovaly celkem 200krát. 
 
4.  Francouzské zkušebny používaly denních zkušebních cyklů podle Svazu výrobců 

nátěrových hmot. V korozní komoře se nejdříve na nátěry působilo 30 min (při 100%ní rel. 
vlhkosti) vzduchem 80 oC teplým se stopami oxidu siřičitého a uhličitého, pak se nátěry 
vložily na 60 min do solné komory při normální teplotě a poté byly vystaveny mrazu –20 
oC po dobu 30 min. Po vyjmutí z lednice se 60 min ozařovaly ultrafialovými paprsky a 
posléze se opět vložily na 60 min do solné komory. Vždy přes noc se nátěry polovinou 
zkušební plochy ponořovaly do umělé mořské vody. Celková doba zkoušek byla u dobře 
odolných nátěrů nejméně 30 denních cyklů. 

 
5.  Německé dráhy používaly třídenních zkušebních cyklů, které se měly opakovat nejméně 

třicetkrát. Nejdříve se nátěry ponořují na 15 hodin do obyčejné vody, pak se vystavují 
7hodinovému ultrafialovému záření (účinkům křemenné lampy) a ihned nato atmosféře s 
1% SO2. Potom se nátěry vkládají na 39 h do tropické komory se 100%ní relativní vlhkostí 
vzduchu při 40 – 45 oC a znovu jsou vystaveny 7hodinovému ultrafialovému záření. 

 
6.  Anglické zkušební ústavy používaly týdenních zkušebních cyklů, které upravovaly na tři 

druhy: 
 
A. Cykly, které odpovídaly normální venkovní atmosféře, při nichž po dobu 5 dní byly nátěry 

nepřetržitě ozařovány dvěma obloukovými lampami o příkonu 500 W za současného 
intenzivního sprchování. 

B.  Cykly, které odpovídaly průmyslové atmosféře - nátěry se 2 dny vystavovaly účinkům 
ozařování a sprchování, jak je uvedeno u cyklu A. Pak následovaly 4 dny zkoušek, které se 
skládaly vždy z 18hodinového ozařování a sprchování jako u postupu A a doplňovaly se 6 
hodinami zkoušek v tropické komoře, přičemž během 4 hodin se přiváděl do tropické 
komory plynný oxid siřičitý. 

C.  Cykly, které odpovídaly silně korozním podmínkám. Nejdříve byly nátěry dva dny 
vystaveny ozařování a sprchování jako u cyklu A. Pak byly 4 dny vystaveny účinkům 
tropické komory se 100%ní relativní vlhkostí vzduchu při 20 oC. Každý den byly 
exponovány 18 h v tropické komoře a 6 hodin se sprchují a ozařují jako u cyklu A 
Jednotlivé šestidenní cykly se opakovaly nejméně třikrát. 

 
7.  Německé zkušební cykly podle Zeidlera upravil u nás Rožan na týdenní cykly následujících 

podmínek: 
1., 2. a 3. den cyklu byly nátěry ozařovány vždy 8 hodin ultrafialovým světlem (křemennou 
lampou), přičemž vždy po 40minutovém ozařování se ponořují na 20 min do destilované vody. 
Přes noc byly nátěry volně rozloženy v laboratoři. 
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3.  den večer byly nátěry ponořeny na 16 hodin (přes noc) do vody 20 oC teplé. 
 
4.  den byly 8 hodin nátěry vystaveny při 40 oC účinkům tropické komory (100%ní relativní 

vlhkost vzduchu), pak se vkládaly na 16 hodin do lednice (-30 oC). 
 
5.  den byly nátěry 8 hodin volně rozloženy v laboratoři, pak se ukládaly na 20 hodin do 

exsikátoru s atmosférou 3% SO2 při 20 oC (přes noc do poledne). 
 
6.  den: 1 hodinu se nátěry zbavily SO2 odsáváním (např. v digestoři), pak se vkládaly na 43 

hodiny do tropické komory (40 oC a 100% relativní vlhkosti vzduchu).Týdenní cykly se 
opakovaly vždy 3krát, 6krát až 9krát. 

 
 
6.6.3 Hodnocení a kontrola degradačních změn z laboratorních a povětrnostních 
zkoušek   

Je třeba předeslat, že tyto postupy hodnocení byly značně informativní, lze je ovšem 
stále používat při postupech výzkumných prací. Dosud se používají při hodnocení 
v přírodních povětrnostních stanicích v Evropě a při praktických aplikacích ve firmách 
vyrábějící nátěrové hmoty. Jednotlivé změny se vyjadřují v procentech zasažené plochy a 
těmito pěti stupni intenzity celkového rozrušení: 
 
Stupeň 1 - začínající rozrušení 
Stupeň 2 - nepatrné rozrušení 
Stupeň 3 - střední rozrušení 
Stupeň 4 - silné rozrušení 
Stupeň 5 - velmi silné rozrušení, film se rozpadá. 

 
Při hodnocení se z evidence vyloučí změny na okrajích nátěru ve vzdálenosti 10 mm 

od konce rámování a kolem otvorů, popř i kolem číslování. 
 

Zašpinění 
Na nátěrech se usazuje prach a různé jiné nečistoty, saze, popílek atd. Kontroluje se, 

zda je nátěr zašpiněn stejnoměrně, zda na něm zašpinění pevně lpí nebo zda nečistoty porušily 
vrstvu nátěru, což se projeví bodovým snížením lesku, apod. 

 
Zašpinění u bílých nátěrů se hodnotilo i hodnotí těmito pěti stupni: 

 
Stupeň 1 - začínající zašpinění, šedivost nátěru je asi 10% (odpovídá podle ČSN 67 3067  
      odstínu šedi č. 1010) 
Stupeň 2 - zašpinění asi 20% 
Stupeň 3 - zašpinění asi 50%, odstín šedi č. 1110 
Stupeň 4 - zašpinění asi 75%, odstín šedi č. 1310 
Stupeň 5 - zašpinění asi 100%, odstín šedi č. 1810 

Lze hodnotit i mezistupně. 
 
 
Omyvatelnost 

Nátěr se omýval teplou mýdlovou vodou za použití měkkého sepraného lněného 
plátna pečlivým otíráním povrchu. Omývají se buď celé zkušební nátěry, nebo jejich pravá 
polovina, pokud nebylo jinak stanoveno. 

Při omývání lze hodnotit stupně omyvatelnosti podle zbarvení plátna takto: 
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Stupeň 1 - velmi slabé 
Stupeň 2 - slabé 
Stupeň 3 - střední 
Stupeň 4 - silné 
Stupeň 5 - velmi silné (mezi barevným odstínem zkoušeného nátěru a použitým plátnem není 
      rozdílu) 
 

Po omytí mýdlovou vodou se nátěr musí pečlivě opláchnout větším množstvím vlažné 
vody. Doporučuje se opláchnout také zadní stranu zkušebního plechu. Někdy se místo mytí 
nátěry ošetřují leštěnkou. 
 
Změna lesku 

Změna lesku je známkou počínajícího rozrušení nátěru. Kontroluje se na zkušebním 
plechu v jeho omývané i neomývané části. Při kontrole nátěru leskoměrem se vyjadřuje 
pokles lesku v procentech, přičemž 100% = lesk nátěru při zahájení povětrnostních zkoušek. 
Pokud se lesk hodnotí vizuálně, uvádí se jednak stupeň lesku původního nátěru lomený 
stupněm lesku nátěru při hodnocení a jednak stupeň zmatnění. 
 
Změna barevného odstínu 

Než byla u nás vypracována metoda stanovení barevného odstínu nátěru v barevných 
souřadnicích x, y, z (podle Mezinárodní komise pro osvětlování), kontrolovala se změna 
barevného odstínu vizuálním srovnáváním vzhledu vystavených nátěrů s nátěry původními 
(standardy), které byly uloženy ve tmě, např. v zásuvce v laboratoři. Postup srovnávání 
barevných odstínů je shodný s postupem ČSN 67 3067: Označení a hodnocení barevných 
odstínů. Sleduje se zejména změna barevného odstínu, sytosti a světlosti. 
 
Křídování 

Křídování se projevuje u pigmentovaných nátěrů, hlavně při použití titanové běloby 
anatasového typu. Pigment lze setřít prstem, barevný odstín silně bledne, bělí a současně se i 
značně zmenšuje lesk nátěru. Křídování je v podstatě fotochemické rozrušení pojiva na 
povrchu nátěru a uvolnění pigmentu. 
 
Způsob kontroly křídování podle Kempfa 

Křídování se zjišťuje podle otisků na černém, lesklém fotografickém papíru. 
Fotografický papír se osvětlí, vyvolá a vypere a po osušení se rozstříhá na čtverečky 25x25 
mm. Před vlastní kontrolou křídování se čtverečky papíru vloží na 20 minut do destilované 
vody, aby želatinová vrstva zbobtnala a stala se lepivou. Pak se čtvereček na zadní straně 
osuší filtračním papírem, přiloží se vrstvou emulze na zkoušený nátěr, spočívající na pevné 
vodorovné desce, přiloží se pryžový kotouč o průměru 20 mm a výšky asi 3 mm, jakého se 
používá při kontrole zasychání nátěrů podle ČSN 67 3053, a zatíží se 5kg závažím na dobu 34 
vteřin. Závaží se lehce přidržuje na obvodu, aby na kotouč stejnoměrně dosedalo. Pak se 
sejme a čtvereček fotografického papíru se odstraní pomocí pinzety. Intenzita otisku se 
hodnotí stupněm 1 - 5 podle fotografických snímků standardů uvedených v příloze skript. 
 
Trhlinky 

Trhlinky se na nátěru objevují při jeho postupujícím rozrušování. Jsou způsobeny buď 
vlastnostmi filmotvorných látek, nebo rychlým stárnutím nátěrových filmů a ztrátou 
mechanických vlastností, popř. malou odolností proti kolísání teplot (zejména za mrazu), jak 
tomu bylo zejména u nitrocelulózových nátěrových hmot. Trhlinky vznikají také při nevhodně 
voleném systému nátěrů, když vrchní nátěry jsou křehčí nebo obsahují menší množství pojiva. 
Také nedostatečně proschlé podkladové vrstvy mohou zavinit tvorbu trhlinek ve vrchním 
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nátěru. Při hodnocení se uvádí procento zasažené plochy, tvar trhlinek (čárkovité, 
paprskovité, nepravidelné), jejich hustota (vzdálenosti mezi nimi) a jejich délka a intenzita 
(jemné trhlinky vlásečnicové na povrchu, větší v celé vrstvě nebo v několika vrstvách, 
trhlinky zasahující až na základní vrstvu nebo dokonce až na podkladový materiál). Protože 
vznik i tvar trhlinek je u různých druhů nátěrových hmot různý (např. u fermežových barev 
začínají trhlinky v tazích štětce na rozdíl od trhlinek v nátěrech nitrocelulózových, kde jsou 
patrny trhlinky podélné, vlásečnicové, na hladké ploše nátěru), hodnotí se tvar a intenzita 
trhlinek porovnáním s fotografickými snímky charakteristických trhlinek.  
 
Puchýřky 

Puchýřky vznikají na nátěrech působením zvýšené atmosférické vlhkosti (při dešti 
nebo při delším působení vody na nátěr). Projevují se nejdříve tvorbou krupičkovitých 
výčnělků, které se zvětšují v puchýřky. Při působení tepla a menší vlhkosti puchýřky mohou 
splasknout, někdy také prasknou, a vytvoří porušení podobné kávovým zrnkům. Při popisu 
puchýřků a při jejich hodnocení se uvádí průměr puchýřků, jejich rozmístění a procento 
zasažené plochy. K hodnocení velikosti a intenzity puchýřků slouží fotografické snímky 
standardů 1 – 5. 

Jestliže se na nátěrech objevuje několik druhů puchýřků je nutné v zápise uvést 
všechny druhy. Např.: Puchýřky 3 na 50% plochy, stejnoměrné; puchýřky 4 na 20% plochy, 
roztroušené. Protože tvar i četnost puchýřků se časem může změnit, uvádí se vzhled puchýřků 
ihned po vyjmutí nátěrů z přístroje. 
 
Sprašování - povrchové zvětrávání 

Je to na rozdíl od křídování povrchové rozrušení pojiva, patrné zejména u 
nepigmentovaných nátěrových hmot. Hodnotí se podle povrchového rozrušení nátěrů při 
otírání prstem, a to stupněm 1 - 3, kde: 
 
Stupeň 1 - sprašování slabé, jen místy 
Stupeň 2 - sprašování střední 
Stupeň 3 - sprašování silné, odlupování částic průměru až 0.5 mm 
 
Odlupování 

Nastává při ztrátě přilnavosti nátěru ke spodním vrstvám nebo k podkladovému 
materiálu. Při hodnocení se zjišťuje procento plochy, na kterém dochází k patrnému 
odlupování, a zároveň se uvede, zda se odlupují jen vrchní nátěry nebo jsou-li zasaženy i 
spodní. 
 
Vrásnění - povrchové vady (struktura ledových květů „Gaschecking“) 

Vzniká u olejových nátěrů při působení vlhkého prostředí, u nátěrů nanesených v silné 
vrstvě a nevhodně sikativovaných, u nátěrů alkydových při působení kouřových plynů apod. 
Při hodnocení vrásnění se uvádí procento zvrásnělé plochy, intenzita vrásnění a charakter 
vrásnění podle tvaru a výšky. K usnadnění správného hodnocení se používá fotografických 
snímků různých stupňů vrásnění.  
 
Podrezivění  

Podrezivění (nyní se užívá termín podkorodování) je počátek tvorby rzi na 
podkladovém materiálu, dokud je povrch nátěru ještě souvislý a hladký. U transparentních 
nátěrů se pozná podle ztmavnutí podkladu, u pigmentovaných nátěrů se nejdříve projeví jako 
tzv. krupičkovitost a v pozdějších stadiích se objevuje jako zvlnění a uvolnění filmu od 
podkladu. 
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U transparentních nátěrových hmot se podrezivění hodnotí podle velikosti zasažené 
plochy, podle tvaru (bodové, skvrnité, plošné, nepravidelné) a konečně podle intenzity: 
Stupeň 1 - velmi slabé 
Stupeň 2 - střední 
Stupeň 3 - silné a začíná uvolnění filmu od podkladu 
 

Při hodnocení podrezivění u pigmentovaných nátěrů se v případě jejich odlupování 
uvede do poznámky ještě intenzita podrezivění stupni 1 - 3 (viz dříve). 
 
Prorezivění 

Prorezivění nátěrů (prostoupení nátěrových vrstev rzí) je známkou značného rozrušení 
nátěru. Nestačí již obnovit vrchní vrstvu, nýbrž je nutno předmět opatřit novým nátěrem. 

Stupně prorezivění se hodnotí stupni 1 - 5 podle fotografických snímků standardů 
rozrušení a současně se uvede procento prorezavělé plochy nátěru. 
 
Odolnost nátěrů při hloubení podle Erichsena 

Tato zkouška se provádí jen tehdy, předepisuje-li to technická norma pro příslušnou 
nátěrovou hmotu, je však nutná při všech výzkumných a vývojových pracích. Postup zkoušky 
je předepsán v ČSN 67 3081: Stanovení odolnosti nátěrových filmů hloubením. Pokles 
odolnosti hloubením se uvádí v procentech, přičemž 100% = odolnost nátěru při zahájení 
povětrnostních zkoušek.  

Protože se při zkoušce hloubením většinou nátěr rozruší, odškrábne se poškozená 
plocha a toto místo se před dalším vystavením natře barvou. 
 
Změny jiných vlastností 

Sledují se jen u speciálních nátěrových hmot a postup zkoušky se nenormuje (zkouška 
tažnosti, pevnosti, elektrických vlastností, tvrdosti, odolnosti při oděru apod.). 
 
Všeobecný popis 

Používá se ho u takových zkušebních nátěrů, u kterých nelze změny hodnotit podle 
směrnic předešlých článků. Způsob hodnocení těchto zvláštních vlastností je uveden 
v technické normě pro příslušnou nátěrovou hmotu nebo v normě příslušného výrobku včetně 
nátěrového systému. 
 
 
Hodnocení výsledků zkoušek 

Zpracování výsledku povětrnostních zkoušek a zkoušek urychlených a sestavení 
závěru je dosti obtížné. Doporučuje se používat statistických metod, aby bylo možno rozlišit 
významnější faktory od méně důležitých. 

 
Podle GOST 6992-54 jsou nátěry během zkoušek bodovány stupni 10 - 1 (podle 

sovětských zvyklostí mají nejlepší nátěry stupeň 10 na rozdíl od našeho vžitého hodnocení, 
přičemž je nejlepší nátěr označen stupněm 1). 
 
Stupeň 10 - Nátěr zcela neporušený, i při pozorování pod lupou a binokulárním mikroskopem 
 
Stupeň 9 - Patrné snížení lesku do 50% původní hodnoty nebo začínající změna odstínu 
(ztmavnutí, zbělení, vyblednutí, zežloutnutí atd.) 
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Stupeň 8 - Snížení lesku větší než na 50% původní hodnoty nebo znatelná změna barevného 
odstínu nebo nepatrné křídování 
Stupeň 7 - Povrchové trhlinky vlásečnicové, síťovité, nejvýše na 10% plochy. Tvorba 
drobných puchýřků bez odlupování, místy vrásnění nebo odlupování v kouscích, nikoliv na 
podklad, znatelné křídování 
 
Stupeň 6 - Výrazná změna barevného odstínu, povrchové trhlinky na 25% plochy, větší 
trhlinky na 10% plochy, zvrásnění celého nátěru, znatelné zvětrání, odlupování nátěru ve 
velkých plochách nebo silné křídování, dále bodové a plošné podrezivění, bodové prorezavění 
 
Stupeň 5 -Silné trhliny (až na základní nátěr) do 50% zkušební plochy, velké puchýře na celé 
ploše nátěru, odlupování nátěrů pro špatnou přilnavost nebo velmi silné křídování, dále 
prorezavění do 5% plochy 
 
Stupeň 4 - Silné trhliny přes 50% plochy až na základní nátěr, odlupování nátěrů na 25% 
plochy, prorezavění do 10% plochy, velmi silné křídování 
 
Stupeň 3 - Velké trhliny přes 50% plochy až na podkladový materiál, odlupování nátěru od 
podkladu do 50% plochy nebo koroze (prorezavění) do 25% plochy 
 
Stupeň 2 - Odlupování nátěru do 75% plochy nebo koroze do 50% plochy 
 
Stupeň 1 - Prorezivění do 75% plochy nebo jiné úplné rozrušení nátěru. 
 

 
Ve Švýcarsku je obvyklé sestavovat aritmetický průměr hodnocení jednotlivých změn 

(křídování 0-5, ztráta lesku 0-5, vzhled 0-5 a ztráta vláčnosti podle Erichsena 0-5). 
Zkušebna vysoké školy ve Vídni pro weaterometer Atlas doporučuje zjišťovat tloušťku 

nátěru, změnu lesku, křídování, póry a trhliny, puchýřky, vrásnění, rezavění, tvrdost podle 
Clemena, odolnost při ohybu a přilnavost (mřížkou). Z těchto dílčích výsledků se sestavuje 
celková klasifikace 0-4, kde: 
 
Stupeň 0 - neporušený, beze změn 
Stupeň 1 - zmatnění, začíná křídování 
Stupeň 2 - silnější křídování 
Stupeň 3 - povrchové trhlinky, sprašování (nutný nový nátěr) 
Stupeň 4 - větší trhliny, póry, rez, odlupování (starý nátěr se musí odstranit) 
 
 

Velmi zajímavé je celkové hodnocení a stanovení doby životnosti podle amerických 
pracovníků Garlocha a McMullence. Během hodnocení se zaznamenává povrchové rozrušení 
hodnocení stupni 0-10, rozrušení hlubší, odlupování, sprašování a koroze. Z nomogramu lze 
spojnicovým postupem vypočítat přibližnou životnost nátěrů, popř. závislost celkového stavu 
nátěrů na době vystavení, a určit, kdy musí být nátěr obnoven. 
 

Při hodnocení povětrnostních zkoušek i urychlených laboratorních zkoušek je nutno 
vždy sledovat vzájemné srovnání obou výsledků a nezaměňovat urychlené zkoušky se 
zkouškami na povětrnosti v blízkosti chemických nebo hutních závodů. 
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6.6.4 Zkoušky v přírodních podmínkách  prováděné v minulém období v České 
republice 
 

Při provádění zkoušek přirozeného povětrnostního stárnutí byla v minulosti v České 
republice závazná ČSN 64 0771, jiné státy mají obdobné normy, které se v hlavních zásadách 
neliší. Hlavní zásady jsou uvedeny v tabulce 6.6.4. Tabulka celkově podává přehled metod 
zkoušení přirozeného povětrnostního stárnutí plastů. 
 
Tab. 6.6.4 Zkušební předpisy venkovní expozice dle různých  norem  
 
Zkušební předpis Zkušební tělesa Zkušební stojany, způsob 

upevnění vzorků, poloha a 
sklon stojanů 

Podmínky 
zkoušky 

ČSN 64 0711 Příprava podle ČSN nebo 
dohodnutým postupem. 
Dvě sady kontrolních 
vzorků 

Rámová konstrukce 
z nerezavějícího materiálu. 
Vzorky upevněné bez 
podložky. Orientace k jihu. 
Sklon k horizontální rovině je 
udán pro každou zeměpisnou 
šířku 

Zahájení expozice 
v jarním období. 
Odběry po 1, 3, 6, 9 
a 12 měsících, pak 
dvakrát ročně 

ASTM D 1435-65 Počet vzorků podle plánu 
pokusů. Jedna sada 
vzorků referenčních 

Rámová konstrukce 
z nerezavějícího materiálu. 
Vzorky se vystavují bez 
podložky. Sklon 45o a 90o, 
orientace k jihu 

Doba zahájení není 
stanovena. Počet 
odběrů není 
stanoven 

GOST 10226/62 Příprava podle 
příslušných standardů. 
Počet není předepsán. 

Rámová konstrukce 
z nerezavějícího materiálu. 
Upevnění pomocí lišt, závlaček 
nebo šroubů. Orientace k jihu, 
sklon 45o 

Zahájení na jaře. 
Odběry v prvním 
roce po 3 a dále po 
6 měsících. Při 
zkoušce na 5 roků 
odběr jednou ročně 

BS 1894/69 Příprava podle 
příslušného standardu. 
Pro stanovení jedné 
vlastnosti 10 vzorků. 
Celkem se počet stanoví 
podle počtu odběrů 

Rámová konstrukce např. 
z hliníku nebo oceli s nátěrem. 
Orientace k jihu, sklon 45o 

Zahájení na jaře. 
Odběry po 1, 3, 6, 9 
a 12 měsících, dále 
dvakrát ročně 

ISO Zkušební tělesa pro 
měření příslušné 
vlastnosti se mohou 
připravovat před nebo po 
zkoušce stárnutí. Jedna 
sada referenčních vzorků 

Rámová konstrukce z hliníku, 
dřeva apod. Způsob upevnění 
vzorků není stanoven 

Doba zahájení 
expozice není 
stanovena. Odběry 
po 13 a 26 týdnech 
a pak po 1, 2, 3, 4, 
6, 8 a 10 letech 

 
 

V minulost byla v provozu řada expozičních stanic, některé měly charakter celostátní, 
jiné zase místní. Prakticky každý výzkumný ústav i větší podnik měl svou zkušební stanici. 
Charakter umístění některých důležitých stanic: 
 
Ústí nad Labem (SVÚOM) - průmyslová atmosféra 
Praha Olšany (SVÚOM) - průmyslová atmosféra 
Praha Letňany (SVÚOM) - městská atmosféra 
Bzenec (VÚGPT) - čistá venkovní atmosféra, vysoké průměrné denní teploty, velká 

intenzita slunečního záření 
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Hurbanovo (SVÚOM) - čistá venkovní atmosféra, vysoké průměrné denní teploty, velká 
intenzita slunečního záření 

Kašperské hory (SVÚOM) - největší množství dešťových srážek v ČSSR 
 

Poněvadž mnoho průmyslových výrobků se z České republiky vyváželo i do 
přímořských oblastí nebo i tropických oblastí, podílela se řada výzkumných ústavů i na 
zahraničních povětrnostních stanicích, jako jsou v Bulharsku, Kubě, Indii apod. Podíl na 
těchto stanicích byl za komunistické vlády silně ovlivněn politickými a hospodářskými vztahy 
mezi Českou republikou a příslušnou zemí. 
 
 
6.6.5 Zkoušky povětrnostní prováděné v laboratorních podmínkách v České republice 

V ČSN 03 8825 byly předepisovány zkoušky napodobující umělé sluneční záření. 
Jako zdroj osvitu se používal či se používá buď xenonových výbojek nebo elektrického 
oblouku, norma předepisuje intenzitu světelného toku. Cyklická zkouška 1 má průběh 24 
hodinového cyklu. Zkušební cyklus zahrnuje 8 hodin ozařování za předepsaných podmínek 
vzestupu na 40o nebo 55oC. Tato zkouška odpovídá maximální možné dávce ozáření 
v přírodních podmínkách za den. Cyklická zkouška 2 má průběh 24 hodinového cyklu, cyklus 
zahrnuje 20 hodin ozařování za předepsaných podmínek. Doba trvání zkoušky se volí  buď 3, 
10 nebo 56 dnů. 
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6.7. KLIMATICKÉ FAKTORY (PŘÍLOHA KE KAPITOLE 2.) 
 

 

 
Obr. 6.7  Celková doba smočení(%) v různých pásmech Ameriky   
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6.8 NORMY TÝKAJÍCÍ SE KOROZNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Chemická odolnost 

Značná pozornost je věnována normalizaci zkušebních metod, hodnotících chování 
nátěrů při expozici různým prostředím a médiím. Řada norem je ve stadiu rozpracování nebo 
revize původních standardů. 

 
ISO 2812:1998 „PaV - Determination of resistance to liquids“ 
  P 1 „- General methods“ - nahrazuje část 1 dřívější ISO 2812 
 vydána EN ISO 2812-1:1994 
 zavedena jako ČSN EN ISO 2812:1996 „Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám 

- Obecné zkušební metody“ (67 3099, přeložena) 
  P 2 - Water immersion method“ - nahrazuje část 2 dřívější ISO 2812 
 vydána EN ISO 2812-2:1994 
 zavedena jako ČSN EN ISO 2812:1996 „Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám 

- Metoda ponorem do vody“ (67 3099, přeložena) 
 
ISO 3231:1999 „PaV - Determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur 
dioxide“ 
 vydána EN ISO 3231:1997 
 zavedena jako ČSN EN ISO 3231:1998 „Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým 

atmosférám s obsahem oxidu siřičitého“ (67 3096, přeložena) 
ISO 3248:1998 „PaV - Determination of the effect of heat“ 
 připravuje se prEN ISO 3248:1999 
ISO 4623:1990 „PaV - Filiform corrosion test on steel“ - norma je v revizi, stane se částí 1 
normy 4623. Druhou částí ISO 4623 bude hodnocení nitkové koroze na hliníkovém podkladu. 
Oba uvedené návrhy jsou v závěrečném stádiu a lze v brzké době očekávat publikaci 
mezinárodních standardů. 
 vydána EN ISO 4623:1995 
 zavedena jako ČSN EN ISO 4623:1997 „Nátěrové hmoty - Zkouška nitkové koroze na 

oceli“ (67 3107, přeložena) 
 
ISO 6270:1990 „PaV - Determination of resistance to humidity - Continuous condensation“ - 
norma je v revizi. 
 vydána EN ISO 6270: 1995 
 zavedena jako ČSN EN ISO 6270:1997 „Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkosti 

(kontinuální kondenzace)“ (67 3108, přeložena) 
 
Norma bude rozdělena na části, které budou mít společný název (stanovení odolnosti proti 
vlhkosti). Část 1 již byla publikována: 
P 1:1998 „- Continuous condensation“, další části jsou v návrhu 
P 2  „- Water fog apparatus“ - stádium CD, vychází z ASTM D 1735 
P 4  „- Water fog test“ - stádium CD 
Část 3 bude tvořena revidovanou ISO 11503 (viz níže) 
 
ISO 7253:1996 „PaV - Determination of resistance to neutral salt spray (fog)“ 
 
ISO 7783 „PaV - Determination of water-vapour transmission rate“ 
  P 1:1996 „- Dish method for free films“ 
 připravuje se prEN ISO 7783-1:1998 
  P 2:1999 „- Method for films supported by a porous substrate“ 
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 připravuje se prEN ISO 7783-2:1998 
 
ISO 11503:1995 „PaV - Determination of resistance to humidity - Intermitte condensation“ - 
po revizi bude začleněna do řady ISO 6270 jako část 3 
 
ISO 11997:1998 „PaV - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions“ - část 1 
publikována, část 2 v návrhu 
  P 1:1998 „- Wet (salt fog)/dry/humidity“ 
  P 2  „- Wet (salt fog)/dry/humidity/light“ - ve stádiu FDIS 
 
V oblasti hodnocení koroze jsou do stádia DIS rozpracovány návrhy 
ISO 15710 „PaV - Corrosion test by alternate immersion in a buffered sodium chloride 
solution“ 
 
ISO 15711 „PaV - Cathodic disbondment resistance of coatings“ 
 
 
Odolnost vůči povětrnosti 

Stabilita a odolnost vůči povětrnosti jsou důležité a značně sledované parametry 
aplikovaných nátěrů, proto byla v tomto směru vypracována řada mezinárodních standardů a 
jsou přijímány další návrhy. 
 
ISO 2809:1976 „PaV - Determination of light fastness of paints for interior use“ - uvažuje se 
o zrušení této normy. 
 
ISO 2810:1974 „PaV - Natural weathering“ - norma je v revizi ve stádiu FDIS 
 připravuje se prEN ISO 2810:1997 
Z několika částí buď publikovaných nebo připravovaných se skládá 
 
ISO 4628 „PaV - Evaluation of degradation of paint coatings - Designation of intensity, 
quantity and size of common types of defects“ 
  P 1:1998 „- General principles and rating schemes“ - norma je v revizi, stádium DIS 
  P 2:1998 „- Designation of degree of blistering“ -norma v revizi, stádium DIS 
 zavedena jako ČSN ISO 4628-2:1996 „Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - 

Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad - Hodnocení stupně puchýřování“ 
(67 3071, přeložena) 
  P 3:1988 „- Designation of degree of rusting“ - norma v revizi, stádium DIS 
  P 4:1988 „- Designation of degree of cracking“ - norma v revizi, stádium DIS 
  P 5:1988 „- Designation of degree of flaking“ - norma v revizi, stádium DIS 
  P 6:1995 „- Rating of degree of chalking by tape method“ 
  P 7  „- Determination of chalking of paints on rough surfaces“ - návrh ve stádiu 
DIS 
  P 8  „- Evaluation of corrosion around a scribe“ - návrh ve stádiu CD 
  P 9  „- Image processing“ - návrh ve stádiu NWI 
  P 10  „- Filiform corrosion“ - návrh ve stádiu DIS 
 
ISO 11341:1994 „PaV - Artificial weathering and exposure to artificial radiation - Exposure 
to filtered xenon-arc radiation“ - norma v revizi, stádium WD 
 vydána EN ISO 11341:1997 
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 zavedena jako ČSN EN ISO 11341:1998 „Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice 
umělému záření - Expozice filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky“ (67 3097, 
přeložena) 

 
ISO 11507:1997 „PaV - Exposure of coatings to artificial weathering - Exposure to 
fluorescent UV and water“ 
Přirozené stárnutí nátěrů na dřevě bude možno hodnotit podle připravované ISO 16053 „PaV 
- Coating materials and coating systems for exterior wood - Natural weathering test“ - návrh 
ve stádiu CD 
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