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ABSTRAKT 

TÁBORSKÝ Pavel: Problematika lakování povrchu kovových součástí. 

 

Práce se zabývá procesem lakování součástí, který se využívá jako povrchová ochrana kovů 

proti korozi. V této literární studii jsou uvedeny příčiny koroze, způsoby ochrany, principy 

vybraných metod mechanické a chemické předúpravy, popis používané práškové nátěrové 

hmoty, způsoby vytvrzování a celkový technologický postup procesu. Součástí práce je také 

metodika tvorby školicích podkladů pro obsluhu lakovací linky.  

Klíčová slova: lakování, koroze, mechanická úprava, chemická úprava, povrchová ochrana 

ABSTRACT 

TÁBORSKÝ Pavel: The Coating of Surface of Metal Components. 
 

The thesis deals with the process of coating components, which is used as a surface protection 

of metal against corrosion. In this literary study, there are listed causes of corrosion, ways of 

protection, principles of several methods of mechanical and chemical surface preparation, 

description of powder coating material, methods of heating and the overall technological 

process. Part of the thesis is methodology of creating educational materials for operators of 

powder coating line. 

Keywords: coating, corrosion, mechanical preparation, chemical preparation, surface 

protection 
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ÚVOD [1], [2], [3] 

Využití kovových součástí je v dnešní době velice rozsáhlé. Se zvětšujícím se rozsahem 

aplikací rostou i nároky kladené na spolehlivost, životnost a odolnost. Konstrukce i celá 

zařízení jsou vystavovány různým vlivům v daných prostředích, které narušují schopnost plnit 

jejich funkci, a proto je nutné, aby byly proti těmto nežádoucím dějům patřičně odolné. 

Jednou z možností ztráty funkce je nestálost kovů způsobena interakcí se vzduchem, vodou 

nebo různými chemickými činidly, která se projevuje vznikem koroze. Při tomto ději dochází 

k postupné degradaci materiálu, až nakonec ztrácí schopnost plnit svou funkci úplně. 

Znehodnocující korozní proces může narušit bezpečné fungování například automobilů, 

mostů nebo budov, kdy v krajních případech mohou být ohroženy i životy. 

 Z tohoto důvodu je povrchová úprava kovů velice důležitá, neboť chrání kov nejen před 

ztrátou funkce, ale také vylepšuje vzhled součástí. Jednou ze značně využívaných možností 

jak vylepšit vlastnosti povrchu materiálu je lakování, kterým se dosahuje všech požadovaných 

úprav. 

Povrchové úpravy dodávají povrchu materiálu vlastnosti, které základní kov nemá. Ve 

strojírenství je kladen důraz na minimalizaci znečištění životního prostředí a povrchové 

úpravy nejsou výjimkou. Při těchto operacích se dohlíží na bezpečné zpracování odpadních 

vod, omezení ztrát materiálu, plně automatizovaná pracoviště atd.  

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku lakování, které je v širokém rozsahu 

používáno jako povrchová úprava kovů, jejímž cílem je zamezení korozním dějům. Součástí 

práce je také postup vypracování školících podkladů pro obsluhu lakovací linky. 

 

 
 

   Obr. 1 Zkorodovaná část podvozku [3] 



 

 

10 

 

1 KOROZE [1], [2], [4] 

Koroze je definována jako samovolný nevratný děj, který znehodnocuje materiál. Tento 

děj vzniká pomocí chemických a fyzikálně-chemických vlivů prostředí. Může postupovat do 

takové míry, že materiál ztrácí soudržnost a rozpadá se. Ovšem působení koroze nemusí být 

tak rozsáhlé. Některé materiály se mohou poškodit působením koroze jenom částečně např. 

ztráta lesku, barvy. Tento jev může negativně působit také na tažnost, pevnost a podporuje 

vznik mikrotrhlin. 

Koroze je tedy značně nežádoucí proces, kterému je nutné zamezit. V praxi existuje 

několik metod, které se používají pro úpravu výrobků tak, aby získaly potřebnou odolnost 

vůči koroznímu působení. Koroze jako taková se nevyskytuje pouze u kovů. Korozi mohou 

podléhat plastické hmoty, keramické, sklovité a jiné materiály. Korozi lze rozdělit na dílčí 

druhy podle vzhledu, prostředí, korozního činitele a podle mechanismu tvorby: 

a) Rozdělení podle vzhledu 

 Rovnoměrná koroze – jestli je úbytek materiálu na povrchu po celé ploše stejný, 

jedná se o rovnoměrnou korozi. Tento druh koroze je výhodný v tom, že je možné 

předpovídat rychlost postupu koroze a podle toho navrhovat zařízení, přičemž 

rychlost koroze se vyjadřuje v g.m
-2

.den
-1

 nebo v mm.m
-2

.rok
-1

, viz obr. 2 a). 

 Nerovnoměrná koroze – oproti rovnoměrné může nastat znehodnocení materiálu 

pouze na částech povrchu a různě rychle. Díky své nepředvídatelnosti je tento druh 

koroze nebezpečnější. Vyskytuje se více druhů této koroze, jak je možné vidět na obr. 

2 b). Mezi jednotlivé druhy patří: 

 selektivní – nastává u více fázových slitin. Přičemž koroze v určitém prostředí 

probíhá jenom u jedné fáze, viz obr. 3 a). 

 mezikrystalová - napadení probíhá po hranicích zrn, kde je rychlost koroze větší 

než v zrnu samotném, viz obr. 3 b). 

 transkrystalová – v případě, že korozní napadení působí přímo v zrnech materiálu, 

viz obr. 3 c).  

 podpovrchová – vytváří korozní dutiny pod povrchem materiálu, zatímco na 

povrchu je poškození malé, viz obr. 3 d). 

 důlková a bodová – vzniká u pasivovaných kovů narušením vrstvy pasivace, 

působením Cl
-
 nebo oxidujících látek (chromáty apod.). Tato koroze je velmi 

silná, může poškodit tlusté stěny zařízení, čímž dojde k nefunkčnosti součásti. 

Rozdíl mezi důlkovou a bodovou korozí spočívá v rozměrech napadení materiálu, 

viz obr. 3 e), f). 

 extrakční – tento druh napadá pouze jedinou chemickou složku slitiny. Korozní 

děj může být rovnoměrný nebo může tvořit důlky. 

b) Rozdělení podle prostředí 

 Koroze v atmosféře – jedná se o korozi, která je nejrozšířenější. Korozní napadení se 

uskutečňuje díky elektrochemickému mechanismu, přičemž důležitými faktory jsou 

kyslík a vlhkost obsažené v atmosféře. Roztok elektrolytu na povrchu vzniká už při 

hodnotě vlhkosti označované jako kritická korozní vlhkost (60 % relativní).  

 Koroze ve vodě – na velikost korozního napadení mají vliv kyselé i zásadité 

chemické látky, které jsou ve vodě rozpuštěny. Dalšími činiteli, které tento druh 
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koroze ovlivňují, mohou být mechanické nečistoty a také mikroorganismy. Tomuto 

napadení podléhají ve vodě i nekovové materiály (plasty). 

 Koroze v plynech – nastává při styku plynného nevodivého prostředí s kovovým 

povrchem, přičemž mechanismus této koroze je chemický. Na tento druh koroze má 

vliv teplota a tlak. 

 Koroze v půdě – v tomto prostředí se vyskytuje tuhá, plynná a kapalná fáze. Koroze 

vzniká ve vodných roztocích elektrolytů, tvořící kapalnou fázi půdy. V této fázi jsou 

také rozpuštěny plyny. Mezi složky plynné fáze patří kyslík, dusík a oxid uhličitý. 

c) Rozdělení podle korozního činitele 

 Koroze při napětí – dle mechanického namáhání, které má na korozi vliv. Tento druh 

se dále rozděluje na: 

 korozní praskání – tento druh je ovlivňován jak napjatostí materiálu, tak druhem 

prostředí. Přičemž tyto vlivy působí současně. Vznikají transkrystalové a 

mezikrystalové trhlinky. 

 koroze za únavy materiálu – je důsledkem korozního působení a mechanického 

namáhání. To má za následek snížení meze únavy. Nastává poškození pasivační 

vrstvy, které je opakované, což vede ke zrychlení šíření trhliny. 

 Koroze bludnými proudy – je většinou spojena s korozí v půdách. Vzniká působením 

elektrických proudů ze zdrojů, které se nacházejí v půdě (potrubí, kabely). Tento typ 

koroze se ovšem nevyskytuje pouze pod povrchem země. Působení tohoto druhu 

koroze lze také pozorovat na elektrárenských konstrukcích, kde způsobuje mnohem 

závažnější problémy. 

 Koroze vibrační – vzniká při kmitavém pohybu styčných ploch kovových povrchů. 

Jedná se o opotřebení, které je výrazně větší působením oxidace. 

 Koroze biologická – tento druh koroze je podmíněn působením některých bakterií na 

kovové, ale i nekovové materiály. 

d) Rozdělení podle mechanismu  

 Elektrochemická koroze 

 Chemická koroze 

 

 

    

 

 

 

 

      a)    b) 

Obr. 2 Druhy koroze podle vzhledu a) rovnoměrná b) nerovnoměrná [1] 
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       a)     b)           c)     

             

 

 

 

 

         d)      e)            f) 

Obr. 3 Druhy nerovnoměrné koroze a) selektivní b) mezikrystalová c) transkrystalová 

d) podpovrchová e) důlková f) bodová [1] 

1.1 Elektrochemická koroze [1], [5] 

Tento druh koroze má velký význam, protože nastává v obvyklých prostředích, jako je 

voda, roztoky kyselin, zásad a solí. Základem elektrochemické koroze jsou děje, které 

probíhají v elektrolytu. Princip tohoto druhu koroze spočívá ve vzniku mikročlánků, tj. míst 

s různým elektrickým potenciálem. Důvodem vzniku těchto míst může být přítomnost 

nečistot v kovu, odchylka složení, různá krystalizace, tepelné zpracování atd.  

Pro určení velikosti rozdílu elektrického potencionálu, který ovlivňuje tvorbu kovových 

iontů a jejich následný přechod do elektrolytu, se využívá srovnávací metoda. Jako nulový 

potenciál je považována vodíková elektroda. Potenciály kovů jsou srovnávány s touto 

nulovou hodnotou, jejich velikosti jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 Elektrické potenciály vybraných kovů. [1] 

Kov Sodík Hořčík Hliník Zinek Chrom Železo Kadmium Kobalt Nikl 

Potenciál [V] -2,71 -1,55 -1,33 -0,76 -0,56 -0,44 -0,4 -0,29 -0,23 

Kov Cín Olovo Vodík Antimon Měď Stříbro Rtuť Zlato 
 Potenciál [V] -0,14 -0,12 0 0,2 0,34 0,8 0,86 1,36 
 

Tato řada má význam při korozních dějích a to tak, že kovy méně ušlechtilé (mají nižší 

potenciál) budou snadněji oxidovat a tím uvolňovat své ionty. Ovšem rozdílný potencionál 

není jediný aspekt, který ovlivňuje rychlost koroze. Mezi další patří stav povrchu, druh a 

koncentrace korozního činidla, teplota atd.  

Velikost potenciálního rozdílu má význam jenom při začátku korozního děje. Během 

koroze dochází k tomu, že se katoda sytí atomy vodíku a tím ztrácí svůj potenciál, což vede 

ke zmenšení koroze. Tento proces se jmenuje polarizace. Sloučením vodíku s příslušnými 

přísadami (kyslíkem) dojde k depolarizaci katody. Anoda se polarizuje vznikem korozních 

zplodin. K depolarizaci anody dochází pohybem elektrolytu nebo odlupováním kousků 

koroze. 

Dalším jevem, který při korozi může nastat, je pasivace. Jedná se o děj, při kterém se 

vytváří jemný hydroxidový nebo oxidový povlak, který je ušlechtilejší než kov, na kterém se 

vytvořil. Kovy, které jsou pasivovány (nejčastěji Fe, Cr, Ni, Ti, Al a další) jsou touto vrstvou 

chráněny proti korozi. To znamená, že i kov s vysokým záporným potenciálem nemusí být 

poškozen až do úplného rozpadu materiálu. 
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Princip elektrochemické koroze je 

vysvětlen na příkladu styku železa s vodou. 

Při tomto kontaktu dochází k tomu, že se na 

povrchu kovu v anodických místech (místa 

s kladným nábojem) uvolní ionty železa do 

elektrolytu, viz obr. 4. Uvolnění způsobuje 

tlak nazvaný rozpouštěcí napětí.  

Zároveň se na katodických místech 

disociovaný vodík H2
+
, který se nachází ve          Obr. 4 Uvolňování iontů železa [5]  

vodě, zbavuje svého náboje a stává se 

z něho plynný vodík H2. Úbytkem 

disociovaného vodíku nastane v elektrolytu 

převaha hydroxylových iontů OH
-
, které 

reagují s ionty železa Fe
+
 za vzniku 

hydroxidu železnatého Fe(OH)2. Ten pak 

dále reaguje s kyslíkem, který se dostal do 

vody rozpuštěním ze vzduchu, za vzniku 

hydroxidu železitého Fe(OH)3, viz obr. 5. 

Kyslík také reaguje s vodíkem za vzniku 

vody a depolarizuje katodu.      Obr. 5 Vznik hydroxidu železitého[5] 

Poblíž anody se usazuje hydroxid 

železitý a úbytek železa způsobuje vznik 

děr a celkové poškození povrchu, viz obr. 

6. Nastane obnovení původní rovnováhy a 

děj se může uskutečnit znova. Rez je 

propustný, takže voda má i přes vrstvu 

koroze přístup k železu a tak ke koroznímu 

ději dochází i pod vrstvou zkorodovaného 

materiálu.  

Z tohoto popisu elektrochemické koroze 

lze odvodit několik závěrů:           Obr. 6 Narušování povrchu[5] 

a) bez vlhkosti by železo nepodléhalo korozi, 

b) korozní děj by neprobíhal v prostředí bez vzduchu,  

c) chemicky čisté železo (bez lokálních článků) nerezaví. 

1.2 Chemická koroze [1], [2], [4] 

Tento druh koroze je způsoben vlivem chemického působení vnějšího prostředí. Druh 

prostředí může být vzduch, plyny a neelektrolyty např. nafta, benzen. Uskutečňuje se 

v plynech, kde dochází k oxidaci kovu a redukci oxidující složky současně. Při této korozi 

vzniká na povrchu vrstva korozních produktů (nejčastěji oxidy).  

Podle druhů činitelů má tato vrstva oxidů různé vlastnosti. Důležitým činitelem je tloušťka 

vrstvy, která se dělí na:  

 tenkou - od 0,1 nm do 40 nm, 

 střední - od 40 nm do 500 nm, 

 tlustou - více než 500 nm např. okuje. 

Okuje se začínají tvořit při teplotách 600 °C - 800 °C ve dvou až čtyřech vrstvách. Do 

teploty 560 °C je vrstva okují složena z oxidu železnato-železitého Fe3O4. Při vyšších 
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teplotách je vrstva okují tvořena oxidem železnatým FeO. Pro zamezení tvorby okují se 

využívají pece s ochrannou atmosférou, která je tvořena směsí netečných plynů 

neobsahujících kyslík. 

Vrstva, která pokrývá rovnoměrně celý povrch, může vykazovat ochranné vlastnosti. 

Tvorba takových vrstev je podmíněna Pillingovým-Bedworthovým číslem rPB. 

                 
  

   
                 (1.1) 

       kde: V0 – molární objem oxidu korozního produktu [m
3
·mol

-1
] 

              VMe – atomární objem kovu [m
3
·mol

-1
] 

Při poměru rPB < 1 se ochranná vrstva nevytváří, protože povrch není pokryt celistvě. 

Tento stav většinou nastává u alkalických kovů, neboť tyto kovy mají větší molární objem 

VMe než je objem produktů jejich koroze V0. Je-li rPB > 1 vzniká celistvá vrstva, která 

vykazuje ochranné vlastnosti. Ochranná vrstva vzniká u většiny technických kovů. Ovšem při 

čísle rPB > 2,5 se vrstva odlupuje a přestává mít ochranné vlastnosti. Podmínka P-B poměrem 

není dostačující podmínkou tvorby ochranné vrstvy. Vrstva může totiž začít praskat, 

odlupovat se, mohou se v ní začít tvořit nehomogenity, lomy a další poruchy, které zabraňují 

vzniku ochranné vrstvy, viz obr. 7. Pro různé kovy je uveden P-B poměr v tab. 2.  

Tab. 2. P-B poměr pro vybrané kovy. [4] 

Kov Sodík Hořčík Vápník Stroncium Měď Měď Stříbro Zinek Hliník 

Oxid Na2O MgO CaO SrO Cu2O CuO Ag2O ZnO Al2O3 

P-B poměr 0,59 0,79 0,63 0,66 1,67 1,74 1,58 1,58 1,31 

Kov Titan Cín Olovo Chrom Molybden Železo Železo Železo Nikl 

Oxid TiO2 SnO2 PbO Cr2O3 MoO3 FeO Fe3O4 Fe2O3 NiO 

P-B poměr 1,76 1,33 1,15 2,02 2,18 1,77 2,09 2,14 1,52 

Rychlost koroze je ovlivněna činiteli 

jako např. druhy korozních produktů, 

teplota atd. Jsou-li korozní produkty 

plynné, kapalné nebo tuhé bez 

ochranné schopnosti, lze rychlost 

koroze vyjádřit lineárním vztahem.  U 

většiny kovů za vysokých teplot lze 

rychlost koroze popsat pomocí závislosti 

parabolické. Zmenšuje se rychlost a 

vznikají tuhé korozní produkty, které částečně chrání povrch. Mezi další druhy závislostí patří 

kubická, logaritmická a recipročně logaritmická.   

1.3 Ochrana povrchu [1], [2], [4] 

Pomocí poznatků o principech korozních dějů lze zabránit nebo alespoň minimalizovat 

znehodnocování materiálu. Není však možné využít jednoho obecného způsobu ochrany 

povrchů, neboť materiály mají různý charakter a jsou také vystavovány rozdílným 

podmínkám zatěžování. Při volbě příslušné ochrany je důležitá kombinace jednotlivých 

opatření, přičemž se dbá na ekonomickou stránku výroby a také na ekologii. Zlepšení 

odolnosti se dosahuje následujícími způsoby: 

a) vhodnou úpravou prostředí 

b) povrchovou úpravou 

c) výměnou konstrukčního materiálu 

d) změnou konstrukčního řešení 

Obr. 7 Poruchy vrstvy oxidů [4] 

 a) odlupování                 b) praskání 
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Druhá a třetí varianta (změna materiálu a konstrukčního řešení) jsou sice účinné, ovšem 

tyto způsoby jsou drahé. Nejčastěji se využívá pro zlepšení vlastností povrchu vhodná 

úprava, přičemž se při volbě zohledňuje využití součásti, technologie výroby a také 

konstrukční řešení. 

1.3.1 Úprava prostředí [1], [2] 

Vznik a následná rychlost korozních dějů jsou podmíněny určitými vlastnostmi prostředí. 

V případě, že jsou známí činitelé, kteří působí negativně na povrch materiálu a je-li to 

technicky možné, dosáhne se ochrany kovu úpravou složení příslušného prostředí. Korekce se 

uskutečňuje dvěma způsoby: 

1. odstraněním činitelů prostředí, které způsobují porušování povrchů, 

2. ovlivněním vlastností prostředí přidáním látek, které snižují degradaci materiálu. 

V atmosféře, půdě, vodě atd. se vyskytují významní činitelé, kteří udávají, jak moc tyto 

prostředí znehodnocují materiál. Ovšem na síle koroze se podílí také samostatné faktory, které 

by byly samostatně nevýznamné, ale v kombinaci s ostatními činiteli nabývají na účinnosti. 

První způsob korekce je využitelný v mnoha situacích. 

Jedná-li se o případ kovu, který je vystaven působení atmosféry, tak se korozi zamezuje 

snížením vlhkosti vzduchu pod 60 % relativní vlhkosti. Uskutečňuje se to například větráním 

prostorů, kde je materiál uskladněn nebo zvýšením teploty vzduchu, vysoušením, apod.  

U vody je důležité odstranit složky, které se aktivně podílí na korozních dějích, jedná se 

zejména o kyslík. Ke snížení obsahu tohoto prvku se využívá buď fyzikálních metod 

(snížením parciálního tlaku vzduchu nad kondenzátorem) anebo chemické korekce (vazbou 

na alkalizační látky). 

Při ohřevu kovů v pecích se zamezuje interakce vzduchu s materiálem pomocí úpravy 

prostředí. Vytváří se ochranná atmosféra, která zabraňuje tvorbě okují. 

Druhý způsob korekce spočívá v přidání látek, kterým se říká inhibitory. Jejich funkce je 

změna vlastností fázového rozhraní kov-prostředí a to tak, že při reakci těchto látek s kovem v 

daném prostředí vzniká na povrchu tenká vrstva prvků nebo jejich sloučenin, která snižuje 

rychlost korozních procesů. Míra zpomalení koroze je závislá na chemickém složení a 

fyzikálně chemických vlastnostech povlaku.  

Jelikož je koroze složena z dílčích dějů, inhibitory fungují tak, že zpomalují jednu reakci, 

což způsobuje snížení celkové degradace, viz obr. 8.  

        

 

 

   

 a) 

 

 

 

 

 

    b)    c)   

Obr. 8 Schéma funkce různých inhibitorů a) s anodickou účinností b) s katodickou účinností 

c) vytvářející povlak [1] 
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Vliv těchto látek je ve skutečnosti komplikovanější. Vznik vrstvy je výsledkem mnoha 

parciálních procesů, přičemž určení výsledku je náročné. Inhibitory se rozdělují na fyzikální a 

chemické. 

Princip fyzikálních inhibitorů spočívá v tom, že se částice drží na kovu slabými silami, což 

způsobuje vznik vrstev. To má za následek snížení účinku depolarizátorů, zpomalení 

anodického děje a také minimalizaci pronikání korozních složek k povrchu materiálu.  

Vznik povlaku způsobený chemickými látkami probíhá různými způsoby např. oxidací 

kovu, reakcí inhibitoru s kovem nebo se zplodinami koroze a také zvýšením alkality prostředí 

na fázovém rozhraní. Tyto inhibitory se pak dále ještě dělí na další skupiny, přičemž 

nejvýznamnější druh je pasivační. Jedná se o sloučeniny, které díky svým oxidačním 

vlastnostem pasivují povrch materiálu.  

1.3.2 Povrchová úprava [1], [2] 

Pomocí patřičné povrchové úpravy se docílí vzniku povlaku, jehož účelem je chránit kov a 

také zlepšit vzhled součásti. Tvorba těchto vrstev patří k nejvyužívanějšímu způsobu ochrany 

kovů. Požadavky, které jsou kladeny na povrchové úpravy jsou velice rozmanité a rozsáhlé. 

Obecně je však kladen důraz na to, aby si výrobky po celou svou životnost zachovaly danou 

funkci a také dekorativní vlastnosti. Za vhodný povlak lze považovat takový, který dostatečně 

chrání součást za minimálních výrobních nákladů. Při volbě optimálního návrhu ochrany se 

zohledňuje finanční stránka výroby, především výdaje spojené se samotným zhotovením 

povlaku při použití určité technologie, zneškodňováním odpadních produktů, spotřebou 

energie, dopravou a surovinami. 

Povrchovými úpravami lze docílit změny mikrogeometrie povrchu, struktury povrchových 

vrstev nebo umělé vytvoření povlaků, které mají odlišné vlastnosti od základního materiálu. 

Těmito modifikacemi se převážně dosahuje zlepšení korozivzdornosti, ovšem zlepšení se 

může projevit také u dalších vlastností např. třecích, elektrických nebo zvýšení odolnosti proti 

opotřebení.  

Rozdělení, které je zde uvedeno tvoří pouze základní přehled. Obvykle se úpravy pro 

určitý výrobek více upřesňují a také se většinou využívá více druhů. Základní dělení je podle 

účelu, charakteru a druhu vzniku vrstvy. 

a) Rozdělení podle účelu 

 Ochranné - ke zlepšení odolnosti vůči daným vlivům (klimatických a biotických 

činitelů, koroze, mechanické působení). 

 Dekorativní – k udržení daných estetických požadavků (barevného odstínu, lesku, 

dekorativních vzorů). 

 Speciální – dochází ke zvýšení určité vlastnosti (tvrdost povrchu, požadovaná 

elektrická vodivost, odolnost proti ohni, pájitelnost, odolnost proti vysokým teplotám 

atd.). 

b) Rozdělení podle charakteru 

 anorganické (kovové, oxidické, keramické, sklovité) 

 organické (nátěrové, plastové, konservační) 

c) Rozdělení podle druhu vzniku 

 chemickými reakcemi 

 využitím difuze 

 ve vakuu 

 chemicko-tepelným zpracováním 

 máčením, stříkáním, poléváním 

 a dalšími způsoby 
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V případě, že modifikace materiálu je využívána pro více funkcí, používá se 

kombinovaného označení např. ochranně-dekorativní. Takto se nazývá vrstva, která chrání 

výrobek proti nepříznivým vlivům prostředí a zároveň plní estetické požadavky. S tímto 

druhem je možné se setkat u karoserie automobilů, kde je velice nezbytná stálost povrchu 

stejně tak jako vzhled, který je značně důležitý pro prodejnost. 

Druhy povrchové úpravy se volí v závislosti na způsobu využití výrobku a na prostředí, ve 

kterém se vyskytuje. Nejčastěji se vytváří vrstva, která má integrované vlastnosti jenom pro 

daný podkladový materiál (kov, slitina, plast, dřevo) a pro očekávaný způsob 

znehodnocování.  

Pro kvalitně provedenou povrchovou úpravu má velký vliv předúprava povrchu součásti. 

Jedná se o operace, které mají za cíl vhodně připravit součást pro následnou tvorbu povrchové 

úpravy. Předúprava pro různé druhy podkladových materiálů se liší, i když může mít společné 

prvky. Vyplývá to z rozdílných vlastností např. pórovitosti, tepelné nestability, odolnosti vůči 

daným druhů čistících médií atd. Při volbě patřičné úpravy je důležité posouzení hlavních 

činitelů, kteří jsou uvedeni v tab. 3. 

Tab 3. Rozhodující činitelé [4] 

Činitel Rozhodující hledisko 

Druh výrobku Určení výrobku, rozměrové parametry, nutnost povrchové úpravy 

Druhy materiálu Druhy, fyzikálně-chemické, mechanické aj. vlastnosti materiálů 

Konstrukční řešení Kombinace materiálů, tvarové uspořádání, proveditelnost úprav 

Funkční požadavky Rozhodující funkce, integrita funkčních požadavků 

Ochranné požadavky Technický život výrobku, technický život povrchové úpravy 

Estetické požadavky Vzhled a životnost estetické povrchové úpravy 

Speciální požadavky Druh a vliv požadavků na vlastnosti povrchové úpravy 

Kontrola jakosti Rozsah a druh kontrolní činnosti; Metodické a experimentální vybavení 

Ekonomie úpravy Náklady na zhotovení povrchové úpravy 

Ochrana životního 
prostředí 

Nebezpečnost zhotovování pro životní prostředí; Odpadové 
hospodářství 

Ochrana zdraví člověka Nebezpečnost zhotovování pro zdraví člověka 

Negativní důsledky 
Zhoršení vlastností výrobku;  Mechanické deformace; Rozměrové 
změny; jiné negativní důsledky 

1.3.2 Volba materiálu [1],[2],[6] 

Rychlost, kterou různé materiály podléhají korozi při stejných podmínkách je rozdílná. 

Jiná je také morfologická forma opotřebení. Schopnost kovu bránit se proti korozi se posuzuje 

podle jeho charakteru, prostředí a podle fyzikálních podmínek korozního systému. Při volbě 

materiálu je nezbytná znalost jeho chování za daných podmínek v určitých prostředích, 

přičemž se zohledňují následující kritéria. 

 Termodynamická stálost – je to vlastnost materiálu, která udává jak moc je daný kov 

odolný proti reakcím, které přeměňují daný kov na jeho sloučeniny.  

 Schopnost snadné a účinné pasivace – jak již bylo zmíněno, jedná se o tvorbu vrstvy 

na kovu, která efektivně brání materiál proti projevům koroze. U termodynamicky 

nestálých kovů jako jsou například Ti, Al, Cr, Fe se v oxidačních prostředích tento 

povlak vytváří. V případě, že se ve slitině nachází snadno pasivovatelný kov v určitém 

množství, dostává celá slitina tuto vlastnost např. FeCr, NiCr. Ovšem materiál může 

obsahovat i činitele, kteří na pasivaci působí negativně (chloridy, redukční látky). 
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 Stupeň chemické čistoty – je kritérium, které velice působí na korozivzdornost. U 

slitin je odolnost proti korozi ovlivněna vlastnostmi legujících složek, přičemž 

v určitých prostředích může nastat selektivní koroze nebo je snížena celková 

schopnost ochrany. 

Při volbě materiálu, který má dobré protikorozní vlastnosti, je nutné počítat se zvýšenou 

cenou. Ovšem je-li výrobek používán za náročných podmínek, může být tato varianta za dobu 

celkové životnost levnější. Nejvhodnější možností ochrany však spočívá ve využití méně 

drahého materiálu a díky vědomostem o protikorozní ochraně patřičně materiál upravit. 

1.3.3 Změna konstrukce [1], [6] 

Při návrhu konstrukce je třeba vždy zohlednit ochranu proti korozi a opotřebení, přičemž 

by měly být brány v potaz následující zásady.  

 Zkrácení doby styku povrchu s prostředím – značně ovlivňuje míru degradace 

materiálu. Konstrukce je volena tak, aby bylo co nejméně styků stěn s ostrými úhly, 

uzavřených prostorů a koutů a obecně aby se zabránilo zbytečnému zadržování 

agresivního prostředí (kapaliny, kaly, koncentráty). Také je nutno se vyvarovat 

nedokonalému nýtovému nebo šroubovému spoji stejně tak jako je důležité dbát na to, 

aby se vzniklé spáry při konstrukci utěsnily tmelem nebo tlustou vrstvou nátěru. 

 Zrovnoměrnění korozních podmínek – zabraňuje různorodým účinkům korozních 

činitelů po celém povrchu výrobku. Díky působením různých podmínek, složení 

prostředí a materiálu vznikají na kovu makročlánky, čemuž je nutné zabránit. Tyto 

nežádoucí články vznikají u materiálů, které mají jinou reaktivitu k elektrolytu a ten 

s nimi tvoří galvanický článek, viz obr. 9. 

 Přizpůsobení konstrukce povrchovým úpravám – je potřeba dodržovat, aby bylo 

možné provést patřičné úpravy, viz obr. 10. 

 

           a)              b) 

 

           c)              d) 

Obr. 9 Koroze svarového a nýtového spoje při nestejné korozní odolnosti základního 

materiálu a spoje a – anoda, k – katoda [1] 

 

 

 

 

 

a)    b) 

Obr. 10 Konstrukční řešení z hlediska možnosti vytvoření povrchové úpravy a) nevhodné      

b) vhodné [1] 
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2 PŘEDÚPRAVA [6], [7], [8] 

Operace předúpravy jsou velice důležité pro celou technologii lakování, neboť výrazně 

ovlivňují konečnou kvalitu povrchové úpravy. Cílem předúpravy je dosáhnout určité 

mikrostruktury, kvality povrchu a také dostatečné čistoty. Před nanášením povlaku je 

nezbytné, aby byl kov naprosto očištěn od mastnoty, korozních zplodin, okují a celkově všech 

nečistot, které se usazují na součásti v průběhu výroby (skladování, svařování apod.). 

V opačném případě nastává situace, kdy povlak nemá dobrou přilnavost k povrchu, je 

nekvalitní, drsný, nevzhledný a má slabou schopnost ochrany proti korozi. Proces předúpravy 

se dělí na dva typy, a to na mechanickou a chemickou. 

Dokonale provedená předúprava nemusí ještě znamenat kvalitní provedení povrchové 

úpravy. Proces lakování je také závislý na výběru patřičného materiálu pro danou aplikaci, na 

volbě lakovacího činidla a také na dostatečném vytvrzení laku.  

2.1 Mechanická úprava [4], [6] 

V průběhu výroby dochází k tomu, že na povrchu součástí vznikají nepravidelnosti a 

poruchy jako například stopy po obrobení, makro a mikrotrhliny, různé typy lomů, vznik 

zbytkových napětí v povrchové vrstvě, přítomnost oxidových vrstev, rzi, zbytky starých 

povrchových úprav atd., které mají nežádoucí vliv na charakter povlaku, zejména jeho 

přilnavost, tloušťku a pórovitost. Kvalitní povlaky z práškových nátěrových hmot nebo žárově 

stříkané vznikají pouze, když jsou dobře zakotveny k základnímu materiálu, což ovlivňují 

adhezní síly. Velikost těchto sil je závislá na členitosti a aktivitě povrchu, čehož se dosáhne 

právě mechanickými úpravami. 

Účelem těchto úprav je dosažení dostatečně čistého povrchu kovu, vytvoření dostatečné 

přilnavosti pro nanášení vrstvy laku a zajištění ochrany proti korozi. Dále se zlepšují 

mechanické vlastnosti a daný kov získává požadovaný vzhled. Mechanické úpravy povrchu se 

provádí těmito způsoby: 

 broušení, leštění, kartáčování, 

 omílání, 

 otryskávání, 

 speciální způsoby. 

Každá z těchto metod upravuje drsnost povrchu do určité míry, přičemž rozdíly v drsnosti 

jsou mezi jednotlivými způsoby velké. Proto je nutné vhodně volit způsob mechanické úpravy 

s ohledem na následné operace. 

2.1.1 Otryskávání [4], [7], [9], [10] 

Proces otryskávání se využívá i nejen jako předúprava povrchu pro následné lakování, ale i 

jako finální úprava povrchu. Pomocí 

otryskávání se dosahuje čistého 

povrchu prostého od rzi, okují a 

dalších nečistot stejně tak jako 

vhodných fyzikálně-mechanických 

vlastností, viz obr. 11. Jedná se 

v podstatě o deformaci povrchu 

materiálu, která ovlivňuje přilnavost 

nanášené vrstvy ke kovu.  

Princip tohoto procesu spočívá 

v tryskání otryskávacího materiálu – 

 

Obr. 11 Ukázka povrchu před a po otryskání [10] 
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abraziva, které dopadá na kov danou rychlostí, což způsobuje, že při dopadu dochází na 

povrchu ke kvalitativním změnám. To má za následek vznik určité mikrogeometrie, která je 

ovlivněna fyzikální podstatou procesu. Podle druhu otryskávacího materiálu (abraziva), 

specifikací tryskání a podle vlastností otryskávaného kovu je dán mechanismus, který je 

převládající. Může se jednat o plastickou deformaci, která probíhá při současném vzniku 

nových povrchů, který je způsoben oddělováním okují a nečistot nebo nastává odebírání 

mikrotřísek základního materiálu.  

Kvalita povrchu otryskaného kovu závisí především na tvaru tryskacího materiálu, ale také 

na jeho tvrdosti, druhu a hmotnosti zrna. 

V případě, že se tryská kulatým abrazivem, dochází k stejnoměrné přeměně povrchu, pro 

který je specifické protínání kulových vrcholků, ovšem výsledný charakter může být 

nepříznivě ovlivněn i malým obsahem nekulatých částic. Při použití ostrohranných částic 

dochází ke vzniku ostrých prohlubenin, výstupků a také k tvorbě  neorientovaných záseků na 

materiálu.  

Tryskání kulatým abrazivem se nazývá kuličkování a probíhá tak, že částice narazí velkou 

rychlostí do materiálu, což způsobí, že síla při dopadu plasticky přetvoří povrch. Vytvoří se 

důlek, pod kterým jsou vlákna natahována. Kuličkování snižuje tahové namáhání nebo ho 

dokonce přeměňuje na tlakové, což značně omezuje vznik a šíření trhlin. Podle způsobu 

urychlování tryskacího materiálu se tryskání rozděluje na: 

 tryskání vzduchem (pneumatické), 

 tryskání tryskacími koly (mechanické), 

 tryskání vodou (hydraulické), 

 kombinované tryskání (proudem brusiva). 

Druh tryskacího materiálu, který se pro daný výrobek používá, se volí v závislosti na 

tloušťce stěny výrobku, výchozím stavu povrchu a také na účelu tryskání. Níže jsou uvedeny 

druhy používaných tryskacích materiálů. 

 Křemičitý písek – jedná se o nejstarší tryskací materiál, který se ovšem nyní 

používá jen zřídka, zejména na úpravu vnějších konstrukcí. 

 Brusivo (korund, karbid křemíku) – tento druh se využívá při pneumatickém 

tryskání. Na rozdíl od písku má lepší trvanlivost a rovnoměrnější zrnitost. 

 Ocelový a litinový granulát – se používá při mechanickém způsobu tryskání. 

Obvykle má tvrdost 46 – 53 HRC, ovšem není vhodný pro tryskání neželezných 

materiálů (Ti, Al, Mg atd.). 

 Sekaný drát – je jeden z nejtvrdších materiálů, který se využívá zejména na 

mechanické tryskání. 

 Balotina – jsou to skleněné kuličky o velikosti 0,02 – 0,25 mm, které se využívají 

pro tryskání neželezných materiálů. 

U otryskávání je potřeba zohlednit kromě hodnot drsnosti materiálu i další aspekty, 

zejména povrchový objem materiálu, který je potřeba vyplnit, aby se dosáhlo zakrytí všech 

nerovností na povrchu. To pak dává celkovou představu o potřebném množství lakovacího 

materiálu. Z experimentů vyplývá, že objem, který je potřeba zaplnit je menší při otryskání 

kulatým materiálem než při použití ostrohranného. 

Povrch, který je již upraven otryskáním, snadno reaguje s prostředím, což se projevuje 

vznikem tenkých oxidických vrstev. Aby bylo docíleno požadované přilnavosti laku, je nutné 

dodržení časového intervalu mezi otryskáním a následnými operacemi. 
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2.1.2 Omílání [4], [6], [11] 

Omílání spočívá v odebírání materiálu a jeho vyhlazování, které je způsobeno vzájemnou 

interakcí součástí s různými typy a tvary omílacího materiálu v omílacích zařízeních.  Může 

se jednat o finální úpravu výrobků (z neželezných kovů, plastů). Využívá se zejména pro 

hromadnou úpravu malých součástí. Pomocí této operace se provádí následující úpravy 

povrchu: 

 Hrubování, odjehlování, odhrotování – dochází k odstranění rzi, oxidových vrstev, 

obrušení a zarovnání. Získává se většinou drsnost povrchu 2,5 – 3 μm. 

 Jemnější obrušování a zaoblování hran – při těchto procesech se získá drsnosti 1-2 μm. 

 Leštění a vyhlazování – těmito prostředky se dociluje drsnosti 0,5-1 μm. 

 Čištění, odmašťování. 

V případě použití hrubších metod se výrobky obrousí, zatímco použití jemných typů 

způsobí, že se součásti vyleští. Proces omílání se rozděluje na suchý a mokrý, přičemž u 

druhého způsobu se využívá suspenze v kombinaci s chemickými přísadami, jejichž účel je 

urychlení operace a také vylepšení kvality povrchu.  

Rychlost odebírání materiálu stejně tak jako drsnost povrchu je závislá na rozměrech zrna 

a druhu pojiva, přičemž omílací materiál může být z umělého korundu, kovový nebo 

z organických látek. 

Omílání se rozděluje podle používaných strojů - například na rotační a vibrační, viz obr. 

12.  

 

    a)     b) 

Obr. 12 Omílací stroje a) vibrační b) rotační [11] 

2.1.3 Broušení, leštění, kartáčování [2], [6] 

Metody broušení patří k nejvyužívanějším způsobům mechanických úprav povrchu. 

Používají se buď před nanášením laku, nebo jako finální operace. Broušením se získává 

potřebná kvalita povrchu před kartáčováním, přičemž se jedná zejména o zahlazení nerovností 

a o dosažení stejnoměrné jakosti povrchu kovu. Tudíž je podstata tohoto procesu odlišná od 

obrábění broušením, kde je cílem dosáhnout určité přesnosti rozměrů. 

Při broušení dochází k tomu, že se pomoci speciálních nástrojů, na kterých jsou nalepené 

brusné částice, postupně vybrušuje povrch na nižší drsnost (0,4 – 0,2 Ra), přičemž se volí od 

hrubších brusiv k jemnějším. V poslední části procesu je požadováno, aby finální kvalita 

povrchu byla dostatečná pro následující operace. V případě, že je potřeba brousit ostrohranné 

a rovinné předměty se používají tuhé kotouče. Se zvyšující se složitostí tvarů součástí se 
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používají měkčí kotouče. Tvrdé kotouče způsobují větší odebírání materiálu než měkké. 

Brusné částice se totiž nezamačkávají do kotouče. Pro broušení na hrubo je brusivo složeno 

z částic s velkou zrnitostí, zatímco pro dokončovací operace se používá brusivo s menší 

zrnitostí. Na druhu materiálu součásti je závislá obvodová rychlost kotouče, která se pohybuje 

v rozmezí od 20 - 45 m.s
-1

. 

Pomoci leštění se následně upravuje povrch po broušení nebo kartáčování, přičemž se 

dosahuje nízkých hodnot drsnosti (pod 0,1 Ra). Na kvalitu leštění má vliv nejenom leštící 

nástroj, obvodová rychlost, která bývá v rozmezí 26 – 32 m.s
-1

, ale i druh leštící pasty. Na 

začátku operace se používá tvrdších látkových kotoučů a mastnějších past za vyšší obvodové 

rychlosti a na dokončení je používáno měkčích kotoučů s jemnějšími pastami za menších 

rychlostí. 

Kartáčování se využívá buď k očištění povrchu materiálu odebíráním hrubých nečistot 

(rez, staré nátěry) anebo je tento proces používán před leštěním k odstranění oxidické vrstvy, 

která vzniká po broušení. Pro čistící operaci se používá drátěný kartáč, zato pro úpravu před 

leštěním jsou kotouče měkčí a pružné, tvořené z přírodních a umělých vláken, přičemž 

obvodové rychlosti kotoučů jsou stejné jako u broušení. 

2.2 Chemická úprava [2], [8], [9] 

Princip chemické úpravy spočívá v reakci činidla s nečistotami na povrchu. Těmito 

operacemi dochází k fyzikálním nebo chemickým změnám na povrch součásti. Může se 

jednat o úpravy, které jsou součástí předúpravy a připravují povrch pro následné vytváření 

povlaku (pokovování, vytváření organického povlaku) nebo se také mohou využívat jako 

finální operace (leštění, barvení). Jednotlivé metody se volí podle požadavků na kvalitu, 

přičemž se zohledňuje finanční stránka výroby. 

V případě, používání chemické úpravy jako přípravy pro nanášení laku se v praxi může 

využít tohoto technologického postupu:  

1) Odmašťování 

2) Aktivace 

3) Fosfátování 

4) Pasivace 

Součásti, které prochází těmito operacemi, jsou již mechanicky ošetřeny. Je důležité 

zohlednit nutnost oplachu vodou mezi jednotlivými operacemi a jeho vliv na kvalitu povrchu. 

V praxi se používá voda zbavena minerálů, tzv. demineralizovaná. Při použití běžné vody 

dochází k tomu, že při vypařování se na součásti usazují soli, které mají negativní účinky na 

finální kvalitu povlaku. Mohou způsobit nedostatečnou přilnavost laku, podporují tvorbu vad 

povrchu a také vznik koroze pod nanesenou vrstvou prášku. 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny některé z metod chemické úpravy povrchu. 

2.2.1 Moření [2] 

Mořením se povrch kovu zbavuje oxidických částic, jako jsou rez a okuje. Proces se 

provádí pomocí působením kyselin nebo louhů, přičemž nejvyužívanější je kyselina sírová, 

solná a fosforečná. Tato činidla způsobí to, že se nečistoty přemění na rozpustné soli, které se 

pak následně odstraní oplachem.  

2.2.3 Odmašťování [2], [7], [9], [12] 

Odmašťováním se povrch součásti zbavuje všech nečistot, které jsou spojeny se základním 

materiálem například pomocí adhezních sil (prach, kovové třísky atd.) Cílem této úpravy je 

odpoutat nežádoucí částice od povrchu a převést je do roztoku nebo emulze a také znemožnit 

jejich zpětnému usazení na součást. Z toho vyplývají dva nejčastější způsoby odmašťování, a 
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to v odmašťování v alkalických roztocích a odmašťování v rozpouštědlech. Ostatní metody 

jsou z nich odvozené:  

 Odmašťování v alkalických roztocích – je velice používaná metoda. Jedná se o 

emulgaci a zmýdelnění různých nečistot, viz obr. 13. Alkalické látky jsou složeny z 

louhu nebo sody, fosforečnanů, 

uhličitanů, křemičitanů, emulgátorů 

a také z povrchově aktivních látek. 

Poslední jmenovaná složka výrazně 

zvyšuje kvalitu, rychlost operace a 

také snižuje teplotu. Tyto látky také 

umožnily používat roztoky slabě 

alkalické až neutrální. Jednou 

z výhod použití tohoto druhu 

odmašťování je kromě bezpečnosti 

práce také možnost spojení s dalšími 

částmi předúpravy, např. moření a fosfátování, do linek. Z ekonomického hlediska je 

tento druh výhodný v tom, že zařízení mohou být plně automatizována a mají velkou 

výrobní kapacitu. Ovšem je potřeba zabezpečit odsávání výparů, které se během 

operace vytváří. Tento druh odmašťování lze provést několika způsoby: 

 Ponořením – tento způsob je málo efektivní. Teploty lázně se liší podle druhu 

materiálu, který se odmašťuje. Pro ocel se pohybují od 70C do 95C. 

 Postřikem – provádí se odmašťováním, které má větší účinnost díky 

mechanickému působení proudu kapaliny, proto není potřeba vysokých teplot 

lázně. Pro ocel 50C až 75C. 

 Pomocí ultrazvuku – k odmašťování se využívají kavitační děje. Při těchto dějích 

se v kapalině vyvolávají tlakové vlny, které rozruší a pak následně odplaví 

nečistoty z povrchu součásti. 

 Ponořením v elektrolytické lázni – využívá se zde vliv elektrického proudu, který 

vytváří bubliny (vodíkové, kyslíkové). Tím dochází ke zvýšení efektivity čištění. 

 Párou nebo horkou tlakovou vodou – čistí se výrobky, které mají velké rozměry a 

jsou značně znečištěné. 

 Emulzní odmašťování – využívá se zde výhod alkalického a organického 

odmašťování. Dochází totiž k tomu, že současně působí organické rozpouštědlo a 

emulgátory. 

 Odmašťování v rozpouštědlech – je metoda, při které dochází k tomu, že se mastné 

látky na povrchu součásti rozpustí, přičemž se dají odstranit i silné vrstvy nečistot. Při 

této operaci se nejčastěji využívá petrolej, benzín, benzen, toluen, trichlóretylén a 

tetrachlormetan. Velikou nevýhodou je, že tyto látky nesplňují požadavky zdravotně 

nezávadné práce. Tento druh odmašťování se provádí následujícími způsoby: 

 Ponorem – součásti se noří do lázní, které obsahují čisté rozpouštědlo. 

 Odmašťování parami rozpouštědel – provádí se tak, že se daný výrobek vystaví 

parám nad vařícím rozpouštědlem. Díky tomu, že je součást neustále v kontaktu 

s parami, je tato metoda účinnější než odmašťování ponorem. 

Obr. 13 Schéma emulgace mastnoty na 

povrchu součásti [2] 
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 Postřikem – tímto způsobem se čistí součásti, které jsou velice znečištěné. 

Obvykle se kombinuje s předešlými metodami odmašťování (ponorem, parami 

rozpouštědel). 

2.2.4 Fosfátování [7], [9], [12], [13] 

Fosfátování je velice jednoduchý způsob úpravy povrchu, je relativně levný a také 

poměrně rozšířený. Vytvořená fosfátová vrstva zlepšuje přilnavost nátěrových hmot, olejů a 

maziv k povrchu součásti, přičemž také poskytuje protikorozní ochranu. Díky těmto 

vlastnostem se tyto povlaky používají k usnadnění záběhu točivých strojních součástí nebo 

k usnadnění tvářecích procesů. Fosfátují se nelegované oceli, zinek, hořčík a hliník. 

Metoda fosfátování spočívá v tom, že lázeň obsahuje kyselinu fosforečnou H3PO4 a 

dihydrogenfosforečnan zinečnatý Zn(H2PO4)2, přičemž při aplikaci na součásti probíhají 

následující reakce: 

                         

                          

                                  

V průběhu těchto reakcí zamezuje kyselina fosforečná tvorbě rozpustných nebo 

nerozpustných zplodin. Při působení fosfátovací lázně tato látka rozpouští povrch součásti dle 

následující reakce: 

                      
     

To způsobí, že oblast blízko povrchu kovu je zbavena volné kyseliny, což podnítí 

vylučování nerozpustných fosforečnanů přímo na součásti. Vznikající povlak chrání materiál 

proti dalšímu rozpouštění až do doby, kdy se na povrchu vytvoří nerozpustné fosforečnany, 

tím se reakce zastaví. 

Je důležité, aby v lázni bylo správné množství celkové a volné kyseliny. V případě, že je 

nadbytek kyseliny, nastává pouze moření. Při opačném stavu dochází k tomu, že fosforečnan 

vytváří kromě vrstvy na povrchu materiálu také velké množství kalu. 

Vliv na rychlost reakce má teplota, kterou je možno snížit na 30 – 70 C pomocí 

urychlovačů jako jsou např. dusičnany, dusitany nebo chlorečnany. Tyto látky také snižují 

dobu potřebnou pro aplikaci ponorem na 5 – 10 min a postřikem na 1 – 3 min.  

Jakost fosfátové vrstvy značně ovlivňuje kvalita předchozí úpravy povrchu (odmaštění, 

moření, drsnost povrchu, typ oceli atd.). V případě, že je potřeba dosáhnout velice jemné 

struktury, se před fosfátováním provádí aktivační oplach. Ten způsobí vznik zárodečných 

krystalizačních center, ze kterých se při fosfátování tvoří jemná stejnoměrná vrstva.  

Podle druhu použitého činidla vznikají rozdílné fosfátové povlaky, které se liší svou 

tloušťkou, četností krystalů, krystalickou strukturou, tvrdostí a štěpností, přičemž všechny 

typy vrstev mají společné to, že zlepšují přilnavost laku k základovému materiálu. 

Fosfátování se dělí dle použitého kationu kovu na následující druhy: 

 Zinečnaté – jedná se o nejrozšířenější fosfátovací metodu. Složení lázně je v tomto 

případě typické. Obsahuje kyselinu fosforečnou, dihydrogenfosforečnan zinečnatý a 

další látky (urychlovače, katalyzátory, povrchově aktivní látky). Tvoří se povlaky, 

které mají tmavě šedou až černou barvu a tloušťku 1 – 7 μm, přičemž se skládají 

z fosforečnanu železnato-zinečnatého a fosforečnanu zinečnatého. Na obr. 12 a) je 

zobrazena struktura povrchu při použití tohoto druhu fosfátovaní. Lázně jsou ohřívány 

na teploty 40 – 70 C a expoziční doba je od 3 do 9 minut. Tento povlak se nejvíce 

využívá pro zlepšení přilnavosti povrchu a k vytvoření ochrany proti podkorodování 

nátěrové hmoty. Ovšem používá se také pro usnadnění tváření kovů tažením. 
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Strukturu lze zjemnit pomoci aktivační předoperace, která se zpravidla před 

fosfátováním provádí. 

 Zinečnato-vápenaté – při tomto způsobu je složení lázně podobné zinečnatému 

fosfátování, akorát obsahují navíc dihydrogenfosforečnan vápenatý. Výsledná 

struktura je velice jemná a není tudíž potřeba aktivačního oplachu. Barva povlaků 

bývá šedá, přičemž závisí na tloušťce povlaku, který se obvykle pohybuje v rozmezí 

od 1 μm do 3 μm. Tato vrstva se skládá ze směsného fosforečnanu zinečnato-

vápenatého a ukázka této struktury je ukázána na obr. 12 b).  Teploty pro pracovní 

lázně jsou v rozmezí od 70 – 80 C a expoziční časy jsou od 6 do 9 minut. Z důvodu 

neprovádění předešlé aktivace povrchu, tato metoda někdy nahrazuje zinečnaté 

fosfátování. Využívá se především pro zlepšení soudržnosti mezi vulkanizovaným 

kaučukem a základním kovem. 

 Manganaté – probíhá pomocí lázní s obsahem dihydrogenfosforečnanu manganatého. 

Výsledná vrstva má tmavší odstíny než ostatní druhy fosfátování (nejtlustší povlaky se 

zbarvují až do černé barvy). Tento povlak má tloušťku od 1 μm do 6 μm. Struktura je 

zobrazena na obr. 12 c). Lázně jsou ohřívány na 70 – 95 C a doba potřebná pro 

aplikaci je v rozmezí od 2 do 15 minut. Vrstva vytvořena manganatým fosfátováním je 

díky svým vlastnostem (tvrdost, omezená štěpnost, vysoká porózita) využívána při 

záběhu točivých strojních součástí, je totiž schopna absorbovat značné množství 

maziv, které snižují riziko zadření. Nejvíce se využívá v automobilovém průmyslu pro 

úpravu ozubených kol v komplikovaných převodových systémech. 

 Železnaté – tento druh se tvoří z lázní, které jsou poměrně neobvyklé. Obsahují totiž 

alkalické dihydrogenfosforečnany, zejména pak sodné, draselné a amonné soli. 

Povlak, který se vytváří, má namodralou barvu, ale podle tloušťky se může zbarvit 

modrošedě až šedě, přičemž síla vrstvy bývá okolo 300 nm. Ukázka struktury při 

použití tohoto druhu fosfátování je na obr. 12 d). U těchto povlaků neexistuje jednotný 

popis složení, protože jsou dost tenké a také amorfní. Při této metodě jsou lázně 

ohřívány na teploty 60 – 70 C a aplikační čas je kolem 5 minut. Výhodou železnatého 

fosfátování je nízká cena a také se nemusí provádět složité kontroly lázní. Je potřeba 

pouze hlídat hodnoty pH a dávkování koncentrátu. Na druhou strany takto vytvořené 

povlaky neposkytují tak dobré protikorozní vlastnosti oproti ostatním způsobům 

fosfátování. Z toho důvodu se využívají na výrobky, kde není potřeba vysoké 

odolnosti proti korozi. 

 

  a)   b)           c)            d) 

Obr. 14 Povrchy vytvořené pomocí fosfátování a) zinečnaté b) zinečnato-vápenaté  

 c) manganaté d) železnaté [13] 

2.2.5 Pasivace [9] 

Jak již bylo zmíněno, kovy se mohou samovolně pasivovat, čímž se zvýší jejich 

korozivzdornost. Ovšem pasivace může být také řízená. Proces probíhá tak, že dochází 

k reakci oxidační látky s povrchem kovu, přičemž se využívá oxid chromový, který je 

základní složkou pasivačního roztoku. Lze k němu také přidat kyselinu fosforečnou. 
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3 NÁTĚROVÉ HMOTY [8], [14] 

V dnešní době se v hojné míře využívají termosetové práškové nátěrové hmoty. Jedná se o 

látky, které se při roztavení rozprostřou na celém povrchu předmětu a vytvoří souvislou 

vrstvu laku. Tyto nátěrové hmoty jsou složeny ze směsi pryskyřic, pigmentů a další složek, 

které ovlivňují výslednou barvu, lesk nebo hloubku matu práškových nátěrů. Před nanášením 

se prášek ničím neředí a ani ho není potřeba rozpouštět v tekutinách. Samotná aplikace se 

nejčastěji provádí pomocí stlačeného vzduchu. 

Výroba tohoto druhu nátěrové hmoty spočívá ve smíchání jednotlivých složek v tavenině, 

která se následně po ochlazení mele ve speciálních zařízeních, kde se dosahuje určité velikosti 

částic prášku. Výběr složek nutných pro výrobu (polymery, vytvrzovalo, katalyzátor, aditiva) 

je závislý na požadovaných vlastnostech nátěru, způsobu aplikace a také na době a teplotě 

vypalování. Lze zhotovit velice lesklé, ale i také hluboce matné druhy prášku ve velkém 

množství vzhledových druhů a odstínů. 

Rozsah využití této nátěrové hmoty je veliký. Používá se pro práškování ledniček, 

kovového nábytku, jízdních kol, krytů výpočetní techniky, bytových doplňků, radiátorů, lamp 

a třeba také dílů pro automobilový průmysl. 

Existuje několik druhů práškových hmot, přičemž při volbě příslušného typu je nutné 

zohlednit vlastnosti součásti, na kterou se prášek nanáší a její použití. Podle nosičů se prášek 

dělí na následující druhy. 

 Epoxidové (EP) – využívají se na výrobky, které se nacházejí v interiéru. Tento typ 

nátěru dobře odolává korozi a určitým chemickým látkám. Tento nátěr se vyznačuje 

vysokým leskem, jemným povrchem a flexibilitou. 

 Epoxipolyesterové (PEP) – jejich využití je v dnešní době rozsáhlé. Lze je také 

označovat jako hybridní nebo mixy. Používají se zejména v interiéru. Ovšem zvládnou 

i krátkodobé vystavení venkovním vlivům. Jsou složeny z epoxidové a polyesterové 

pryskyřice, přičemž podle poměru těchto dvou látek se vlastnosti nátěru podobají 

epoxidovým nebo polyesterovým práškům. 

 Polyesterové (PES) – mají dobrou odolnost proti UV záření a působení venkovního 

prostředí. Z těchto důvodů se využívají v exteriéru. Doba potřebná pro vypálení je 

delší a také se vypaluje při vyšší teplotě než epoxidové. 

 Polyuretanové (PUR) – vyznačují se vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a 

také vysokou čirostí.  

 Akrylátové (AC) – jsou velice odolné proti chemickým látkám a používají se do 

exteriéru. 

Nejběžnějšími typy jsou epoxidové, epoxipolyesterové a také polyesterové. 

Oproti tekutým nátěrovým hmotám, má práškový způsob tvorby povlaku výrazně lepší 

ekologické podmínky provozu. Při práškování lze minimalizovat odpad pomocí recirkulace 

prášku v nanášecím zařízení. Dalším způsobem snížení spotřeby materiálu je možnost znova 

využít již aplikovanou práškovou barvu, která se na součásti při postřiku nezachytila. 

Při skladování je nutné dodržet určité podmínky, neboť v opačném případě by byla 

negativně ovlivněna životnost a také kvalita nanášení. Je nutné, aby byly prášky skladovány 

v suchých prostorech, ve kterých budou chráněny proti výkyvům teplot a zvlhnutí. 

Hodnota vlhkosti prášku by neměla být vyšší než 0,4%. Prášková nátěrová hmota by měla 

obsahovat co největší podíl zrn o velikosti 35 – 40 μm, přičemž v obsahu by nemělo být více 

než 10 % částic menších než 10 μm. Pro kvalitní nanášení je nutné, aby částice měly přibližně 

stejnou velikost.  
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3.1 Nanášení [8], [15], [16] 

V současné době se při nanášení práškových nátěrových hmot využívá ostřiku 

v práškovacích kabinách, viz obr. 15. Princip tohoto způsobu spočívá ve využití přitažlivých 

sil mezi lakovaným předmětem a částicemi prášku 

(součást je uzemněna a prášek se elektricky nabíjí). 

Při tomto vzájemném působení dochází ke vzniku 

dostatečné přitažlivé síly, která udrží prášek na 

výrobku do té doby, než se vypálí a zakotví k 

povrchu. K nabití částic prášku dochází dvěma 

základními způsoby. 

 Elektrostatické nabíjení (korona) - využívá 

elektrodu vysokého napětí nacházející se na 

ústí pistole, která ionizuje vzduch. Když 

pak prášek prochází tryskou, tak se na 

některé jeho zrna uchytí ionty a tím se 

záporně nabijí, přičemž je potřeba, aby 

vzniklo co největší množství nabitých 

částic, viz obr 16 a). Na velikosti napětí 

závisí počet volných iontů. Ovšem 

v případě, že je napětí hodně vysoké, vzniká 

na určitých místech vrstva nátěru, která je nedostačující. Je velice důležité, aby byla 

lakovaná součást dostatečně uzemněna. Jinak může dojít k hromadění záporných 

elektronů na povrchu, které pak odpuzují další částice prášku, a dojde k tvorbě 

nedostatečně tlusté vrstvy laku. 

 Elektrokineticky (tribo) – se nabíjí prášek při průchodu tryskou, kde se částice třou o 

stěnu aplikačního zařízení, která je vyrobena ze speciálního druhu izolantu, viz obr. 16 

b).  Podobně jako u elektrostatického nabíjení je nezbytné dobré uzemnění lakovaného 

předmětu, ale také i stříkací pistole a práškovací kabiny. Během nabíjení v aplikační 

pistoli dochází k tomu, že se částice prášku kladně nabíjí, přičemž se uvolňují záporné 

ionty, které je potřeba odvádět do země, jinak by se usazovaly a prášek by se přestal 

nabíjet. 

Pro kvalitní nanášení je nutné, aby do pistolí přicházel pouze čistý a suchý vzduch, který 

výrazně ovlivňuje proces nabíjení. Kdyby se dostal do trysek špinavý vzduch, způsobil by 

tvorbu vad laku.   

Vzduch v lakovně má také veliký význam pro finální jakost povlaku. Relativní vlhkost by 

se měla pohybovat mezi 45 a 50 %. Při těchto hodnotách se proces urychluje a tvoří se 

rovnoměrnější vrstva povlaku. 

 

   a)       b) 

Obr. 16 Schéma nabíjení částic prášku a) elektrostatické b) elektrokinetické [15] 

Obr. 15 Nanášení prášku v kabině 
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4 VYTVRZOVÁNÍ [15], [16], [17] 

Po nanášení nátěrové hmoty je nutné, aby se provedlo tepelné zpracování. Tím se docílí 

vytvoření souvislé vrstvy laku, která je silně spojena se součástí. Jedná se o proces, který 

ovlivňuje mechanické vlastnosti, chemickou a korozní odolnost, ale také i vzhled výrobku. 

S ohledem na vlastnosti lakovaného předmětu (tloušťka, tepelná vodivost, tvar) se volí teplota 

a čas vytvrzování. Také je nutno zohlednit průběh zvýšení teploty výrobků, kdy je při použití 

nevhodné pece vytvořen nekvalitní povlak. Vlastnosti (lesk, mat, drsnost) výsledné vrstvy 

laku se liší v závislosti na způsobu zavěšení a také na počtu součástí.  

Vytvrzování se provádí pouze u termosetických práškových nátěrových hmot, neboť 

jenom u tohoto druhu dochází v příslušných teplotách k chemické reakci molekul pryskyřice 

s tvrdidlem, přičemž vznikají trojrozměrné makromolekuly. Tím se vytváří povlak, který se 

vyznačuje netavitelností a odolností proti rozpouštění v rozpouštědlech. 

Pro dosažení patřičných teplot vytvrzování se využívají následující metody: 

 konvekční v klasických pecích, 

 infračervenými paprsky, 

 ultrafialovými paprsky. 

Nejvyužívanějšími jsou klasické pece (elektrické, plynové), u kterých se součásti ohřívají 

teplým vzduchem, viz obr. 17. Při infračerveném vytvrzování se zahřívá přímo práškový 

nátěr, čímž je tato metoda efektivnější a rychlejší než použití konvekčních způsobů. Ovšem 

lze aplikovat pouze pro plošné nebo rotační 

výrobky, protože se ohřívají jenom místa na 

povrchu součásti, kde přímo dopadají 

infračervené paprsky. Díky tomu, že se při 

použití tohoto druhu vytvrzování neohřívá 

podklad, lze nanášet prášek i na materiály, 

které mají nízkou teplotní odolnost. 

Nejnovější metoda je pomoci 

ultrafialových paprsků, díky kterým lze proces 

ohřevu ještě více urychlit. Nejprve se nátěrová 

hmota roztaví pomocí infračervených paprsků 

a pak se pomocí ultrafialového záření vytvrdí. 

Nutnou podmínkou pro toto vytvrzování je 

použití speciálních prášků.  

V praxi je nutné si uvědomit, že doba 

potřebná pro vypálení, kterou výrobce uvádí 

na obale práškové hmoty, je myšlena pro 

samotný vytvrzovací proces. To znamená, že 

v ní není započtena doba ohřevu materiálu na 

danou teplotu. Je proto potřeba počítat i 

s časem potřebným pro náběh teploty, přičemž 

jeho nedodržení nejvíce degraduje povlak u 

tlustostěnných součástí. 

Vrstva, která je nevhodně vytvrzená se projevuje především nedostatečnými 

mechanickými vlastnostmi (odolnost při zkoušce ohybem, úderem, hloubením). Ovšem i 

ostatní vlastnosti jsou negativně ovlivněny např. chemická a korozní odolnost, odolnost proti 

povětrnostním účinkům a u matných povlaků může dojít i k vizuálním defektům. Konečnou 

kvalitu laku méně znehodnocuje malé přepálení než nedostatečné. V případě, že je součást 

vytvrzována delší dobu nebo při vyšších teplotách než bylo předepsáno výrobcem, dochází 

Obr. 17 Klasická pec 
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pouze ke změně odstínu nebo lesku, přičemž další vlastnosti nejsou zpravidla ovlivněny nebo 

jenom mírně. 

U práškových nátěrových hmot parametry vypalování (doba, teplota) nejsou závislé na 

tloušťce vrstvy, která ovšem ovlivňuje korozivzdornost a mechanické vlastnosti povlaku.  

Pro tento proces je výhodnější použít průběžné pece a dopravník, který se pohybuje stálou 

rychlostí. Tímto způsobem se součásti při vstupu a výstupu z pecí vytvrzují za stejných 

podmínek. Rychlost jakou se dopravník pohybuje, má vliv na náběh teploty i na dobu 

vytvrzování. V případě, že je náběh nedostačující, dochází k znehodnocení povlaku (zhoršení 

přilnavosti, změna struktury, vznik nevhodného matu, atd.). Na finální kvalitu povlaku má 

také vliv rozložení teplot v peci. Teplotní rozdíl v různých místech pece by neměl být větší 

než 5 C, čehož se v praxi moc nedodržuje. Tím se vytváří povlak, který není na celém 

povrchu stejnoměrně vytvrzen.  

Pro vznik kvalitního povlaku je velice důležité odhadnout nebo změřit čas potřebný pro 

zahřátí součásti na požadovanou teplotu, který je závislý na tloušťce a druhu materiálu. Může 

se jednat o několik minut až po několik hodin. Nejvhodnějším postupem změření doby 

náběhu je uskutečnit měření na určité součásti v peci za běžného provozu. 

Při vytvrzování je velkým problémem provést správné vypálení součásti s velmi rozdílnou 

tloušťkou stěn. V takovém případě se parametry (teplota, doba procesu) volí v závislosti na 

největší hodnotě tloušťky. Tím se docílí, že i v těchto místech povlak splňuje požadavky na 

mechanické vlastnosti. Ovšem v úsecích, kde je materiál tenčí, může dojít ke změně vzhledu 

součásti (odstín, snížení lesku). Řešení spočívá v předehřátí předmětu před práškováním, čímž 

se dosáhne rovnoměrného vytvrzení povlaku.  

4.1 Kontroly [17], [18] 

U komplikovanějších součástí je nutné provádět kontroly kvality procesu vypalování. 

Jednou ze zkoušek je mřížkový test, kde ovšem může být nedostačující výsledek ovlivněn 

také špatně připraveným podkladem. Pro posouzení výsledku je rozhodující jestli se 

odloupnutá vrstva laku ohne o 180  

nebo jestli při ohýbání dojde ke drolení. 

Dostatečně vytvrzený povlak z prášku se 

nedrolí. 

Dalším způsobem jak hodnotit proces 

vypálení je pomocí rozpouštědla. Jedná 

se o nejjednodušší a lehce proveditelný 

test. Proces spočívá v navlhčení kusu 

látky v určitém ředidle 

(methylethylketon) a v rozetření této 

látky na určité místo na nalakovaném 

předmětu. V případě, že dojde 

k zabarvení hadříku a poškození vrstvy 

laku, nebyl proces vytvrzování 

dostatečný. Naopak je-li tento proces 

proveden správně, lak se pouze lehce 

zmatní, viz obr. 18.  

Dále se pak na vypálených součástech kontroluje také tloušťka laku, přičemž se využívá 2 

metod (magneticko-indukčních a vířivých proudů). První z nich se používá pro měření 

nemagnetických vrstev na feromagnetickém podkladu. Pomocí druhé metody se zase měří 

tloušťka elektricky nevodivých vrstev na elektricky vodivém podkladu. 

Obr. 18 Zmatněný povrch nalakované součásti 
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5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Následující popis výroby se vztahuje pro lakování konkrétní součásti pro dané využití, 

proto se postupy pro úpravu povrchu jiných výrobků mohou v některých částech lišit. 

Technologický postup vypadá následovně. 

1. Mechanická předúprava 

2. Chemická předúprava 

3. Sušení 

4. Nanášení nátěrové hmoty 

5. Vytvrzování 

Pro dosažení co nejefektivnější výroby vede přes jednotlivé operace dopravník, po kterém 

se pohybují závěsy s předměty, které mají být nalakované.  

Nejprve je nutné provést mechanickou předúpravu. Ta se provádí na pracovišti, které není 

spojeno s lakovací linkou. Kusy, které již prošly touto úpravou, se ukládají na stojany, ze 

kterých je pak následně obsluha lakovací linky dává do závěsů, přičemž je nutné dbát na to, 

aby při navěšování došlo ke kontaktu součásti se závěsem. Jenom tak je dosaženo uzemnění 

výrobku, které je důležité pro nanášení nátěrové hmoty.   

Dopravník nejprve vede skrz chemickou předúpravu, která se skládá z několika zón. Jak již 

bylo v práci zmíněno, provádí se zde patřičné úpravy povrchu, mezi kterými je nutné provádět 

oplachy. Pro první oplach se používá běžná voda, ovšem pro všechny následující se využívá 

DEMI voda. Aby se minimalizovaly náklady, oplachuje se stejnou DEMI vodou víckrát, 

přičemž pro finální oplach se používá nejčistější a pak dle obr. 19 se rozvádí do zbylých zón.  

Poté následuje průchod sušící pecí, kde jsou 

součásti vysušeny. Je totiž nutné, aby při 

nanášení byly předměty dokonale suché.  

Pak nastává samotné nanášení práškové 

nátěrové hmoty v práškovací kabině, která je 

spojena odsávačkou s cyklonem. Nezachycený 

prášek, který se odsaje do cyklonu, se recykluje 

a je možné ho znova použít, viz obr. 20. Tím je 

dosaženo snížení nákladů na nátěrové hmoty.  

Další částí linky je vytvrzovací pec, kde se 

nanesená hmota vytvrdí a tím vznikne vrstva 

laku. Obsluha linky nalakované výrobky ukládá 

na stojany a výrobek je připraven k dalším operacím. 

Obr. 19 Schéma předúpravy se znázorněným přívodem DEMI vody 

 

Obr. 20 Schéma recyklace prášku 
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6 ŠKOLICÍ PODKLADY 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, součástí této práce je i vypracování školicích podkladů pro 

obsluhu lakovací linky. Tato část práce byla vypracována ve spolupráci s průmyslovým 

podnikem vyrábějícím komponenty pro automobilový průmysl a tvoří obsah přílohy 1, která je 

určena právě pro tuto firmu. Jelikož si to daný podnik nepřeje, nemůže být zveřejněn celý tento 

dokument. Proto je zde uveden pouze popis vypracování, obsah a také popis jednotlivých kapitol. 

Postup vypracování nejprve spočíval v osvojení základních dovedností navěšování a 

svěšování součástí na dopravník, v seznámení s jednotlivými prvky dopravníku a také celou 

lakovací linkou.  

Dále následovalo postupné zaškolování v dalších povinnostech obsluhy, obeznámení se 

všemi dokumenty, podle kterých se pracovníci řídí i do kterých zapisují příslušné údaje. Jedná 

se například o kontroly lázní, nastavování parametrů lakování pro určité druhy součástí a také 

údržba, která je velice důležitá pro chod linky. S tímto bylo spojeno také další prohlubování 

vědomostí o principech lakování, technologiích jednotlivých operací a celkovém výrobním 

procesu. 

Cílem bylo vytvořit dokument, který by byl nápomocen pří školícím procesu nových 

pracovníkům. Hlavním úkolem tohoto dokumentu je shrnout základní popis technologie, 

výrobní proces a také povinnosti obsluhy. 

Zde je uvedena zmíněná ukázka obsahu školicích podkladů. 
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V první kapitole jsou popsány jednotlivé části, ze kterých se celá lakovací linka skládá 

spolu s náležitými sklady a pracovišti. Dále je zde uvedena ukázka procesu lakování. To 

znamená veškeré operace v jednotlivých úsecích linky, přes které součásti prochází. Nakonec 

je v této kapitole vysvětlen proces navěšování a svěšování kusů na a z dopravníku a jsou zde 

vypsány dokumenty, dle kterých je pracovník povinen proces provádět spolu s ukázkami 

některých základních druhů způsobu navěšování. Ukázka části první kapitoly je na obr. 21. 

 
 

Následující kapitola pojednává o dokumentech, které se dělí na kontrolní postupy, podle 

kterých obsluha vykonává určitě operace, a kontrolní karty, kde se vypisují naměřené hodnoty 

z patřičných kontrol. Ukázka kontrolní karty pro zápis počtu navěšených kusů pro operátora 

navěšování je na obr. 22. Tento dokument slouží k tomu, aby se udržel přehled v navěšených 

kusech a také aby obsluha linky věděla, na jaké pozici na dopravníku se určitý druh součásti 

nachází. Dále je zobrazena ukázka výkazu práce na obr. 23, který vyplňuje lakýrník v průběhu 

směny. Do tohoto dokumentu se vypisují záznamy o výkonu (dobře a špatně nalakované 

kusy), o operátorech, kteří během směny pracovali, prostoje a další důležité informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Kontrolní karta počtu navěšených kusů 

Obr. 21 Ukázka z první kapitoly školících podkladů 
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Další kapitola obsahuje veškeré kontroly, které jsou nezbytné pro kvalitní provedení 

lakování. Jedná se o kontroly kvality a tloušťky laku, lázní u linky předúpravy a konečné 

vizuální kontroly nalakovaných dílů, kterou provádí operátor svěšování.  

Kapitola 4 se věnuje veškerým informacím, pokynům a povinnostem týkajících se údržby 

celé lakovací linky. Jsou zde popsány jednotlivé body, které je nutno provést, a také 

dokumenty, které je potřeba po ukončení údržby vyplnit. 

V 5. kapitole jsou uvedeny nejčastější chyby při lakování. Je zde uvedeno jak postupovat 

při eskalaci špatných kusů spolu s požadavky na výkon a jsou zde také ukázány cíle kvality. 

Šestá kapitola pojednává o všech znalostech, které pracovník musí mít při plnění své práce. 

Nejprve je uvedena bezpečnost práce, kterou je povinen každý člen obsluhy důkladně 

nastudovat a řídit se podle ní. Další částí této kapitoly je rozdělení obsluhy na 3 druhy 

pracovníků – operátoři, mechanici, lakýrníci, přičemž každý má své povinnosti. Dále se pak 

pracovníci dělí i podle úrovní znalostí v daných pracovních oblastech. V této části školících 

podkladů je také popsán postup zadávání kusů do systému spolu s ovládáním práškovací 

kabiny, což jsou operace, které provádí pouze lakýrník. 

Poslední kapitola stručně vysvětluje pracovníkům technologii jednotlivých operací, kterým 

se pak více věnuje bakalářská práce. 

 V celém dokumentu školících podkladů se při popisu příslušných operacích objevují 

odkazy na dané kontrolní postupy a kontrolní karty, které jsou umístěny v blízkosti pracovišť.  

Obr. 23 Výkaz práce 
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7 ZÁVĚRY 

Bakalářská práce se zabývá problematikou lakování povrchů kovových součástí. Jedná se o 

celkový proces tvorby ochrany kovů proti korozi. V práci jsou uvedeny přednosti této 

metody, díky kterým je v praxi velice využívaná. Jde zejména o použití levného materiálu, 

který díky lakování dosáhne vysoké protikorozní odolnosti. 

V úvodu práce je popsána koroze jako jeden z hlavních důvodů, proč je vůbec potřeba 

provádět lakování součástí. Práce obsahuje rozdělení koroze a hlavně její příčiny, které jsou 

důležité pro vytváření příslušné ochrany. Z těchto poznatků je vyvozeno několik možností 

zamezení jejího působení, ze kterých je nejlepší a nejpoužívanější povrchová úprava 

lakováním. 

V práci je také vyzdvihnut význam a rozdělení předúpravy, která do značné míry ovlivňuje 

výslednou kvalitu povlaku. Je zde zmíněno několik metod ať už mechanické či chemické 

předúpravy. Tyto metody se používají nejenom za účelem očištění povrchu součásti, ale mají 

také velký vliv na zlepšení její přilnavosti, což dělá z těchto operací důležitou část celého 

výrobního procesu. 

Další část práce se věnuje práškovým nátěrovým hmotám, způsobům nanášení a také 

problematice vytvrzování vrstvy laku. Tato problematika je důležitá, neboť při nevhodném 

provedení může mít negativní vliv na kvalitu povlaku. Využití práškových hmot je výhodné 

z hlediska finanční stránky. Lze totiž nezachycený prášek znovu použít, což snižuje jeho 

náklady. 

V praxi se pro získání co nejkvalitnější povrchové úpravy lakováním využívá kombinace 

určitých metod předúpravy spolu s následnými operacemi. Volbu těchto úprav lze provést 

v závislosti na druhu součásti a požadavcích zákazníka, přičemž při vhodné kombinaci se 

dosáhne snížení výrobních výdajů a zároveň splnění potřebné kvality laku. 

Práce obsahuje také ukázku technologického postupu, přičemž jednotlivé části jsou voleny 

podle požadavků pro konkrétní výrobek.  

V závěru práce je popsána metodika tvorby školicích podkladů pro obsluhu lakovací linky. 

Tyto materiály jsou určeny k ulehčení zaškolovacího procesu nových pracovníků. Mají 

zaměstnance seznámit se všemi pracovními postupy a povinnostmi, které jsou s procesem 

lakování spojeny. Vzhledem k tomu, že tento dokument byl vyroben pro interní potřeby 

nejmenované firmy a plná verze obsahuje informace, které si firma nepřeje zveřejnit, je jako 

součást předkládané bakalářské práce uveden pouze stručný popis metodiky tvorby tohoto 

dokumentu a školicí podklad jako takový je vlastnictvím firmy. Hlavním cílem spolupráce 

s firmou v rámci řešení dané bakalářské práce bylo nejen vyhotovení školicího podkladu pro 

firmu, ale také především možnost nahlédnutí do skutečného provozu a získání cenných 

zkušeností z praxe, za které autor tímto firmě děkuje.   

Samotná bakalářská práce slouží především k seznámení s principy koroze a hlavně 

s celkovým procesem lakování.  
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