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ABSTRAKT  

V rámci teoretické části diplomové práce je proveden výpis hlavních typů zrychlených 

zkoušek určených pro odolnost kovových a polymerních povrchových úprav. 

V experimentální části je provedeno hodnocení míry biologické odolnosti deskových 

materiálů na bázi dřeva. Dále je posouzena odolnost povlakových systémů pomocí 

zrychlených testů. Odolnost plášťů modulárních staveb je v diplomové práci primárně 

zaměřena na degradaci nátěrů aplikovaných primárně na kovových podkladech a 

dřevěných podkladech. U zkoušených nátěrových systémů je analyzován vliv 

podkladu a chemická báze na finální odolnost proti povětrnostním vlivům.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Nátěrový systém, trvanlivost, UV záření, korozní testy, degradace, změna barevnosti 

ABSTRACT  

Within the theoretical part of the diploma thesis, a list of the main types of 

accelerated tests designed for the resistance of metal and polymer surface finishes. 

In the experimental part of diploma thesis, the rate of biological resistance of wood-

based board materials is evaluated. Furthermore, the resistance of coating systems 

is assessed by means of accelerated tests. Resistance of modular building shells is 

primarily focused on degradation of coatings applied primarily on metal materials and 

wood materials. The tested coating systems analyze the influence of the materials 

and chemical base on the final weather resistance. 

KEYWORDS  

Coating system, durability, UV radiation, corrosion tests, degradation, color  change  
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1 ÚVOD 

Pro urychlení, zlevnění a zefektivnění staveb je ideální využití co nejvyššího stupně 

prefabrikace. Prefabrikované stavby tvořené z dřevěných, ocelových, kompozitních 

či kombinovaných modulů je možné v případě potřeby rozebrat a znovu využít, buď 

pro jinou stavbu, anebo jen pro přemístění na jiné místo. Zároveň je možné tyto 

stavby doplňovat nebo odebírat dalšími prefabrikovanými moduly. Mezi zásadní 

problémy prefabrikace patří nutná přeprava těchto výrobků na stavbu a nižší tuhost 

ve spojích. Tento aspekt s sebou přináší markantnější rizika. Moduly představují 

velmi široký sortiment výrobků, který se neustále vyvíjí. Proto nelze provést 

jednoznačné doporučení výrobku nebo skupiny výrobků pro určitou aplikaci. Vždy je 

potřeba se rozhodovat pro danou aplikaci individuálně vzhledem k výstavbě a 

technologickým možnostem a zejména k povětrnostním podmínkám. 

V dnešní době hraje u všech typů staveb důležitou roli trvanlivost každého 

zabudovaného výrobku. Při volbě materiálové báze výrobku/-ů je klíčovým aspektem 

jeho použití v konstrukci či objektu, zároveň se klade důraz na výběr prvků  

s přirozenou dlouhodobou trvanlivostí. Je jedno, jestli se jedná o materiály na bázi 

dřeva, které podléhají degradaci díky povětrnostním vlivům, UV záření, přítomnosti 

vlhkosti, či biologickým činitelům, nebo o materiály na bázi polymeru, které mohou 

podléhat UV záření. A v neposlední řadě o kovové materiály, které podléhají zejména 

korozi. Zvýšení trvanlivosti těchto dílců exponovaných vnějším činitelům můžeme 

docílit aplikací nátěrových systémů, které jsou zásadním požadavkem pro zajištění 

jejich dlouhodobé životnosti. V rámci této práce je na základě požadavku z praxe 

posouzena právě otázka trvanlivosti vybraných materiálů či nátěrových systémů 

používaných pro modulární prvky, kdy výběr vhodného materiálu spolu s řádným 

konstrukčním uspořádáním dílce vede k dosažení vyšší životnosti nejenom dílce, ale 

i celé modulární stavby. 
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2 OBVODOVÉ PLÁŠTĚ MODULÁRNÍCH STAVEB 

Obvodový plášť tvoří dominantní prostředek ve struktuře architektonického díla. 

Zejména chrání budovu před komplexními účinky venkovního prostředí a podílí se na 

tvorbě vnitřního klima. Obvodový plášť ovlivňuje architektonický výraz budovy svým 

estetickým působením. Princip uspořádání a konstrukční schopnosti materiálů 

významně ovlivňují výraz a vzhled obvodového pláště. Vývoj obvodových plášťů 

směřoval od použití přírodních materiálů (dřevo, hlína) přes masivní kamenné stěny, 

stěny z pálených i nepálených cihel až po lehké obvodové pláště na materiálových 

bázích kovu, plastů, skla a dřeva. Tento vývoj umožnila především aplikace vysoce 

účinných tepelně izolačních materiálů, jako snižování hmotnosti tradičních kusových 

materiálů na bázi silikátů (cihla, pórobeton). V podstatně menší míře se používají 

systémy z PVC-U profilů, které mají nejen menší odolnost na zatížení, ale navíc jsou 

také hořlavé [1] [2]. 

 

Rozdělení lehkých obvodových plášťů z materiálového hlediska: 

1. Na silikátové bázi – mezi lehké obvodové zdivo na silikátové bázi patří 

především keramické tvarovky, tvárnice z lehkých betonů, betony pórovité 

(pórobetony) či s pórovitým kamenivem, mezerovité, vrstvené sendvičové 

tvarovky, kombinované; 

2. Na bázi kovu – používají se ocelové systémové profily buď z uhlíkové oceli, 

opatřené povrchovou úpravou mokrými laky nebo také práškovými 

vypalovanými laky, nebo z nerezové oceli. Mezi lehké obvodové zdivo na bázi 

kovu lze zařadit materiály z lehkých kovů jako je hliník a jeho slitiny (dural), 

titan, měď, atd.; 

3. Na bázi dřeva – lehké obvodové pláště na dřevěné bázi zahrnuje především 

využití deskových materiálů, jako jsou cementotřískové desky, sádrovláknité 

desky, překližované desky, desky z orientovaných plochých třísek (OSB) či 

desky z rostlého dřeva; 

4. Kombinací výše uvedených materiálů. 

 

Vzhledem na obšírnou problematiku výběru obvodových plášťů je s ohledem na 

zadání diplomové práce proveden popis obvodových plášťů tvořených materiály 
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na bázi kovu. Zaměření proběhlo na skládané (prefabrikované) prvky, které mohou 

být využívány u modulárních objektů [1].  

2.1 Obvodové pláště na bázi kovu 

Lehký obvodový plášť na metalické bázi je většinou montovaná stěnová konstrukce 

s malou plošnou hmotností oddělující vnitřní prostor od venkovního prostředí. Snaha 

o průmyslovou výrobu a nenáročnou a lehkou montáž dílců obvodového pláště vede 

k použití takových materiálů, které tímto požadavkům vyhovují. Jedná se zejména  

o lehké kovy, jako je hliník a další lehké kovy. Použití těchto materiálů ve většině 

případů vylučuje nosnou funkci obvodového pláště. Funkční a konstrukční oddělení 

lehkého obvodového pláště od nosných konstrukcí objektu ho posouvá do polohy 

nenosné, doplňkové konstrukce. Nejdůležitějšími kritérii pro vybrání vhodného 

obvodového pláště na bázi kovu je poloha konstrukce, poloha dešťové a větrné 

překážky a konstrukční skladba. Z hlediska legislativního se jedná o výrobek 

specifikovaný technickou harmonizovanou normou ČSN EN 13830:2016. Takový 

výrobek se skládá ze systémových profilů, konstrukčních spojů, systému zasklení a 

kotvení do stavby. Jako celek musí splňovat kritéria předepsaná technickou normou 

v úrovních nebo třídách podle požadavků konkrétního projektu. [1] [2] 

2.2 Ocelové prvky lehkých obvodových plášťů 

Dílce lehkých obvodových plášťů (LOP) se skládají z výplňových a nosných částí. 

Nosnou část tvoří rám nebo rošt u těchto dílců. Výplně dílců jsou jednoduché nebo 

složené plošné prvky, vkládané do předem vytvořené nosné části. 

Nosná část lehkého obvodového pláště 

Nosná část lehkého obvodového pláště je konstrukce, která přenáší zatížení 

obvodového pláště a jeho vlastní hmotnost do nosné konstrukce objektu. Je 

vytvořená jako jednosměrná nebo obousměrná mřížovina sestavená z jednotlivých 

tyčových prvků nebo z prefabrikovaných rámových dílců. Kostra lehkého obvodového 

pláště plní funkci především statickou a konstrukční, avšak plní také funkci 

architektonickou a tepelně izolační. Jednotlivé prvky se musí navrhnout tak, aby 

nebyl překročený jejich dovolený průhyb, případně dovolené namáhání použitého 

materiálu. Nosná kostra je hlavním konstrukčním elementem zabezpečujícím 

celistvost obvodového pláště. Jednotlivé prvky kostry jsou proto navrhnuté tak, aby 

vyhověly jako kvalitní spoje mezi výplní a kostrou v souladu s platnými normami. 
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Výplňová část lehkého obvodového pláště 

Výplně lehkého obvodového pláště jsou jednoduché nebo složené plošné prvky, 

které se vkládají do předvytvořené kostry a vytváří tak vlastní obvodový plášť. Podle 

funkcí a konstrukce lze rozdělit výplně na netransparentní (neprůsvitné) a 

transparentní (průsvitné). Podle schopnosti měnit svoji polohu lze rozdělit prvky na 

výplně pevné a otvírané. Mezi základní funkční požadavky pro tyto prvky patří 

zejména mechanická odolnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, tepelně izolační 

odolnost, odolnost proti difúzi a kondenzaci vodních par, ochrana proti hluku, 

odolnost a ochrana proti ohni [1]. 

2.3 Povrchová úprava lehkých obvodových plášťů – pozinkování, 

poplastování  

Povrchová úprava se používá zejména pro dlouhodobou odolnost proti vnějším 

činitelům, kteří degradují povrch konstrukce (opláštění) a snižují tak jeho životnost. 

Obklady fasád se začaly používat zejména pro opláštění výškových budov za účelem 

odlehčení stavebnímu objektu. Mezi výhody obkladů na bázi kovů patří lehká 

možnost opracování a tvarování, dlouhá životnost. Při celé řadě výhod mají 

nevýhodu, že korodují. Kovový povrch se tedy musí chránit proti korozi. Povrch se 

musí nejprve zbavit koroze, nové technologie povrchových úprav ji však umožňují 

odstranit. V zásadě rozeznáváme dva způsoby ochrany. Ochranu kovovými nebo 

nekovovými, organickými nebo neorganickými povlaky (pasivní ochrana proti korozi) 

a ochranu legovanými kovy (aktivní ochrana proti korozi). U nátěrů kovových plechů 

je nevýhodou jejich nízká životnost. Nátěry je třeba neustále obnovovat a s tímto 

aspektem se zvyšují náklady na údržbu materiálů [1]. 

Pokovení, poplastování kovových materiálů 

1) Pokovení jiným kovem znamená pokrytí kovového podkladu odolnějším 

kovem, například plátování niklem nebo novějšími makromolekulárními 

látkami. Ponořováním do roztaveného kovu se nejčastěji pokovuje železo 

v zinku (méně často pak v cíně a výjimečně v olově).  

2) Chemická úprava povrchu železa oxidací (zesilnění povrchové vrstvy oxidem), 

přičemž se vykonává ještě fosfátování (ponoření do horké koupele 

fosforečnanu železnatého) nebo chromování (ponoření do horké koupele 

kyseliny chromové). 
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3) Metalíza plechů – Při metalíze plechů se jemné kapky roztaveného kovu 

stříkají pomocí speciálních pistolí proudem vzduchu na povrch kovu. Na 

stříkání se používá zinek, hliník, olovo. 

4) Pozinkování – Kovové plechy na venkovním povrchu jsou pozinkované buď 

galvanicky, nebo žárem. Pozinkovaný povrch lze ještě chránit speciálními 

nátěry. 

5) Smaltování – Smaltování je potáhnutí kovu vrstvou keramické látky, která po 

vypálení vytvoří hutnou vrstvu. Povrchová úprava je tvrdá a odolná proti 

povětrnostním vlivům s vysokou životností. Povrch může být lesklý, hladký, 

drsný, vzorkovaný s minimální údržbou. 

6) Poplastování – Poplastování kovových plechů se uskutečňuje vysoce 

soudržným plastem (PVC, PE). Plech bývá obyčejně i pod touto úpravou 

pozinkovaný s tloušťkou 10 – 15 µm. Poplastování může být jedno nebo 

dvojstranné v různých barvách nebo strukturách [1] [3]. 

2.4 Hliníkové pláště 

Hliníkové opláštění je jedním z nejpoužívanějších typů opláštění pro exteriéry budov. 

Hliník a jeho slitiny jsou často vybrány jako optimální materiál pro opláštění budov  

z ekonomických, funkčních a estetických důvodů. Obklad je dodáván v široké škále 

různých obkladových panelů, které prakticky umožňují každý tvar a formu budovy. 

 

Obr. č. 1: Obvodový plášť z hliníku ALUCOBOND [4] 
 

Většina hliníkových obkladů pro stavebnictví je před výrobou obkladových panelů 

předem potažen oxidační vrstvou (např. anodickou). Anodická oxidace je varianta 

normální anodické oxidace kyselinou sírovou, kterou vznikají relativně silné (25µm 

až 130µm. Tímto způsobem se na hliník nanáší povlak a posuzuje se NS dle normy 
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ČSN EN ISO 7599:2018. Tím se na podkladovém materiálu vytvoří ochranná vrstva, 

která jej chrání před faktory venkovního prostředí. Hliníkový povrch lze chránit i 

pomocí nátěrového systému, který se v dnešní době aplikuje na většinu typů těchto 

opláštění. NS se posléze posuzuje dle ČSN EN 12206-1:2005 pro práškové nátěry. 

Hliník je lehký kov, který je odolný proti korozi a 100% recyklovatelný. Tímto 

způsobem je produkt vyroben tak, aby vydržel minimálně životnost budovy [2] [5] [6]. 

 

3 ODOLNOST PLÁŠŤŮ MODULÁRNÍCH STAVEB NA BÁZI KOVU 

3.1 Korozní agresivita atmosféry 

Korozní agresivita atmosféry je dána řadou klimatických činitelů způsobující korozi 

kovů. Hodnocení míry korozní agresivity závisí na ovlhčení povrchu, znečištění 

atmosféry korozně aktivními látkami, na hodnotě slunečního ultrafialového záření, 

teplotě vzduchu, množství a složení pevného spadu. Korozní agresivita atmosféry je 

podle normy ČSN EN ISO 9223:2012 rozdělena do šesti stupňů. 

Tab. č. 1: Korozní agresivita atmosféry dle ČSN EN ISO 9223:2012  

Stupeň korozní agresivity atmosféry 

Označení Pojmenování Ustálená rychlost koroze (µm/rok)* 

C1 Velmi nízká ≤1,3 

C2 Nízká 1,3 – 25 

C3 Střední 25 – 50 

C4 Vysoká 50 – 80 

C5 Velmi vysoká 80 – 200 

CX Extrémní 200 – 700 

* -hodnoty pro nechráněnou uhlíkovou ocel 

 

Podmínky pro provádění protikorozní ochrany: 

Povrch materiálu určeného k povrchové ochraně musí být zbaven okují, korozních 

zplodin (dle stanoveného stupně očištění), nečistot (prach, soli, mastnota), vody 

(vlhkost, orosení, námraza), strusky a zbytků tavidel po svařování, zbytků starých 

nepřilnavých nátěrů (podle charakteru a stupně očištění), ostrých výstupků a otřepů. 

Teplota povrchu musí být minimálně 3°C nad teplotou rosného bodu okolního 

vzduchu. Povrch může být vlhký pouze v případě použití speciálních nátěrových 

hmot. Teplota natíraného povrchu musí být v rozmezí +5 až + 40° C, neurčuje-li 
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výrobce nátěrové hmoty jinak. Pro zhotovování ochranných povlaků musí být suchá, 

relativní vlhkost vzduchu max. 70 % (nepožaduje-li výrobce nátěrových hmot jinak), s 

teplotou +5 až +30° C, dostatečně osvětlená a větraná, prostorná, bezprašná, 

protipožárně zabezpečená. Teplota musí být během nanášení a zasychání v rozmezí 

+5 až +35° C a relativní vlhkost vzduchu max. 70 % pro stříkání a 80 % pro nanášení 

štětcem, není-li určeno jinak výrobcem nátěrové hmoty [7]. 

3.2 Koroze hliníku 

Hliník má obecně vynikající odolnost proti korozi a poskytuje roky bezúdržbového 

provozu v přírodní atmosféře, sladké vodě, mořské vodě, mnoha půdách a 

chemikáliích. Z tohoto důvodu se hliník používá v mnoha aplikacích, jako jsou 

budovy, elektrická vedení a zařízení vystavená nepříznivým podmínkám ve 

venkovním prostředí. Dobrý aspekt hliníku v korozivních prostředích je způsoben 

pasivitou produkovanou ochranným oxidovým filmem [8] [9]. 

3.2.1 Princip koroze hliníku 

Obecně korozním produktem hliníku je Al(OH)3, který v sobě obsahuje vysoký podíl 

vody. Korozní odolnost je v atmosférickém prostředí zajištěna u hliníku vytvořenou 

tenkou oxidickou vrstvou (Al2O3), která je nepropustná a je pevně spojena  

s podkladním kovem.  

2𝐴𝑙 +  
3

2
𝑂2 → 𝐴𝑙2𝑂3        (1) 

Podmínky pro termodynamickou stabilitu oxidového filmu jsou vyjádřeny 

„Pourbaixem“ (potenciál versus pH). Hliník je pasivní v rozsahu pH přibližně 4 až 8,5. 

 

Obr. č. 2: Korozní proces hliníku s pasivační oxidickou vrstvou [8] 

Povrchová kontaminace:  

adsorbovaná voda, rezidua a 

kontaminanty 

Vnější film: hydratovaný 

boehmite nebo bayerite 

Amorfní a pevná oxidická vrstva, 

tl. 2 až 4 nm 
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Po dlouhodobějším vystavení na vzduchu se voda z Al(OH)3 uvolní a gelová 

konzistence přejde v prášek pevně přilnutý k adherendu. Korozi hliníku lze ve 

vodném prostředí popsat: 

𝐴𝑙 + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 +
3

2
𝐻2      (2) 

Precipitovaný gelovitý Al(OH)3 zformovaný v průběhu korozního procesu při teplotě 

20°C je amorfní, na povrchu Al adherendu se amorfní složka krystalizuje velmi 

pomalu na následující struktury polymorfů (reakcí s vnějším prostředím, většinou 

hydratačním procesem). Vliv na utváření polymorfů má zejména teplota, při nižších 

teplotách vede ke vzniku bayeritu, naopak při vyšších teplotách se utváří zejména 

boehmit, hydrargilite či gibbsit většinou vzniká v případě přítomnosti iontů alkalických 

kovů [8]. 

 

Obr. č. 3: Schéma korozního procesu hliníku [8]  

 

3.2.2 Korozní rychlost hliníku 

Korozní odolnost hliníku vůči běžným atmosférickým je odvislá na době expozice, na 

typu prostředí (C1 až C5) a možnosti vytvoření elektrolytu na povrchu kovu.  

V prostředích C2 (venkovská), v městských (C3 – cca 100 až 300 μg.m-3) je jeho 

odolnost vynikající, i v případě průmyslové s nižšími koncentracemi SO2 je jeho 

odolnost vynikající. V případě vyšších koncentrací SO2 se u hliníku projeví korozní 

proces s nízkou korozní rychlostí na jeho povrchu v porovnání s uhlíkovou ocelí či 

ocelí s galvanickou povrchovou úpravou. Hloubka poškození bodové koroze je 

většinou zlomková v porovnání s tloušťkou materiálu. Výjimku tvoří případy koroze 

hliníku ve specifickém prostředí (CX – koroze větší než 10 µm/rok) [8].  
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3.2.3 Typy koroze hliníku 

Koroze hliníku se dělí na rovnoměrnou nebo lokální (bodová). 

a) Rovnoměrná koroze: 

Tato koroze je velmi vzácná, kromě speciálních, vysoce kyselých nebo alkalických 

korodentů. Pokud je však povrchový oxidový film rozpustný v prostředí, jako při 

rozpouštění v hydroxidu sodném, zvyšuje se teplota roztoku a rychlost degradace. 

V závislosti na konkrétních přítomných iontech, jejich koncentraci a teplotě se 

degradace může pohybovat od povrchového leptání po rychlé rozpuštění. 

Rovnoměrná degradace lze hodnotit měřením úbytku hmotnosti nebo ztráty tloušťky 

[8]. 

b) Lokální koroze: 

V prostředích, ve kterých je povrchový film nerozpustný, je koroze lokalizována na 

slabých místech oxidového filmu a má jednu z následujících forem, jako je např. 

důlková koroze, štěrbinová koroze, včetně barvení koroze a koroze obkladů a další 

formy koroze. 

Lokalizovaná koroze má elektrochemický mechanismus a je způsobena rozdílem  

v korozním potenciálu v místním článku vytvořeném defekty nebo na kovovém 

povrchu. Rozdíl je obvykle v povrchové vrstvě kvůli přítomnosti katodických 

mikrokomponentů, které mohou být nerozpustné intermetalické sloučeniny nebo 

jednotlivé prvky. Nejběžnější jsou CuAl2, FeAl3 a silikon. Rozdíl však může být na 

povrchu kvůli místním rozdílům v prostředí. Méně častá je přítomnost nečistoty, jako 

je železo nebo měď zabudovaná do povrchu. Závažnost lokální koroze buněk má 

tendenci se zvyšovat s vodivostí prostředí. Další elektrochemická příčina 

lokalizované koroze je výsledkem bludného elektrického proudu opouštějícího povrch 

hliníku, který vstupuje do prostředí. Jediným typem lokalizované koroze, která nemá 

elektrochemický mechanismus, je pražení koroze, což je forma suché oxidace.  

V téměř všech případech lokální koroze je tento proces reakcí s vodou:  

2 Al + 6 H2O -> Al2O3·3H2O + 3 H2      (3) 

Produktem koroze je téměř vždy oxid hlinitý. Lokalizovaná koroze se obvykle 

nevyskytuje ve velmi čisté vodě při teplotě okolí nebo v nepřítomnosti kyslíku, ale 

může se vyskytovat ve vodivějším roztoku kvůli přítomnosti iontů, jako je chlorid nebo 

síran [8].  

  



 

 

18 

c) Důlková a štěrbinová koroze 

Důlková koroze je nejběžnější formou koroze u výrobků z hliníku. Důlky se tvoří při 

lokalizovaných diskontinuitách v oxidovém filmu na hliníku vystaveném atmosféře, 

čerstvé nebo slané vodě nebo jiným neutrálním elektrolytům. Protože ve vysoce 

kyselých nebo alkalických roztocích je oxidový film obvykle nestabilní, dochází k 

důlkování pouze v rozsahu pH přibližně 4,5 - 9,0. Důlkování může být lokálně 

urychleno štěrbinami a kontaktem s různými kovy.  

Odolnost štěrbinové koroze je paralelní vůči korozi důlkové a je vyšší u slitin hliníku a 

hořčíku než u ostatních slitin hliníku [8]. 

Pasivita hliníku 

Hliník má vynikající odolnost proti korozi filmu díky bariérovému oxidu, který je pevně 

spojen s jeho povrchem. Normální povrchový film vytvořený ve vzduchu při okolní 

teplotě je jen asi 5 nm tlustý. Oxidový film, který se vyvíjí v normální atmosféře, se 

skládá ze dvou vrstev. Vnitřní oxidová vrstva vedle kovu je kompaktní amorfní 

bariérová vrstva tloušťky určená výhradně teplotou, omezující tloušťka bariéry je 

stejný kyslík, suchý vzduch nebo vlhký vzduch. Krycí bariérová vrstva viz obr.(4) je 

silnější, propustnější vnější vrstva hydratovaného oxidu. Většina interpretace procesů 

koroze hliníku byla vyvinuta z hlediska chemických vlastností těchto oxidových vrstev 

[8]. 

 

Obr. č. 4: Schéma pasivace oxidových filmů formujících se na hliníku [8]. 
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3.3 Koroze oceli  

Kov přechází během koroze do stabilnějšího stavu s menším obsahem energie a s 

méně uspořádanou strukturou. Přeměňuje se na korozní produkty, které jsou 

vzhledem i svým složením blízké výchozí surovině pro výrobu kovu. Koroze vede ke 

snížení primárních užitných vlastností výrobků z kovových materiálů, tj. snížení 

mechanických vlastností, zhoršení přestupu tepla, zhoršení estetických vlastností - 

vzhledu, což nakonec může vést k úplné ztrátě funkce a integrity kovu [10] [11]. 

3.3.1 Princip koroze oceli 

Obecně lze princip korozi oceli rozdělit na dvě reakce, co se koroze týká. První 

princip je založený na anodickém rozpouštění kovu a druhý vyplývá z katodické 

reakce doprovázející korozi kovu. 

Anodické rozpouštění kovů 

Při aktivním rozpouštění přechází kov do vodného elektrolytu ve formě 

hydratovaného kationtu. Vznik kationtu probíhá v několika krocích. Povrchový atom 

kovu (𝑀𝑎𝑑)se při oxidaci zbavuje elektronu a váže se na molekuly vody (𝑀𝑎𝑞
2+). Avšak 

tato reakce je energeticky náročná. Ve vodném prostředí se vždy, alespoň částečně, 

uplatňuje hydroxidový mechanismus anodického rozpouštění kovů, který je 

zjednodušeně možno vyjádřit následující reakcí: 

𝑀𝑎𝑑 + 𝐻2𝑂 →  𝑀𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝐻+ + 𝑒−      (4) 

Meziprodukt MOHad ale může také za jistých podmínek reagovat s vodou a tak může vznikat 

hydroxid, který je základem pro vznik hydroxidové (oxidové) pasivní vrstvy [9]. 

𝑀𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝐻2𝑂 → 𝑀(𝑂𝐻)2 + 𝐻+ + 𝑒−     (5) 

Katodické reakce korozi kovů 

Elektrony uvolněné ionizací atomů kovu jsou spotřebovávány katodickými reakcemi, což jsou 

elektrodové reakce vedoucí k redukci některé složky elektrolytu. Ve vodných elektrolytech 

jsou nejběžnější katodické vylučování vodíku a redukce kyslíku. Vylučování vodíku lze 

popsat dvěma rovnicemi pro dvě různé reakce. Prvá se uplatňuje především v kyselém 

prostředí, kde je dostatek vodíkových iontů. Druhá se uplatňuje hlavně v neutrálním a 

alkalickém prostředí, kde je již přítomno velmi málo vodíkových iontů. Rychlost jejich 

redukce snadno přechází v transportní řízení (malé limitní proudové hustoty) a 

hlavním zdrojem vodíku je přímý rozklad vody: 

2𝐻𝑎𝑞
+ + 2𝑒− → 𝐻2        (6) 

2𝐻2O + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻−       (7) 
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Druhá reakce se uplatňuje při zápornějších potenciálech než reakce prvá. Redukce 

vodíkového iontu může probíhat v různých podmínkách podle různých dílčích 

reakčních kroků. Rychlost vylučování vodíku také značně závisí na materiálu 

elektrody [10]. 

 

Obr. č. 5: Schématické zobrazení dějů (principu) koroze na povrchu železa [10]. 

3.3.2 Druhy koroze 

Korozní poškození představuje obsáhlou skupinu poruch vzniklých působením 

prostředí, především na povrch kovů. Podle rozsahu poškození rozeznáváme, tzv. 

korozi celkovou (plošnou), která probíhá po celém povrchu vystaveném koroznímu 

prostředí víceméně rovnoměrně a korozi nerovnoměrnou - místní (lokalizovanou), 

která probíhá výrazně intenzivněji pouze v některých částech exponovaného povrchu 

kovu, zatímco na ostatním povrchu je koroze přijatelná [10]. 

 

A. Plošná koroze  

Plošná koroze probíhá na celém povrchu kovu exponovaného v prostředí přibližně 

stejnou rychlostí. K rovnoměrné plošné korozi dochází zvláště tehdy, pokud je celý 

povrch kovu v pasivním stavu.  

 

Obr. č. 6: Plošná koroze. 
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Při plošné korozi v aktivním stavu se uplatňují mikročlánky, a pokud se lokalizace 

anodických a katodických míst (distribuovaných po povrchu rovnoměrně) průběžně 

mění, lokální napadení v mikroskopickém měřítku vede také k víceméně 

rovnoměrným úbytkům na povrchu kovu [10]. 

  

B. Galvanické a koncentrační články 

Působením makročlánků dochází k intenzifikaci koroze na povrchu kovu, který je v 

daných podmínkách anodický a naopak koroze kovu na katodických místech je 

spojením do článku obvykle omezována. Činnost článku je vyvolána buď 

různorodostí spojených, elektricky vodivých, materiálů nebo heterogenitou složení 

prostředí, jeho teploty nebo proudění. Heterogenita ve složení prostředí přiléhajícího 

k povrchu kovu nemusí být dána jen výchozími podmínkami, ale může vznikat až v 

důsledku procesů, probíhajících při korozi (vznik okludovaných roztoků) [10]. 

 

C. Štěrbinová koroze 

V úzkých štěrbinách nebo mezerách mezi kovovým povrchem a dalším povrchem 

(kovovým nebo nekovovým), vzniká často lokalizovaná koroze. Obvykle je jeden 

rozměr ústí štěrbiny velmi malý (pod 10μm). Takový rozměr dovoluje, aby elektrolyt 

uvnitř štěrbiny iontově komunikoval s objemem elektrolytu vně štěrbiny, ale rozměry 

brání promíchávání (konvekci) a omezují difúzi. Podstatným znakem také je, že 

poměr objemu elektrolytu k povrchu kovu uvnitř štěrbiny je velmi malý, vně štěrbiny 

velmi velký. Ke štěrbinovým efektům, které vedou k intenzifikaci koroze, dochází i v 

atmosférických podmínkách (filigránská, neboli nitková koroze pod povlaky).  

K intenzifikaci štěrbinové koroze může přispět i schopnost některých nekovových 

materiálů (například těsnících) uvolňovat složky, které korozní proces stimulují 

(chloridy, fluoridy) [10]. 

 

Obr. č. 7: Nitková koroze. 
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D. Bodová koroze 

Bodová koroze je lokalizovaný korozní děj, při kterém vznikají na kovovém povrchu 

hluboké důlky, a okolní povrch zůstává bez pozorovatelného napadení. Tento druh 

napadení vzniká na celé řadě pasivovatelných kovů, typický je nejen pro 

korozivzdorné oceli a hliník, ale i železo a měď. Bodová koroze kovů ve fázi inkubace 

vzniká nejčastěji na základě konkurence mezi hydroxidovými a chloridovými ionty u 

povrchu. Chloridové ionty pasivní vrstvu narušují, hydroxylové naopak pasivní vrstvu 

vytvářejí [10]. 

 

  

Obr. č. 8: Bodová koroze. Obr. č. 9: Důlková koroze. 

 

E. Mezikrystalová koroze 

Mezikrystalová koroze je nejvýznamnější příklad vlivu strukturních změn kovu na 

jeho korozní odolnost. Příčinou mezikrystalové koroze je strukturní a chemická 

nehomogenita kovu na hranicích zrn, která se projevuje nejčastěji u korozivzdorných 

ocelí a vzniká hlavně při svařování. V blízkosti svarů dochází na hranicích zrn v 

důsledku tvorby karbidů bohatých na chrom ke vzniku oblastí ochuzených o chrom. 

Kovový materiál, korodující mezikrystalově, ztrácí mechanickou pevnost, aniž by 

došlo k pozorovatelné vzhledové změně. Je to dáno tím, že za určitých podmínek 

přednostně koroduje jen v úzkém pásmu na ochuzené hranici zrn. Mezikrystalová 

koroze probíhá nejrychleji za podmínek, kdy ochuzená část kovu koroduje v aktivním 

stavu, zatímco ostatní povrch je pasivní [10]. 

 

Obr. č. 10: Mezikrystalová koroze. 
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F. Selektivní koroze 

Při selektivní korozi dochází korozními procesy k odstranění jedné složky slitiny. 

Typickým představitelem tohoto druhu koroze je odzinkování mosazí, kdy část 

původního materiálu slitiny mědi a zinku se přemění na houbovitou měď. Dochází k 

tomu buď v celé vrstvě u povrchu, nebo lokálně. Houbovitá měď nemá žádnou 

pevnost a postupně dojde k perforaci stěny [10]. 

 

G. Prostředím vyvolané praskání 

Při mechanickém namáhání dochází k lomu pod mezí kluzu (mezí únavy) i u 

houževnatého kovu v nepříliš korozně agresivním prostředí. Vždy je významná 

tahová složka napětí, tlaková složka napadení nevyvolává. Prostředím vyvolané 

praskání je velmi důležitý degradační jev, neboť způsobuje náhlé selhání kovových 

materiálů, často s vysokou pevností i korozní odolností. Tento druh koroze se 

projevuje vznikem trhlin a přitom nedochází k jinému výraznějšímu koroznímu 

poškození povrchu kovového materiálu [10]. 

 

H. Korozní praskání 

Ke koroznímu praskání dochází při působení statického tahového napětí na kovový 

materiál exponovaný ve specifickém prostředí (za určitých teplot a koncentrací). 

Trhliny se šíří ve struktuře kovu buď po hranicích zrn – mezikrystalově nebo přes 

zrna – transkrystalově. Mechanizmus korozního praskání mnoha kovových materiálů 

se vysvětluje aktivním rozpouštěním na čele trhliny, která zároveň působí jako 

koncentrátor napětí. Pro vznik korozního praskání není vždy nutné vnější 

mechanické namáhání, ale stačí jen vnitřní pnutí např. po tváření za studena nebo u 

svarových spojů [10]. 

 

I. Erozní koroze 

Z různých druhů čistě mechanického opotřebení (abrazivní, adhezívní, erozní, 

kavitační) má v kombinaci s korozními účinky prostředí největší význam erozní 

koroze. Při styku rychle proudící kapaliny nebo plynu může docházet k čistě 

mechanickému poškozování kovového materiálu. Poškození se dále zvýší, pokud 

proudící médium bude obsahovat částice, v plynu pevné nebo kapalné, v kapalině 

pevné nebo plynové (bubliny) [10]. 
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4 OVĚŘOVÁNÍ TRVANLIVOSTI MATERIÁLŮ 

4.1 Zrychlené laboratorní testy kovových materiálů 

Atmosférická koroze nepříznivě ovlivňuje užitné i estetické vlastnosti výrobků, 

zařízení a konstrukčních celků. Urychlené korozní zkoušky jsou nezbytnou 

pomůckou při výběru optimálního materiálu s požadovanou životností, pro kontrolu 

kvality a předpověď celkové a zbytkové životnosti kovových, polymerních, dřevěných 

a kombinovaných materiálů. [12]  

Výhodou u zrychlených laboratorních testů je ta skutečnost, že každý cyklus je téměř 

identický a tím se vylučuje kolísání teplot a různé množství látek, které by vnášely 

nepřesnosti do jednotlivých cyklů. 

A. Korozní zkouška za působení solné mlhy 

Norma ČSN EN ISO 9227:2017 stanovuje zařízení, chemikálie a postup pro zkoušky 

neutrální solnou mlhou (NSS), okyselenou solnou mlhou (AASS) a okyselenou 

solnou mlhou s chloridem měďnatým (CASS), kterými se posuzuje korozní odolnost 

kovových materiálů jak s trvalou nebo dočasnou protikorozní ochranou, tak i bez ní. 

Norma také popisuje metodu používanou k hodnocení korozní agresivity prostředí ve 

zkušební komoře. Všechny metody zkoušek solnou mlhou jsou vhodné ke kontrole 

dodržení srovnatelné úrovně kvality kovových materiálů, ať už s protikorozní 

ochranou nebo bez ní. Tyto zkoušky nejsou určeny jako porovnávací pro vzájemné 

srovnání různých materiálů z hlediska jejich korozní odolnosti. 

B. Korozní zkouška za působení vodních par 

Postupem dle ČSN 03 8131:1973 zkoušení probíhá v kondenzační komoře, kde se 

poté stanovuje odolnost proti atmosférické korozi materiálů, výrobků a jejich součástí 

zejména kovových, nechráněných nebo s povrchovou úpravou a ochranná účinnost 

protikorozních ochran. Zkouška v kondenzační komoře je vhodná zejména k 

posuzování odolnosti kovových materiálů a ochranných povlaků (kovových i 

nekovových) ve vlhkých, čistých nebo průmyslově znečištěných atmosférách. 

C. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti 

V normě ČSN ISO 6988:1994 je popsána zkouška oxidem siřičitým, kde vlhký 

vzduch obsahující oxid siřičitý u mnoha kovů rychle vyvolává snadno viditelné 

známky koroze podobající se té, k níž dochází v průmyslových atmosférách. Proto je 

velmi vhodným zkušebním prostředím pro detekci pórů nebo jiných zdrojů narušení 

ochranných povlaků a nedostatků korozní odolnosti spojených s nevhodným 
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složením slitiny nebo nevhodnou úpravou. Nedoporučuje se považovat výsledky 

získané zkouškou za přímou informaci o korozní odolnosti zkoušených materiálů ve 

všech prostředích, kde tyto materiály mohou být používány. Obdobně platí, že 

výsledky zkoušky dosažené na různých materiálech nemají být chápány jako přímá 

informace o relativní korozní odolnosti těchto materiálů v provozu. Podmínky 

expozice lze měnit tím, že expozice probíhá buď nepřetržitě, nebo v cyklech, při 

nichž je vzorek střídavě vystaven působení atmosféry obsahující oxid siřičitý a okolní 

atmosféry. 

D. Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - 

Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným 

postřikem solným roztokem (Scab zkouška)  

Stanovená dle ČSN EN ISO 11474:2015. Urychlená korozní zkouška v přírodním 

prostředí s přerušovaným postřikem zkušebních vzorků nebo předmětů roztokem 

obsahujícím chlorid sodný. 

E. Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích 

znečišťujících plynů 

Cílem normy ČSN EN ISO 10062:2008 je definovat všeobecnou metodu používající 

atmosféry znečištěné jedním nebo několika plyny o velmi nízkých koncentracích za 

předepsaných podmínek teploty a relativní vlhkosti atmosféry tak, aby během 

zkoušky nedošlo ke kondenzaci. Norma definuje zkušební zařízení a postup 

požadovaný pro dosažení nejlepší možné reprodukovatelnosti a konečně určit 

provozuschopnost za zkušebních podmínek zrychlujících korozi, s rozvojem znalosti 

provozních podmínek vznikají podněty na použití vhodnějších znečišťujících plynů 

nebo jejich směsí. Tyto zkoušky se používají pro kovy a jejich slitiny, určité kovové 

povlaky (anodické a katodické), určité konverzní povlaky, určité anodické oxidové 

povlaky, organické povlaky na kovových materiálech. 

F. Korozní zkoušky s modifikovaným solným postřikem (solná mlha) 

Zkouška, dle normy ASTM G 85, postup A5, v solné mlze připravené ze zředěného 

elektrolytu s fázemi sušení se zkráceně označuje jako Prohesion test. Jde o zkratku 

výrazu „protection is adhesion“. Zkouška byla vytvořena pro povlaky na oceli. Ve 

srovnání s NSS lépe simuluje venkovní expozice a používá se například pro 

testování průmyslových nátěrů. [12] 

http://www.technicke-normy-csn.cz/038196-csn-en-iso-11474_4_96561.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/17528-nahrady-038121-csn-iso-10062.html
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4.2 Dlouhodobé testy kovových materiálů  

Nevýhodou testů „in situ“ je ta skutečnost, že se klimatické podmínky mění relativně 

rychle. Teplota a množství srážek jsou proměnné. Expozice se posuzuje dle norem: 

A. Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky 

Norma ČSN EN ISO 8565:2012 uvádí základní požadavky pro stacionární korozní 

zkoušky kovů a kovových povlaků v atmosférických podmínkách prováděné na volné 

atmosféře nebo pod přístřeškem. 

4.3 Zrychlené laboratorní testy dřeva vůči biologickým činitelům  

Dřevokazní činitelé 

Zkoušení dřeva vůči biologickým činitelům lze rozdělit na tři větší kategorie. První 

kategorií jsou dřevokazné houby, které pomocí svých enzymů katalyzují rozklad 

makromolekul dřeva. Druhou kategorií jsou dřevozbarvující houby a plísně, které se 

živí protoplazmatickým obsahem dřevních buněk, ale stěny nerozkládají. Třetí 

kategorií je dřevokazný hmyz, který škodí dřevu převážně larvy hmyzu, které ho 

požírají a částečně stravují. 

Dřevokazné houby 

Nejčastějšími škůdci dřeva jsou dřevokazné houby. Jejich spóry jsou všudypřítomné. 

Rostou při optimální vlhkosti na vhodném substrátu, na dřevě nebo jemu podobném 

organickém substrátu, na dřevě nebo jemu podobném organickém materiálu a svými 

hyfami ho prorůstají. Houby vylučují vodorozpustné enzymy, které katalyzují rozklad 

makromolekul dřeva, tj. celulózy, hemicelulóz a ligninu. 

 

Obr. č. 11: Vliv vlhkosti dřeva a teploty na optimální aktivitu některých významných 

dřevokazných hub [13]  

http://www.technicke-normy-csn.cz/038110-csn-en-iso-8565_4_90212.html
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Nejdůležitější podmínkou pro růst dřevokazných hub je zvýšená vlhkost dřeva. Když 

je vlhkost dřeva v dlouhodobém horizontu nad 20 hm. %, tak se zvětšuje riziko 

napadení dřeva houbami. Pokud je dřevo skladováno ve vodě, tak je napadení 

dřevokaznými houbami vyloučeno, protože houby potřebují dýchat a vyžadují 5-20 % 

objemu vzduchu v objemu dřeva. Celulozovorní houby rozkládají celulózu a 

hemicelulózy a způsobují hnědé tlení dřeva. Ligninovorní houby rozkládají lignin i 

celulózu a hemicelulózy a způsobují bílé tlení dřeva. 

Mezi nejdůležitější a nejčastější se vyskytující druhy dřevokazných hub na dřevě lze 

zařadit: Dřevomorka domácí, Koniofora sklepní, Pornatka Vaillantova, Trámovky, 

Troudnatec růžový, Čechratka sklepní, Řasnatka zední. [13] [14] 

 

Dřevozabarvující houby a plísně 

Dřevozbarvující houby se živí protoplazmatickým obsahem dřevních buněk, ale 

jejich stěny nerozkládají. Nezpůsobují hnilobu a pevnostní změny dřeva. Způsobují 

pouze pokles 5-10 % rázové houževnatosti v ohybu, probarvení dřeva a mohou být 

podle okolností příčinou estetických škod pod nátěry. Dřevozbarvující houby 

potřebují pro svůj rozvoj vysokou vlhkost substrátu, minimálně 25-40 % a teplotu 

kolem 20 °C. Z pohledu poškození dřeva jsou poměrně méně nebezpečné než 

dřevokazné houby. Nejpočetnější a nejdůležitější skupinou dřevozbarvujících hub 

jsou modrací houby, jejichž černohnědé hyfy způsobují černání a modrání dřeva. 

Modré zbarvení dřeva způsobují dřevozbarvující houby z rodu Ophiostoma. Červené 

zbarvení dřeva způsobuje houba Fusarium sambucinum. Černé zbarvení ve formě 

skvrn způsobuje Stysanus stemonites. Hnědé zbarvení způsobuje Graphium album 

Sacc. Šedohnědé zbarvení způsobuje Cladosporium herbarum. 

Plísně rostou na povrchu dřeva, lignocelulózových deskách, některých minerálních a 

syntetických materiálech používaných ve stavebnictví. Plísňové povlaky pozůstávají 

z mycelií a nepohlavních rozmnožovacích orgánů – konidiofórů. Nejintenzivněji se 

tvoří na substrátech s vlhkým povrchem při teplotách 27-37 °C a vysoké relativní 

vlhkosti vzduchu. [14] [13] 

Dřevokazný hmyz 

Dřevokazný hmyz lze rozdělit na hmyz, který napadá čerstvé dřevo. Ten potřebuje 

vysokou vlhkost dřeva a hmyz napadající zpracované dřevo, který potřebuje nižší 

vlhkost dřeva. Nejdůležitější škůdci jsou brouci. Brouci potřebují pro svůj vývoj určitou 
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minimální vlhkost dřeva. Dřevo, které má vlhkost pod 10 %, tak není napadáno 

brouky. 

 

Obr. č. 12: Hraniční a optimální vlhkostní podmínky ve dřevě pro vývoj larev dřevokazného 

hmyzu [14] 

 

Mezi brouky, které nejčastěji napadají zabudované dřevo, patří tito brouci: Tesařík 

krovový, červotoči, Hrbohlav, Pilořitky, Mravenci. [13] 

 

Podle normy ČSN EN 350:2019 je definováno pět tříd ohrožení, jež reprezentují 

rozdílné expozice, kterým mohou být dřevo a materiály na jeho bázi ve stavbě 

vystaveny. Zároveň vyjmenovává biologické činitele důležité pro každou expozici, a 

tedy i třídu ohrožení. [13] 

Třída ohrožení 1 – V tomto prostředí je vlhkost rostlého dřeva taková, že 

riziko napadení povrchu dřeva plísněmi nebo dřevozbarvujícími nebo 

dřevokaznými houbami je zanedbatelné (max. vlhkost 20 %). Je možné 

napadení dřeva dřevokazným hmyzem, včetně termitů. 

Třída ohrožení 2 – V tomto prostředí vlhkost rostlého dřeva přesahuje 

příležitostně 20 % buď v celku, nebo v jeho jednotlivé části a tím umožňuje 

napadení dřevokaznými houbami. Může dojít ke zbarvení u dřeva v důsledku 

dřevozbarvujících hub a růstu plísní na jeho povrchu. Toto je důležité u dřeva, 

u kterého se vyžaduje dekorativní funkce. Riziko napadení hmyzem je 

podobné jako u třídy 1. 

Třída ohrožení 3 – V tomto prostředí můžeme očekávat, že vlhkost rostlého 

dřeva bude často nad 20 % a tak dřevo bude často náchylné k napadení 
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dřevokaznými houbami. Může dojít zabarvení u dřeva v důsledku 

dřevozabarvujících hub a růstu plísní na jeho povrchu. Toto je důležité u 

dřeva, u kterého se vyžaduje dekorativní funkce. Riziko napadení hmyzem je 

podobné jako u třídy 1. 

Třída ohrožení 4 – V tomto prostředí vlhkost rostlého dřeva trvale přesahuje 

20 % a dřevo je náchylné k napadení dřevokaznými houbami. V určitých 

geografických oblastech mohou být dalším problémem termiti. 

Třída ohrožení 5 – V tomto prostředí vlhkost rostlého dřeva trvale přesahuje 

20 %. Hlavní problém představuje napadení bezobratlými mořskými 

organismy zvláště v teplých vodách. 

 

Tab. č. 2: Definice tříd ohrožení pro aplikaci na rostlé dřevo [13].  

Třída 
ohrožení 

Použití 
dřeva Vlhkost 

dřeva w 
 

Výskyt biologických činitelů 

Dřevokazné houby 
Dřevozbarvu
jící houby a 

plísně 
Dřevokazný hmyz 

Basidiomyco-
tina 

Ascomycoti-
na 

 
Brou

ci 
Termiti 

1 

Bez 
kontaktu se 
zemí, pod 
přístřeške

m 

≤ 20 % - - - + +(L) 

2 

Bez 
kontaktu se 
zemí, pod 
přístřeške

m 

Příležitostně 
> 20 % 

+ - + + +(L) 

3 

Bez 
kontaktu se 
zemí, bez 
přístřešku 

Častěji > 20 
% 

+ - + + +(L) 

4 

Kontakt se 
zemí nebo 
se sladkou 

vodou 

Nepřetržitě > 
20 % 

+ + + + +(L) 

5 

Kontakt se 
slanou 

zemí nebo 
mořskou 

vodou 

Nepřetržitě > 
20 % 

+ + + + +(L) 

Vysvětlivky: 

- Nejsou předpoklady pro výskyt škůdce 

+ jsou předpoklady pro výskyt a působení škůdce 

+(L) jsou lokální předpoklady pro výskyt a působení škůdce v jižních oblastech Evropy 
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A. Ochranné prostředky na dřevo – Zkoušení metody pro stanovení 

ochranné účinnosti proti dřevokazným houbám Basidiomycetes – 

Stanovení hranice účinnosti 

Norma ČSN EN 113:1998 se zaobírá zkouškou, jejíž podstatou je zhotovit několik 

sérií zkušebních těles z lehce napadnutelného dřeva, které se naimpregnuje 

odstupňovanými koncentracemi ochranného prostředku. Jako biologický materiál se 

používá povinně předepsaná houba pro všechny případy Coniophora puteana. 

Úbytek hmotnosti zkušebních těles z bělového dřeva borovice lesní v procentech po 

16 týdnech: nejméně 20 %. Jako živnou půdu tvoří sladový agar ve složení: sladový 

extrakt v koncentrované formě, agar nezabraňující růstu hub, voda vyhovující jakosti 

3. Jako zařízení se používá klimatizační místnost, kultivační místnost (inkubátor), 

sušárna, nádoby na impregnaci, Kolleho baňky a další potřebné zařízení. 

4.4 Dlouhodobé testy dřeva vůči biologickým činitelům 

A. Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku 

na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě 

Norma ČSN EN 252:2015 popisuje postup zkoušek pro zjištění relativní účinnosti 

ochranného prostředku na dřevo ve volné přírodě, při použití vakuo-tlakové 

impregnace nebo jiných postupů, které poskytují plné proimpregnování, aby se 

předešlo odbourávání dřeva mikroorganismy při styku dřeva se zemí. Tento postup 

lze použít i v oblastech, ve kterých existuje ohrožení termity. Účinnost zkoušeného 

ochranného prostředku na dřevo je stanovena srovnáním s referenčním ochranným 

prostředkem, který byl použit normovaným postupem. Korelace mezi výsledky těchto 

zkoušek ve volné přírodě a jejich praktickým použitím může být u různých 

ochranných prostředků rozdílná. Tento postup je vhodný pro zkoušení všech druhů 

ochranných prostředků za předpokladu plného proimpregnování zkušebních těles. 

Zkouška musí trvat po dobu nejméně 5 let, příp. lze pokračovat ve zkoušce pro 

stanovení reálné trvanlivosti ošetřeného dřevěného výrobku.  
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5 ZJIŠTĚNÉ POZNATKY TRVANLIVOSTI Z PROVEDENÉ REŠERŠE 

V dnešní době je kladen důraz zejména na ekologické požadavky nátěrových 

systémů pro ochranu kovových povrchů a také pro obnovovací údržbové nátěry. Tato 

část teorie se bude zabývat problémům ochrany ocelových podkladních materiálů a 

sledováním poškození ochranných povlaků při urychlených zkouškách [15] [16]. 

Zrychlené korozní testy nátěrů na kovovém podkladu 

5.1 Arktický zkušební cyklus 

Laboratorní hodnocení odolností vzorků nátěrů metodou arktického zkušebního cyklu 

zachycuje tab. č. 3. Z této tabulky je patrné, že odolnost při zkouškách obou 

základních druhů nátěrů tj. nátěrů z vodou ředitelné nátěrové hmoty a  

z rozpouštědlové nátěrové hmoty je významně ovlivněna úpravou podkladového 

kovu. Arktický zkušební cyklus je sestaven z cyklů: Kondenzační komora s SO2 (24 h 

- ČSN ISO 6988), termostat, mrazicí box [15]. 

Tab. č. 3: Výsledky hodnocení odolnosti vzorků nátěrů z vodou ředitelných nátěrových hmot 

(V 2043/0840 + V 2044/1000) a rozpouštědlových alkydových nátěrových hmot (S 2016/0110 

+ S 2013 /1000) metodou arktické cyklové zkoušky. Byly použity 3 stejné vzorky [15]. 

Číslo 
vzorku 

NS 
Tloušťka 

nátěru 
[µm] 

1Z 2Y 3Z D 

1 Vodouředitelný 60-70 + - - P1 

2 Vodouředitelný 60-70 + + - P2 

3 Vodouředitelný 70-80 + + + 0 

4 
Rozpouštědlový 

alkyd 
100-120 + - - R 100 % 

5 
Rozpouštědlový 

alkyd 
100-105 + + - R 100 % 

6 
Rozpouštědlový 

alkyd 
100-120 + + + 0 

Poznámky: 

Expozice byla vystavena 35 cyklům. 

1X, 2Y, 3Z – odmaštění ocelových vzorků před zhotovením nátěrů. V případě 3Z je 

ještě zařazeno fosfátování v zinečnaté fosfatizační lázni. 

D, E – stav vzorků po zkouškách (D – puchýřky P, rozpraskání R), P1 – puchýřky v 

okolí řezu, P2 – méně než v případě P1 [13]. 
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Obr č. 13: Na obrázku je zachycen vzhled nátěrového systému odpovídající vzorku č. 4 po 

jednom arktickém cyklu. U vzorků tohoto typu bez řezu nedošlo k poškození [15]. 

Dílčí zhodnocení rešerše 

Vodou ředitelné disperzní nátěrové hmoty vykazovaly puchýřky v okolí řezu u vzorku 

číslo jedna a u vzorku číslo dvě byly tyto puchýřky v menším množství. 

Rozpouštědlové alkydové nátěry byly rozpraskané po celé ploše. Z výsledků 

vyhodnocení je patrné, že vodou ředitelné nátěry inklinují k puchýřkování a 

rozpouštědlové k dřívějšímu praskání za dobu 35 cyklů. 

5.2 Odolnost proti vlhkosti, solná mlha, cyklická zkouška 

V tab. č. 4 jsou uvedeny výsledky zkoušek vzorků nátěrů z vodou ředitelných 

nátěrových hmot o vyšších tloušťkách. Vzorky nátěrů označené ND jsou z disperzní 

nátěrové hmoty; vzorky nátěrů označené ES jsou z disperzní akrylátové nátěrové 

hmoty a vzorky nátěrů označené EE jsou z dvousložkové epoxidové vodou ředitelné 

nátěrové hmoty [15] [17]. 

Tab. č. 4: Výsledky zkoušky nátěrů - odolnost proti vlhkosti dle ČSN 03 8131 [15]. 

Doba 
expozice [h] 

Nátěr 
Tloušťka 

nátěru [µm] 
Puchýře ČSN 
EN ISO 4628-2 

Přilnavost ČSN 
ISO 2409 

240 Disperze 156-258 0 - 

240 Akrylát 159 0 - 

240 Akrylát 166 2(S2) - 

240 Epoxid 160 3(S3) - 

240 Epoxid 195 2(S2-S4) 5 

480 Disperze 156 2(S2) 0-1 

480 Disperze 258 2(S2) - 

480 Akrylát 142 2(S2) 0 
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Doba 
expozice [h] 

Nátěr 
Tloušťka 

nátěru [µm] 
Puchýře ČSN 
EN ISO 4628-2 

Přilnavost ČSN 
ISO 2409 

480 Akrylát 166 2(S2) - 

480 Epoxid 174 2(S4) 5 

480 Epoxid 180 2(S4-S5) - 

720 Disperze 173 2(S2) 0-1 

720 Disperze 258 2(S2) - 

720 Akrylát 159 2(S2) 0 

720 Akrylát 166 2(S2) 0 

 

Dílčí zhodnocení rešerše 

Nátěry o vyšších tloušťkách z vodou ředitelných NH vykazují při zkoušce odolnosti 

vlhkostí vznik puchýřků. Po vystavení zkoušky nátěrů v solné mlze podle ČSN EN 

ISO 7253 docházelo k puchýřkům pouze u epoxidového nátěru. Při zkoušce v solné 

mlze dochází k menšímu zatížení vodou následkem její nižší aktivity v daném 

korozním prostředí. Během experimentu proběhla i cyklová zkouška těchto nátěrů 

(kondenzační komora s SO2 – 8 h; vystavení vzorků teplotě 75 °C - 16 h; 

kondenzační komora s SO2 – 8 h; vystavení vzorků teplotě –20 °C - 16 h). Celkem 

byly nátěry vystaveny 3 a 5 cyklům, avšak ke tvorbě puchýřků nedošlo. Cyklová 

zkouška méně působí během doby zkušebního cyklu vysokou vlhkostí, což se 

projevuje tím, že nevznikají puchýřky. Na základě provedených laboratorních a 

povětrnostních zkoušek lze vyslovit názor, že vznik puchýřků je v první řadě určován 

druhem pojiva nátěru. Tloušťka nátěru jistě také ovlivňuje dobu vzniku puchýřků, 

avšak při dlouhodobé zkoušce význam tloušťky je značně menší než chemické 

složení pojiva použité nátěrové hmoty (nátěru). Při zhotovování nátěrů v praxi se 

místní rozdíly v tloušťkách pohybují v určitých mezích a nikoliv řádově, což jistě 

nemá pak rozhodující vliv na ochranné vlastnosti nátěrových systémů. Laboratorní 

poměrně dlouhodobé zkoušky (solná mlha, cyklická zkouška a zkouška při vysoké 

vlhkosti) nevykázaly poškození. [15] [17].  
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6 CÍL 

Modulární kompletizované prvky určené pro prefabrikovanou výstavbu mají stále širší 

využití ve stavebnictví. Z hlediska vnějšího opláštění se nejčastěji volí materiály 

s vysokou trvanlivostí, u vnitřních opláštění se volí materiály, které odolávají 

biologickému napadení a splňují hygienické požadavky, dále je také hlavním 

požadavkem rozměrová stabilita. 

V rámci teoretické části práce je proveden výpis hlavních typů zrychlených zkoušek 

určených pro odolnost kovových a polymerních povrchových úprav a rešerše 

zabývající se hodnocení trvanlivosti nátěrových hmot. 

Cílem práce je provést hodnocení vybraných nátěrových systémů na různé 

chemické bázi na dřevěném podkladu a kovovém podkladu z hlediska 

stálobarevnosti. Cílem je také stanovit biologickou odolnost vybraných deskových 

materiálů na bázi dřeva. U nátěrových systémů je stanoveno ověřit účinnost 

navrženého inovativního postupu zrychleného testu v porovnání s tradičními 

zrychlenými testy používaných pro nátěry.  

Pro dosažení cílů je v experimentální části provedeno hodnocení míry biologické 

odolnosti deskových materiálů na bázi dřeva pro vnitřní opláštění prefabrikovaných 

modulárních staveb podle tradičního normativního postupu. Dále je posouzena 

odolnost povlakových nátěrových systémů pomocí zrychlených testů. Odolnost 

vnějších plášťů modulárních staveb je v diplomové práci primárně zaměřena na 

degradaci nátěrů aplikovaných primárně na kovových podkladech (FeZn, Al) a 

dřevěných podkladech. U zkoušených nátěrových systémů bude proveden výběr 

nátěrového systému s různým chemickým složením a bude analyzován vliv 

podkladu, chemická báze a počtu vrstev na finální odolnost proti povětrnostním 

vlivům.   
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7 METODICKÝ POSTUP PRÁCE 

Praktická část byla rozdělena na experimenty prováděné na prvcích/materiálech 

určených pro vnitřní prostředí (etapa I) a vnější (etapa II). U materiálů situovaného 

do vnitřního prostředí je pozornost prací soustředěná pouze na problematiku 

biologické trvanlivosti. Ve druhé etapě poté byla pozornost zaměřena zejména na UV 

odolnost nátěrů v různých expozičních prostředích. 

7.1 Etapa I – Posuzování prvků vnitřního opláštění pro modulové 

prefabrikované prvky na trvanlivost proti dřevokazným houbám 

První etapa se bude zabývat biologickou trvanlivostí dřeva, resp. deskových 

materiálu na bázi dřeva. Trvanlivost dřeva se bude hodnotit pomocí zrychlených testů 

určující odolnost dřeva proti biologickým činitelům, zejména proti dřevokazným 

houbám. Doplňkově bude sledován i vliv vlhkosti prostředí na případný rozvoj 

dřevokazných hub. Jako další hodnotící kritérium se bude sledovat hmotnostní 

úbytek, který je jednou z klíčových fyzikálně mechanických vlastností.  

7.2 Etapa II – Posuzování prvků vnějšího opláštění pro modulové 

prefabrikované prvky 

7.2.1 Účinnost zrychlených testů na degradace polymerního filmu na kovovém 

a dřevěném podkladu 

V této části etapy bude rozepsána metodika a experimentálně stanovena odolnost 

polymerního filmu vnějšího opláštění, a to pomocí změny barevnosti stanovené 

spektrofotometrem, mikroskopické hodnocení polymerních filmů, mřížková zkouška, 

vizuální posouzení, stupeň puchýřkování, odlupování, praskání, křídování a tloušťka 

nátěru pomocí ultrazvuku (UTS).  

7.2.2 Účinnost dlouhodobých testů na degradaci polymerního filmu na 

kovovém a dřevěném podkladu 

V této části etapy bude experimentálně stanovena odolnost polymerního filmu 

vnějšího opláštění, a to pomocí změny barevnosti stanovené spektrofotometrem a 

vizuálním posouzením. 
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8 METODICKÝ POSTUP PRÁCE 

 

 

  

Typ opláštění 

Vnitřní 

OSB/3 desky 

Sledované parametry Vlhkost 

Hmotnostní úbytek 

Trvanlivost dřeva proti 

biologickým činitelům 

Účinnost proti 

dřevokazným houbám 

Cementotřískové desky (CETRIS) 

Vyhodnocení Trvanlivost vůči 

dřevokazné houbě 

Makroskopické 

vyhodnocení 

Fyzikálně mechanické 

vlastnosti 

Zkoušený materiál opláštění 

Expozice 12 týdnů 

Závěr 

Smrkové dřevo 

dřevo 

Expozice 16 týdnů 

Expozice 8 týdnů 

Expozice 4 týdny 
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Vnější 

ALU-BOND A2 (LDPE jádro + PVDF nátěr) 

Lindab Superwall (25 µm Polyester) 

Aplikace vybraných metod 

v různých časových intervalech  

Dřevěný podklad s NS (1-8) 

FeZn s polymerním nátěrovým nástřikem 

Mikroskopické hodnocení 

polymerních filmů 

Puchýřkování, křídování, 

odlupování, praskání 

Změna barevnosti měřená 

spektrofotometrem 

Expozice Přirozené stárnutí  

Umělé stárnutí 

Prostředí C2 

Typ opláštění 

Zkoušený materiál opláštění 

 

Q-UV 

Q-SUN 

Agresivní činitelé (CO2) 

Agresivní činitelé (SO2 + T + φ) 

Agresivní činitelé (Cl + φ) – NSS test 

Mráz 

Inovativní – kombinace zmíněných 

Mřížková zkouška 

Vizuální posouzení 

Měření tloušťky nátěru pomocí UTS Vyhodnocení 

Závěr 

1 výrobce 

2 výrobce 

3 výrobce 



 

 

38 

9 ETAPA I – POSUZOVÁNÍ VNITŘNÍHO OPLÁŠTĚNÍ PRO 

MODULOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY 

Výskyt biologických činitelů lze rozdělit na houby, brouky, termity a mořské škůdce 

nejen dřeva ale i materiálů na bázi dřeva. V rámci diplomové práce se budou 

posuzovat pouze dřevokazná houba, kde u rozvoje dřevokazných hub je nezbytná 

vlhkost dřeva vyšší než 20 % (m/m). Avšak tato hodnota je stanovená pro rostlé 

dřevo a v DP budou posuzovány vybrané materiály na bázi dřeva. 

Trvanlivost deskových materiálů lze hodnotit několika způsoby, v rámci práce se 

bude hodnotit trvanlivost dřeva proti biologickým činitelům a vliv vzdušné vlhkosti na 

případný rozvoj dřevokazných hub. Pro hodnocení trvanlivosti dřeva byly dle 

požadavků z praxe vybrány: dřevocementová deska (CETRIS), která je běžným 

materiálem tvořících převážnou část modulárních staveb daného výrobce, OSB/3 

(Oriented Strand Board) a smrkové dřevěné desky. 

Pro zajištění řádné životnosti konstrukce je nutné u nich zajistit jednak vhodné 

konstrukční uspořádání, povětšinou obnášející co největší míru eliminace vlhkosti. A 

preventivně se u prvků provádí i chemická ochrana. Pro účely klasifikace jednotlivých 

expozičních tříd jsou pro dřevěné konstrukce přiřazeny tzv. třídy použití, které 

charakterizují klimatické poměry prostředí působící na ně v průběhu jejich životnosti. 

Systém tříd použití je potřebný především pro přiřazení pevnostních hodnot a pro 

výpočet deformací při stanovených podmínkách prostředí. Jsou stanoveny 

normativně tři třídy použití dle ČSN 73 1702:2007. 

Třída použití 1: je charakterizována vlhkostí dřevěných konstrukčních 

materiálů odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu 

přesahující 65 % pouze po několik týdnů v roce, např. ve vytápěných a ze 

všech stran uzavřených budovách. 

Třída použití 2: je charakterizována vlhkostí dřevěných konstrukčních 

materiálů odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu 

přesahující 85 % pouze po několik týdnů v roce, např. u zastřešených 

otevřených staveb. 

Třída použití 3: zahrnuje klimatické podmínky vedoucí k vyšším vlhkostem 

než ve třídě použití 2, např. u konstrukcí vystavených povětrnosti. 
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Z hlediska trvanlivosti dřeva, které jsou vystaveny působení biologických činitelů, 

rozlišuje ČSN EN 335:2013 pět tříd použití (expozic) s rozdílnou situací použití. 

Výskyt jednotlivých dřevokazných činitelů je uveden v tabulce č. 5. 

Tab. č. 5: Jednotlivé třídy použití a biologičtí škůdci pro dřevo a materiálech na dřevěné bázi 

dle ČSN EN 335:2013  

Třída 
použití 

Situace použití 

Výskyt biologických činitelů 

Dřevozbar-
vující houby 

Dřevokazné 
houby 

Brouci Termiti 
Mořští 
škůdci 

1 Interiér, vlhko - - U L - 

2 
Interiér, zakryté, 

možná kondenzace 
vody 

U  U U L - 

3 

Exteriér, nad zemí, 
vystavené 

venkovnímu počasí 
Rozdělené: 

3.1 limitovaný stav 
vlhkosti 

3.2 prodloužený stav 
vlhkosti 

U U U L - 

4 
Ve styku se zemí 
a/nebo s vodou 

U U U L - 

5 
Permanentně nebo 
občas ponořené ve 

slané vodě 
U U U L U 

U=všeobecně přítomen v Evropě, L=místně přítomen v Evropě 

Norma ČSN EN 1995-1-1:2006 definuje sadu tří třídy ohrožení, které korespondují 

s třídami použití podle normy ČSN EN 335:2013. V tabulce č. 6 je provedena 

vzájemná korelace zvýše uvedených tříd mezi oběma normami. 

Tab. č. 6: Třídy ohrožení a jejich možná korespondence s třídami použití. 

Třídy ohrožení podle ČSN EN 

1995-1-1 
Možné třídy použití podle ČSN EN 335 

Třída ohrožení 1 Třída použití 1 

Třída ohrožení 2 

Třída použití 1 

Třída použití 2 exponovaná komponenta je 

vystavena např. kondenzaci 

Třída ohrožení 3 
Třída použití 2 

Třída použití 3 nebo vyšší pro externí použití 
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9.1 Materiálové vlastnosti zkoušených vzorků 

A. OSB desky 

OSB/3 (Oriented Strand Board) je vysoce kvalitní dřevěná deska, kterou tvoří tři 

vzájemně kolmo orientované vrstvy. Ve svrchní a spodní vrstvě jsou třísky uloženy 

v podélném směru výroby, prostřední vrstva je uložená v příčném směru, kolmo na 

okrajové vrstvy. Takto laminované vrstvy jsou při určitém tlaku spojeny pryskyřicí. 

Desky jsou odolné vůči vlhkosti. 

Objemová 
hmotnost 

[kg/m3] 

Tepelná 
vodivost 
[W/m·K] 

Navlhavost 
[%] 

Nasákavost 
[%] 

Bobtnání 
[%] 

600 0,1 5 15 20 

 

B. CTD desky 

Nejpoužívanější CTD desky u nás lze zařadit CETRIS. Desky CETRIS jsou složeny z 

dřevní hmoty, cementu, vody a hydratačních přísad. Struktura desky je tvořena 

slisováním dřevěných třísek obalených cementem. Jemnější frakce je nanesena 

oboustranně na střední hrubší vrstvě, proto je povrch desky hladký. 

Objemová 
hmotnost 

[kg/m3] 

Tepelná 
vodivost 
[W/m·K] 

Navlhavost 
[%] 

Nasákavost 
[%] 

Bobtnání 
[%] 

1350 0,25 9 16 0,28 

 

C. Virulentní vzorky – smrkové desky 

Dle normy ČSN P ENV 12038:2002 je zapotřebí k provedení zkoušky borové dřevo, 

avšak byl proveden odklon od požadavku od původního materiálu na smrkové dřevo, 

které má případné využití ke spoustě modifikacím ve výrobě. 

Objemová 
hmotnost 

[kg/m3] 

Tepelná 
vodivost 
[W/m·K] 

Navlhavost 
[%] 

Nasákavost 
[%] 

Bobtnání 
[%] 

460 0,15 10-45 55 0,46 

 

9.2 Sledované parametry 

9.2.1 Trvanlivost dřeva proti biologickým činitelům 

Trvanlivost dřeva byla určena za použití modifikované postupu dle ČSN P ENV 

12038:2002. Bude připraveno 12 vzorků o rozměrech (50 ± 0,5) mm × (25 ± 0,5) mm 

× (15 ± 0,5) mm. Doba vystavení působení houby je normativně stanovena na 16 
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týdnů, modifikace spočívala v zaměnění smrku místo borovice a ve volbě typu 

dřevokazné houby. Jako dřevokazná houba je vybrána Dřevomorka domácí (Serpula 

laycrymans), protože pro tento druh houby je prokázáno, že v případě její fruktifikace 

se schopná svojí enzymatickou činností produkovat vlhkost potřebnou pro její další 

rozvoj. Svojí aktivitu poté je schopna rozvíjet i při vlhkostech nižších než 20%.  

Příprava živné půdy 

Živná půda pro houby byla vytvořena vzájemným smícháním agaru, sladového 

extraktu a vody vyhovující jakosti 3 podle ISO 3696. Po smíchání jednotlivých složek 

a zahřátím v lázni vroucí vody byly jednotlivé složky zcela rozpuštěny. Kyselá reakce 

agarové půdy vede k zastavení růstu bakterií a umožňuje růst kvasinek. 

Sladový extrakt v koncentrované formě o hmotnosti (50 ± 0,5) g a agar (20 ± 0,5) g 

byly rozmíchány a zahřáty do úplného rozpuštění. Poté byla směs sterilizována 

v autoklávu při teplotě 121 °C po dobu 20 minut. Po vyjmutí sterilizované směsi 

z autoklávu byla směs přelita do Petriho misek po 15 – 20 ml a poté se ponechal 

k vychladnutí, čímž došlo ke ztuhnutí. Ve sterilním prostředí na takto připravenou 

půdu byla naočkována houba (Serpula lacrymans). Naočkované misky byly uloženy 

do místnosti po dobu 14 dnů při teplotě (22 ± 2) °C a relativní vlhkosti (70 ± 5) %. Po 

14 dnech byla houba (Serpula lacrymans) přeočkována z Petriho misek do vaniček 

umístěných v exsikátorech. Exsikátor byl rozdělen na dvě výškové úrovně. Na spodní 

část s vaničkou, která je součástí stávajícího exsikátoru. Nově vytvořená výšková 

úroveň byla opatřena sestavenou vaničkou a nádobou pro vytvoření požadovaného 

vnitřního prostředí v exsikátoru. Vaničky byly naplněny dostatečným množstvím živné 

půdy, tak aby se docílilo tloušťky 3 až 4 mm. Nádoby byly uzavřeny a vysterilizovány 

v autoklávu. Po sterilizaci se nechaly vychladnout ve vodorovné poloze na pokojovou 

teplotu. Po vychladnutí bylo ve sterilním prostředí laminárního boxu za pomoci jehly 

provedeno rozočkování malých kousků mycelia rovnoměrně po ploše vaničky. 

Naočkované vaničky se vložily do exsikátorů a uložily do prostoru při teplotě 22 °C a 

relativní vlhkosti 75 % po dobu 14 dnů. 

Ukládání vzorků 

Před uložení zkušebních tělísek do vaniček s rozrostlou dřevokaznou houbou je 

nutné nejprve vzorky sterilizovat v autoklávu společně s podložkami pod zkušební 

tělesa. Sterilizace v autoklávu byla provedena při teplotě 121 °C po dobu 20 minut. 

Po provedení sterilizace byly umístěny sterilizované podložky a na ně umístěny 
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vzorečky. Použití podložek je nutné z důvodu zamezení přímého kontaktu 

zkušebních těles s živnou půdou, přičemž však vzdálenost mezi živnou půdou a 

zkušebními tělesy nesmí být větší než 3 mm. V každém exsikátoru byly umístěny 

vzorky 50 x 25 mm a 50 x 50 mm o tloušťce 15-16 mm dle typu daného 

velkoplošného materiálu na bázi dřeva. Naplněné vaničky byly umístěny do 

exsikátoru společně s nádobou pro vytvoření požadovaného prostředí uvnitř 

exsikátoru. 

 

Obr. č. 14: Uložení vzorků v komoře pro expozici 

Doba expozice  

Expozice hub v daném prostředí proběhlo v kultivační komoře při podmínkách 

daných normou, tj. teplota 22 ± 1 °C a rel. vzdušná vlhkost 70 ± 5 %. Doba vystavení 

v jednotlivých prostředích bude po 16 týdnech. Vyhodnocování zkoušek probíhá tak, 

že pro každé ošetřené zkušební těleso se vypočítá úbytek hmotnosti vyjádřením 

hmotnostního úbytku jako procenta počáteční hmotnosti absolutně suchého dřeva. 

Tělesa budou měřena vždy po 4 týdnech. 

9.2.2 Vyhodnocení zkoušky  

Mezi sledované fyzikálně mechanické vlastnosti byly stanoveny ty parametry, na 

kterých lze sledovat patřičné markantní rozdíly v uplynulém časovém intervalu. Jedná 

se o vlhkost, hmotnostní úbytek.  
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Vlhkost 

Vlhkostní stav je důležitým aspektem v hodnocení trvanlivosti zkoušených materiálů. 

Vážením vzorku mezi jeho stavem v době odběru a po vysoušení do konstantní 

hmotnosti při teplotě 103 °C ± 2 °C můžeme zjistit ztrátu hmotnosti. Zkoušené tělesa 

se zváží s přesností na 0,01 g a poté, co budou vysušena na konstantní hmotnost, 

se opět zváží. Pro charakteristiku fyzikálních vlastností zkušebních vzorků byla 

vybrána vlhkost absolutní (w) – vyjadřuje podíl hmotnosti vody k hmotnosti dřeva 

v absolutně suchém stavu. 

Hmotnostní úbytek 

Zjištění hmotnostního úbytku jako rozdílu hmotností vzorku o stejné vlhkosti před a 

po expozici dřevokazné houbě po různé expoziční době lze docílit dle výpočtu. 

Nejprve bylo provedeno vyhodnocení z makroskopického hlediska. Vyjmuté vzorky 

byly pečlivě očištěny od přichyceného mycelia na povrchu vzorků. Po očištění bylo 

provedeno zvážení jednotlivých vzorků s přesností na 0,01 g jako podklad pro 

výpočet vlhkosti vzorků na konci zkoušky. Zvážené vzorky byly následně umístěny 

do laboratorní sušárny a vysušeny při teplotě 105 °C na 0 % vlhkost. Na konci 

zkoušky byl proveden výpočet vlhkosti jednotlivých těles. Pro každé těleso se 

vypočítá úbytek hmotnosti vyjádřením hmotnostního úbytku jako procenta počáteční 

hmotnosti absolutně suchého dřeva.  
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10 ETAPA II – POSUZOVÁNÍ VNĚJŠÍHO OPLÁŠTĚNÍ PRO 

MODULOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY 

Při posuzování vnějšího opláštění pro modulové prefabrikované prvky se bude brát 

zřetel především na UV odolnost polymerního filmu na různém materiálovém 

podkladě. Experimentálně stanovená UV odolnost se bude posuzovat pomocí změny 

vybraných vlastností nátěrového filmu. Pro stanovení odolnosti nátěrů budou použity 

různé typy zrychlených korozních testů, u kterých se následně vyhodnotí i jejich 

účinnost na míru degradace NS. 

10.1 Materiálové vlastnosti zkoušených nátěrových systémů 

Degradace vnějšího opláštění pro prefabrikované prvky lze zjistit mnoha způsoby.  

V diplomové práci se bude primárně posuzovat degradace nátěrového povlaku při 

zrychlených korozních testech, které jsou specifikovány níže. 

 

Tab. č. 7: Značení jednotlivých materiálových variant.  

Typ podkladu Typ povrchové úpravy 

A Dřevěný podklad 8 typů nátěrových systémů  

B Ocelový podklad Pozink + nátěrový systém 

C Kompozitní podkladní materiál Hliník + (PE nátěr, PVDF nátěr) 

 

Ad A) Dřevěný podkladní materiál – Nátěrový systém (NS) byl aplikován nátěrem 

na dřevěný podklad o rozměrech 150 x 74 x 18 mm a posléze budu uložen do 

klimatizační komory na zrychlený test dle ČSN EN 927-6:2019. Celkem tedy 39 

vzorků. Pro dlouhodobou přirozenou zkoušku byly NS aplikovány na dřevěný 

podklad o rozměrech 375 x 78 x 20 mm a vystaveny venkovním povětrnostním 

podmínkám dle normy ČSN EN 927-3:2013. Celkem tedy 39 vzorků a 13 

referenčních pro obě zkoušky. 

Bude proveden výběr nátěrového systému s různým chemickým složením 

(rozpouštědlová či disperzní báze). Bude analyzována změna barevnosti a vliv 

tloušťky nátěrového systému na finální odolnost proti povětrnostním vlivům. 

Průběžně bude provedeno i doplňkové mikroskopické měření stavu NS (křídování, 

puchýřkování, trhliny atp.) 
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Typy použitých NS jsou specifikovány v následující tab. č. 8.  

Tab. č. 8: Složení jednotlivých NS na dřevěném podkladním materiálu.  

Číslo 
Název nátěrového 

systému 
Složení 

1 NS 1 

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový, sójový, 
bodlákový a lněný olej), sikativ (sušidel) a přídavných 
látek. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu 

benzenu) 

2 NS 2 

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, 
sójový olej, bodlákový olej, lněný olej), sikativ (sušidel) a 

přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Aktivní 
složka: propikonazol. Dearomatizovaný lakový benzín (bez 

obsahu benzenu). 

3 NS 3 

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej), 
pigmentů na bázi oxidů železa a organických pigmentů, 

oxidu titaničitého (bílý pigment), sikativ (sušidel) a 
přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Obsahuje 
dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). 

4 NS 4 Lazura na alkydové bázi s obsahem přírodních olejů 

5 NS 5 
Akrylátová disperze, oxid titaničitý, oxidy železa, voda, 

glykoly, aditiva.Lazura. 

6 NS 6 Lazura na dřevo s obsahem biocidů.alkydová pryskyřice, 
org. a anorg. pigmenty, alifáty, aditiva 

8 NS 8 Tenkovrstvá lazura na bázi rozpouštědel. Alkydová 
pryskyřice a vysychavé oleje v bezaromátovém benzínu. 

9 NS 9 

Syntetická tenkovrstvá lazura. Roztok speciální alkydové 
pryskyřice s přísadou vosků, zvýšeného podílu přírodního 
oleje a disperzí transparentních oxidů železa v organickém 

rozpouštědle. 

 

Ad B) Kovový podkladní materiál – Kovový podkladní materiál bude stejných 

profilů. Bude také záviset na rozdílných dodavatelích, protože se UV odolnost a další 

zkoumané vlastnosti může měnit v závislosti na tomto aspektu. Konkrétně se bude 

posuzovat FeZn.  

 

Ad C) Kompozitní podkladní materiál – Jako materiál pro experimentální 

posuzování budou zvoleny PUR sendvičové panely a hliníkové panely. Konkrétně se 

bude jednat o Lindab Superwall s polyesterovým povlakem a ALU-BOND A2 s PVDF 

nátěrem.  
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10.2 Vybrané expoziční prostředí  

A. Dřevěný podkladní materiál 

Pro aplikování nátěrových systémů bylo použito smrkové dřevo v tl. 25 mm) byl brán 

zřetel na degradaci aplikovaného nátěru UV zářením.  

Krátkodobá expozice s xenonovou lampou  

Reprodukuje degradaci způsobené plným spektrem slunečního záření a deště. 

Během několika dnů nebo týdnů může Q-Sun XE3 HS reprodukovat degradaci, ke 

kterému dochází v průběhu měsíců nebo let venku. Q-Sun využívá tři samostatné 

xenonové výbojky s velkou kapacitou. Je vhodný pro expozici velkých, 

trojrozměrných částí nebo součástí. Q-SUN má také možnost dvojího rozprašování, 

nabízí standardní regulaci vlhkosti a volitelné rozprašování, zpětné rozprašování. 

Také je jedinou xenonovou testovací komorou, která má možnost dvojího 

rozprašování. To umožňuje rozprašování druhé kapaliny, jako jsou kyselé deště nebo 

mýdlové roztoky, které se střídají v rozprašování na zkušební vzorky. Posuzování 

probíhá dle ČSN EN 927-6:2019. pomocí krátkodobé expozice s xenonovou lampou 

a ostřikem vodou. Dílčí cyklus trval 168 h  [18]. 

B. Kovový a kompozitní podkladní materiály 

Vzorky s kovovým podkladním materiálem byly nařezány na rozměry 323 x 83 mm 

v počtu 84 kusů pro všechny zrychlené testy kromě Q-UV. Pro Q-UV bylo celkem 

zhotoveno 14 kusů o rozměrech 150 x 75 mm. 

Tab. č. 9: Rozvržení expozic pro kovový a kompozitní podkladový materiál.  

Expozice Doba expozice 

EP1 - QUV 400 hodin 

EP3 - agresivní činitelé (CO2) 28 dní 

EP4 - agresivní činitelé (SO2 + teplota + vlhkost) 5 dní 

EP5 - agresivní činitelé (Cl + vlhkost - NSS) 168 hodin 

EP6 - dlouhodobá městská/průmyslová (prostředí C2) - Admas 1 měsíc 

EP7 - mráz 150 hodin 

EP8 - inovativní (EP7 + EP4 + EP5) 150 + 120 + 168 hodin 
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Krátkodobá expozice s UV lampou  

Expozice se posuzuje podle normy ČSN EN 13523-10:2017. Podstata metody 

spočívá v cyklickém vystavování působení UV záření, kondenzace vody a teploty 

zkontrolovaných podmínek. Používá se jeden ze dvou typů fluorescenčních UV lamp 

– UVA-340 nebo UVB-313. Zkušební vzorky se cyklicky vystaví vždy po 4 h za sucha 

UV záření při teplotě černého panelu 60 ± 3 °C a poté po 4 h kondenzaci vody bez 

záření při teplotě černého panelu 40 ± 3 °C. Jeden cyklus se tedy skládá z 8 h 

expozice. Přístroj QUV je základním nástrojem pro testy UV záření při posuzování 

materiálů z pohledu odolnosti vůči UV záření ve spojení s namáháním kondenzací 

vodou. Toto zařízení umožňuje postřik vzorků demineralizovanou vodou za účelem 

simulace deště, kdy dochází k odplavování produktů degradace, teplotním šokům a 

mírnému mechanickému namáhání vzorků. Za účelem optimální simulace počasí se 

kromě UV programově vytváří kondenzační prostředí jako simulátor rosy v nočních 

hodinách. Je známo, že doba ovlhčení povrchů bývá velmi vysoká často přes 50% 

roční doby a kondenzace vody má na dobu ovlhčení větší vliv než déšť. 1 cyklus 

zahrnuje 400 hod expozice [19] 

Krátkodobá expozice agresivní činitelé (CO2) 

Expozice vystavená CO2 o koncentraci 1 % a teplotě 21 ± 2 °C byla vystavena po 

dobu 28 dní, tato doba se rovná jednomu exponovanému cyklu. 

Krátkodobá expozice agresivní činitelé (SO2 + teplota + vlhkost) 

Krátkodobá expozice agresivními činiteli SO2 se posuzuje podle normy ČSN EN ISO 

3231:1998. Zkouška se provádí v komoře o objemu 300 ± 10 l. Teplota v komoře 

musí být konstantní a to 40 ± 3 °C s relativní vzdušnou vlhkostí 100 ± 10 %. Jako 

chemikálie byl použit oxid siřičitý o hustotě 1,84 g/ml. Zkušební cyklus byl sestaven 

v následujícím sledu. Po zavedení oxidu siřičitého se zapnulo vytápění. Teplota 40 ± 

3 °C byla dovršena nejdéle do 1,5 h. Tato teplota byla udržována 8 h od zahájení 

zkušebního cyklu s 2,7 l SO2. Následně se komora odvětrá a vymění se voda a 

zkouška se opakuje. Poté se nechá vzorek vytemperovat v laboratorním prostředí 

s odvětráváním. Jeden exponovaný cyklus zahrnuje 5 dní.  

Krátkodobá expozice agresivní činitelé (NSS test – Cl + vlhkost) 

Krátkodobá expozice solnou mlhou neboli NSS test se posuzoval dle normy ČSN EN 

ISO 11997-1:2017. Podstatou zkoušky je vystavení zkušebního vzorku s nátěrem 
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cyklickému exponování solnou mlhou. Jednotlivý cyklus je složen z exponování 24 

hodin solnou mlhou o koncentraci 50 ± 5 g/l a teplotě 35 ± 2 °C a následnou 

kondenzací vody po 8 hodinách dvakrát za sebou při teplotě 40 ± 2 °C, následně 16 

hodin sušení při teplotě 23 ± 2 °C. Tyto tři etapy se opakují po dobu 168 hodin. 

Exponované vzorky byly umístěny pod úhlem (20 ± 5)°. Jednotlivý cyklus se skládá 

z uzavření komory a spuštění přívodu solného roztoku do trysek.   

Krátkodobá expozice vystavená mrazu 

Jeden cyklus expozice zahrnuje 25 cyklů zmrazování a rozmrazování. Jeden cyklus 

je sestaven ze 4 hodin zmrazování o teplotě -20 ± 3°C a 2 hodin rozmrazování vodou 

o teplotě 20 °C. 

Inovativní metodika složená z více expozic 

Tato metodika se skládá z cyklů, které budou probíhat dle následujícího pořadí. 

Nejprve bude vzorek vystaven expozici v mrazu (EP7), následně bude vystaven 

expozici síry EP4 (SO2 + teplota + vlhkost) a poté chlóru EP5 (NSS test – Cl + 

vlhkost). 

Dlouhodobá venkovní expozice zkoušky trvanlivosti NS 

Dlouhodobá expozice se posuzuje dle normy ČSN EN 927-3:2013. Pro dlouhodobou 

expozici byly zkušební vzorky na stojanu umístěny horizontálně pod úhlem 45° a 

vzorky byly umístěny 50 cm nad zemí, aby případná vegetace nestínila nebo 

nezakrývala vystavené vzorky. Stojan byl následně orientován na jižní stranu. U 

dlouhodobé expozice jeden cyklus odpovídá 1 měsíci. Nevýhodou u dlouhodobé 

expozice je ta skutečnost, že se klimatické podmínky mění relativně rychle. Teplota a 

množství srážek jsou proměnné. 

10.3 Použité metody  

Mezi sledované fyzikálně mechanické parametry nátěrových systémů byly zvoleny 

následující: změna barevnosti, tloušťka nátěrů, mřížková zkouška, vizuální 

posouzení a mikroskopické hodnocení polymerních filmů. Tyto sledované parametry 

byly stanoveny jak na podkladním dřevěném materiálu, tak na pozinkovém 

podkladním materiálu či kompozitním podkladním materiálu. 

Měření a výpočet změny barevnosti 

Změna barevnosti byla vypočítána dle normy ČSN EN ISO 11664-4:2011 a měřila se 

pomocí spektrofotometru Konica Minolta SM-600d. V normalizovaném standardu CIE 
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jsou normalizovány pouze dvě soustavy a to CIE 1976 (L* u* v*) označována jako 

CIELUV a soustava CIE 1976 (L* a* b*) zkrácené označována jako CIELAB. 

CIELAB je určena třemi vzájemně kolmými osami L*, a*, b*. Vynese-li se souřadnice 

b* v závislosti na souřadnici a* do pravoúhlé soustavy souřadnic, neodpovídají takto 

vzniklé body jednoznačně určité barvě, protože jejich poloha závisí na velikosti 

měrné světlosti L*. Vzdálenost ∆E*ab (změna barevného odstínu) dvou bodů barev 

charakterizovaných souřadnicemi L*, a*, b* se počítá dle rovnice pro rozdíl barev CIE 

1976 (ab). ∆E*ab = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2]1/2 [20]. 

Měření tloušťky suchého filmu nátěru 

Měření proběhlo pomocí ultrazvukového přístroje PosiTector 200 dle ČSN EN ISO 

2808:2007. PosiTector 200 měří nedestruktivně široké spektrum aplikací použitím 

prokázané ultrazvukové technologie. Dokáže měřit vrstvu nátěru na dřevě, betonu, 

plastu a mnoha dalších podkladech. Rozšířený model měří až tři vrstvy nátěru a 

zobrazuje grafický výstup pro detailní analýzu.  Tato osvědčená nedestruktivní 

ultrazvuková technika měří dle ASTM D6132, ISO 2808 a SSPC PA9. [21] 

Stupeň puchýřkování 

Hodnocení se stanovuje podle normy ČSN EN ISO 4628-2:2016, kde norma 

specifikuje metodu hodnocení stupně puchýřkování nátěrů porovnáním s obrazovými 

standardy, tyto standardy znázorňují puchýřky o velikostech 2, 3, 4, 5 a velikost 

v hustotě 2, 3, 4, 5. Vizuálního porovnání lze hodnotit i stupněm puchýřkování 

pomocí optického zobrazení, k tomu hodnocení se použijí kalibrační obrazy. 

Adheze nátěru - Mřížková zkouška 

Adheze nátěru byla prováděna dle normy ČSN EN ISO 2409:2013. Pro tuto zkoušku 

byl použit nástroj s jedním ostřím a byla následně stanovena klasifikace výsledků 

zkoušek dle tabulky č. 10. 
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Tab. č. 10: Klasifikace výsledků zkoušek pro mřížkovou metodu. 

Klasifikace Popis 
Vzhled povrchu plochy 
s mřížkou, na které se 
vyskytlo odlupování. 

0 
Hrany řezů jsou hladké; žádný čtverec mřížky není 

odloupnut 
 

1 
Odloupnutí malých šupinek povlaku v místech 

křížení řezů. Zasažená plocha není větší než 5 % 
plochy mřížky  

2 
Nátěr odloupnut podél hran a v místech jejich 

křížení; Zasažená plocha převyšuje 5 %, ale není 
větší než 15 % plochy mřížky  

3 

Nátěr částečně nebo zcela odloupnut ve velkých 
pásech podél hran řezů a/nebo částečně nebo 
zcela odloupnut na různých částech čtverců. 

Zasažená plocha převyšuje 15 %, ale není větší 
než 35 % plochy mřížky. 

 

4 

Nátěr odloupnout ve velkých pásech podél hran 
řezů a/nebo se některé čtverce částečně nebo 

zcela odlouply. Zasažená plocha převyšuje 35 %, 
ale není větší než 65 % plochy mřížky.  

5 
Jakýkoli rozsah odloupnutí, který nelze klasifikovat 

ani stupněm 4. 
- 

 

Stupeň odlupování 

Hodnocení probíhá dle normy ČSN EN ISO 4628-5:2016, která specifikuje metodu 

hodnocení stupně odlupování nátěrů porovnáním s obrazovými standardy 

znázorňujícími povrchy s různým rozsahem odlupování. Klasifikuje se i velikost ploch 

vykazujících odlupování a to, zda se odlupuje jedna vrstva od předchozí nebo celý 

systém od podkladu. 

Stupeň křídování metodou samolepící pásky 

Norma ČSN EN ISO 4628-6:2012 poskytuje referenční obrazové standardy pro 

označování stupně křídování nátěrů. Kromě toho popisuje metodu, kterou se 

klasifikuje stupeň křídování. Při použití této metody je důležité, aby byla věnována 

pozornost rozlišení mezi skutečnými produkty degradace a přilnavými nečistotami, 

zejména při slabém křídování. Tento systém je určen k tomu, aby byl používán 

zejména u defektů způsobených stárnutím a povětrnostními vlivy a u jednotných 

změn typu změny barvy. 
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Stupeň praskání 

Hodnocení probíhá dle normy ČSN EN ISO 4628-4:2016, specifikuje metodu 

hodnocení stupně praskání nátěrů porovnáním s obrazovými standardy 

znázorňujícími povrchy s různým množstvím prasklin. Velikost prasklin se klasifikuje 

podle jejich délky, klasifikuje se i hloubka praskání. 

Obecný vzhled 

Hodnocení probíhá dle normy ČSN EN ISO 4628-1:2016. Norma definuje systém 

označování množství a velikosti defektů a intenzity změn vzhledu nátěrů. 

Mikroskopické hodnocení polymerních filmů 

U jednotlivých NS je kvalita kontrolována za použití mikroskopu Keyence VHX – 

950F podle příslušných norem. 
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11 VÝSLEDKY A DISKUZE ZKOUŠEK 

11.1 Posuzování vnitřního opláštění pro modulové prefabrikované prvky 

11.1.1 Vlhkost deskových prvků 

Průběh expozice vystavení vzorků dřevokazné houbě činil 16 týdnů, vždy po 

ukončení 4 týdnů byly u vzorků zjištěny parametry hmotnosti po odstranění mycelia. 

Výsledky pro jednotlivé zkoušené materiály jsou uvedeny v následujících tabulkách  

č. 11 – 12. Kompletní vstupní data u zkoušených materiálů jsou uvedeny v přílohách 

diplomové práce. 

Tab. č. 11: Hodnoty hmotnostních vlhkostí pro zkoušené materiály po 4, 8 týdnech. 

  
4 týdny 8 týdnů 

SMRK OSB CTD SMRK OSB CTD 

č. vzorku w [%] w [%] w [%] w [%] w [%] w [%] 

1 32,0 21,8 14,1 37,7 33,7 16,1 

2 29,7 22,4 13,5 39,7 29,1 15,1 

3 35,3 23,1 14,1 41,9 28,3 14,0 

4 30,9 22,8 13,6 37,9 28,3 13,7 

Průměr 32,0 22,5 13,8 39,3 29,8 14,7 

Minimum 29,7 21,8 13,5 37,7 28,3 13,7 

Maximum 35,3 23,1 14,1 41,9 33,7 16,1 

Směr. 
Odchylka 

2,1 0,5 0,3 1,7 2,3 1,0 

 

Tab. č. 12: Hodnoty hmotnostních vlhkostí pro zkoušené materiály po 12, 16 týdnech. 

  
12 týdny 16 týdnů 

SMRK OSB CTD SMRK OSB CTD 

č. vzorku w [%] w [%] w [%] w [%] w [%] w [%] 

1 44,2 38,9 15,5 58,5 42,5 16,9 

2 43,8 37,8 15,4 60,1 44,0 15,2 

3 51,6 37,2 13,6 53,3 41,2 14,9 

4 44,5 39,6 14,9 51,1 48,2 13,9 

Průměr 46,0 38,4 14,9 55,8 44,0 15,2 

Minimum 43,8 37,2 13,6 51,1 41,2 13,9 

Maximum 51,6 39,6 15,5 60,1 48,2 16,9 

Směr. 
Odchylka 

3,2 0,9 0,7 3,7 2,6 1,1 
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11.1.2 Hmotnostní úbytek deskových prvků 

Výsledky hmotnostních úbytků jednotlivých deskových materiálů jsou uvedeny 

v následujících tabulkách č. 13 – 14. Kompletní vstupní data u zkoušených 

deskových prvků jsou uvedeny v přílohách DP. 

Tab. č. 13: Hodnoty hmotnostního úbytku pro zkoušené materiály po 4, 8 týdnech. 

  
4 týdny 8 týdnů 

SMRK OSB CTD SMRK OSB CTD 

č. vzorku hm. úbytek [%] 

1 15,3 0,4 -7,3 20,7 2,7 -7,6 

2 14,1 0,7 -7,2 18,1 2,0 -7,3 

3 13,2 0,5 -6,5 21,3 2,0 -7,1 

4 11,5 0,4 -6,1 26,3 2,5 -6,4 

Průměr 13,5 0,5 -6,8 21,6 2,3 -7,1 

Minimum 11,5 0,4 -7,3 18,1 2,0 -7,6 

Maximum 15,3 0,7 -6,1 26,3 2,7 -6,4 

Směr. 
Odchylka 

1,4 0,1 0,5 3,0 0,3 0,4 

 

Tab. č. 14: Hodnoty hmotnostního úbytku pro zkoušené materiály po 12, 16 týdnech. 

  
12 týdny 16 týdnů 

SMRK OSB CTD SMRK OSB CTD 

č. vzorku hm. úbytek [%] 

1 24,6 3,4 -7,8 28,2 4,1 -8,0 

2 25,5 2,6 -7,7 34,8 3,2 -7,9 

3 28,3 3,1 -7,3 34,2 3,8 -7,5 

4 27,4 3,1 -6,7 34,2 3,7 -6,8 

Průměr 26,5 3,0 -7,4 32,8 3,7 -7,6 

Minimum 24,6 2,6 -7,8 28,2 3,2 -8,0 

Maximum 28,3 3,4 -6,7 34,8 4,1 -6,8 

Směr. 
Odchylka 

1,5 0,3 0,4 2,7 0,3 0,5 
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11.1.3 Vyhodnocení trvanlivosti vnitřních deskových prvků 

Grafické vyhodnocení pro virulentní prvky smrkového dřeva je provedené na 

následujícím grafu č. 1. Díky těmto výsledkům bylo prakticky ověřeno, že je 

dřevomorka aktivní v exponovaném prostředí. Je patrné z grafu, že s rostoucí dobou 

expozice narůstá hmotnostní úbytek i vlhkost. 

Virulentní vzorky smrkového dřeva 

 

Graf č. 1: Vypočítané hodnoty vlhkosti a hmotnostního úbytku smrkového deskového 

materiálu. 

OSB deskové prvky 

Grafické vyhodnocení odolnosti OSB deskových prvků vůči působení dřevokazné 

houby je znázorněno v grafu č. 2. Hmotnostní úbytek a vlhkost narůstá v menším 

měřítku než u smrkového deskového materiálu, avšak více než u CTD prvků. 

 

Graf č. 2: Vypočítané hodnoty vlhkosti a hmotnostního úbytku OSB deskového materiálu. 
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CTD deskové prvky 

Grafické vyhodnocení pro CTD deskové prvky je uvedeno v grafu č. 3, kde 

nedocházelo k hmotnostnímu úbytku, ale hmotnostnímu nárůstu. Tento jev byl 

zapříčiněn složením CTD desek. Nedocházelo díky cementové matrici k rozrušování 

malého množství dřeva. 

 

Graf č. 3: Vypočítané hodnoty vlhkosti a hmotnostního úbytku CTD deskového materiálu. 

11.1.4 Diskuze a dílčí shrnutí  

Virulentní vzorky smrkového dřeva vykázaly s rostoucí dobou expozice 

předpokládaný narůst hmotnostních úbytků. V případě smrkového deskového dřeva 

bylo dosaženo u všech měření minimálního pětiprocentního hmotnostního úbytku, lze 

tedy výsledky zkoušky hodnotit jako reprodukovatelné. 

Z grafického vyhodnocení změny vlhkosti vzorků bylo zjištěno, že po celou dobu 

expozice je vlhkost OSB deskových prvků významně vyšší než u desek CTD. U OSB 

desek je tento nárůst téměř lineární, naopak u CTD desek je vlhkost spíše 

exponenciálního průběhu s největším nárůstem již po 4 týdenní expozici.  

Z grafického vyhodnocení hmotnostních úbytků bylo zjištěno, že u CTD došlo 

k nárůstům místo k úbytkům hmotnosti. Tento jev se dá vysvětlit, že nedocházelo 

díky cementové matrici k rozrušování relativně nižšího množství dřeva (formou 

třísek) celulozovorní houbou. Tento jev lze připočíst vysoké hodnotě pH u CTD 

deskových prvků znemožňujícím růst a případnou fruktifikaci dřevokazné houby při 

těchto podmínkách. 

Provedeným experimentem byl popsán trend odolnosti OSB desek proti degradaci 

vlhkosti. Ještě více pozitivní odolnost vykázaly CTD než OSB deskové prvky. 
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11.2 Posuzování vnějšího opláštění pro modulové prefabrikované prvky 

A. Vyhodnocení prvků s dřevěným podkladem 

U prvků s dřevěným podkladem sestávala doba vystavení vzorků 1 cyklu vůči UV 

záření době 168 hodin expozice. Celková doba expozice pak činila 8 cyklů v rámci 

zrychlených testů Q-Sun. U dlouhodobé venkovní expozice byla doba měření změn 

barevnosti 4 měsíce s tím, že měření u vzorků ve venkovní expozici bude i po 

ukončení práce dále probíhat. 

11.2.1 Výsledky změny barevnosti 

Krátkodobá expozice QSun (EP2) 

Pro vyhodnocení změn barevnosti u krátkodobé expozice jsou uvedeny hodnoty 

změn barevnosti pro dvouvrstvé nátěrové systémy (graf č. 4) a pro třívrstvé nátěrové 

systémy (graf č. 5). Na obou grafech je barevně vyznačena i rozdílná báze 

nátěrových systémů, ze kterých je zřejmá změna barevnosti u NS na olejové bázi 

(modrá), a u vodou ředitelných alkydových disperzích (zelená) a vodou ředitelných 

akrylátovou disperzích (oranžová).  

 

Graf č. 4: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro vybrané NS se 2 vrstvami, modrá 

olejová báze, zelená alkydová disperze, oranžová akrylátová disperze. 
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Graf č. 5: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro vybrané NS se 3 vrstvami, modrá 

olejová báze, zelená alkydová disperze, oranžová akrylátová disperze. 

Dlouhodobá expozice ve vnějším prostředí 

Vyhodnocení bylo vypočítáno po 16 týdnech expozice, kde jsou znázorněné 

jednotlivé změny barevnosti pro vybrané NS. 

 

Graf č. 6: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro vybrané NS se 2 vrstvami, modrá 

olejová báze, zelená alkydová disperze, oranžová akrylátová disperze. 
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Graf č. 7: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro vybrané NS se 3 vrstvami, modrá 

olejová báze, zelená alkydová disperze, oranžová akrylátová disperze. 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Z hlediska báze NS bylo ověřeno, že olejová báze nátěrových systémů vykazuje po  

8 týdnech expozice velmi nízké hodnoty změny barevnosti. Tento efekt lze 

přisoudit i k nátěru číslo 2, kde se jednalo o tmavou lazuru na olejové bázi, která 

vytvořila souvislý film. Tento nátěr vykázal markantní změnu barevnosti ihned po 

prvním cyklu, ale po dobu dalších 7 cyklů jeho změny barevnosti byly velmi nízké. 

Zároveň tento obdobný trend vykázala i změna barevnosti u venkovní expozice. 

U akrylátové báze bylo zjištěno, že tento nátěrový systém vykazuje obdobných 

změn barevnosti u dvouvrstvého i třívrstvého nátěru. Neprojevil se pozitivní efekt 

vyšší tloušťky NS. Tento trend se projevuje i venkovní expozice vystavené po dobu 

16 týdnů. 

Z výsledných hodnot u alkydové báze lze vyvodit závěr, že nátěrové systémy 

s  dvouvrstvým nátěrem vykazují menší změnu barevnosti než nátěry třívrstvé téhož 

nátěru. Tímto výsledkem nebyl splněn předpoklad, že změna barevnosti  

u dvouvrstvých nátěrů je větší než u třívrstvých nátěrů. Jelikož byly nátěry na 

alkydové bázi všechny tmavého odstínu, tak u tohoto typu nátěru nelze prokazatelně 

říci, zdali tmavý odstín má či nemá vliv na změnu barevnosti. Výsledky změny 

barevnosti u dlouhodobé expozice nekorespondují s výsledky naměřenými na 

krátkodobé expozici. Tento efekt byl způsoben, že při měření změny barevnosti u 

vzorků vystavených ve vnějším prostředí nebylo před měřením prováděno očištění 

vzorků a tyto se nezbavovaly nečistot, jak tomu bylo u zrychlených zkoušek. 
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11.2.2 Výsledky adheze nátěru k povrchu podkladu 

Výsledky mřížkové zkoušky pro jednotlivé NS u expozice EP2 (krátkodobá 

trvanlivostní zkouška) jsou uvedeny v tabulce č. 15 zatříděním nátěrového systému 

do klasifikačního stupně. 

Tab. č. 15: Výsledná klasifikace nátěrů po provedené mřížkové zkoušce.  

 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Dle výsledných stupňů jednotlivých nátěrových systémů vykazují nátěrové systémy 

s olejovou bází se světlejším odstínem menší adhezi než nátěry s tmavším odstínem. 

Nátěrové systémy s alkydovou bází vykazují u dvouvrstvých horší adhezi než 

třívrstvé. V tomto případě má pozitivní efekt tloušťka nátěrového systému na 

adhezi. U nátěrového systému s akrylátovou bází (NS5) byla adheze nátěru  

u dvouvrstvého i třívrstvého nátěru minimální po ukončení 8 cyklu. I přesto nátěr 

v celé ploše tvořil souvislou plochu s nízkou kompatibilitou s podkladem. Navíc u 

tohoto NS díky světlému odstínu docházelo k výrazným barevným změnám 

(degradací) ve dřevěném podkladu (depolymerizace ligninu vedla ke vzniku 

světlejších míst). 

  

Č. 
NS 

Počet 
vrstev 

NS 
Expozice Stupeň 

Počet 
vrstev 

NS 
Expozice Stupeň 

1 2 
ref 0    

8 cyklů EP2 4   

2 2 
ref 0    

8 cyklů EP2 3   

3 1 
ref 0    

8 cyklů EP2 5   

4 2 
ref 0 

3 
ref 0 

8 cyklů EP2 3 8 cyklů EP2 2 

5 2 
ref 0 

3 
ref 0 

8 cyklů EP2 5 8 cyklů EP2 5 

6 2 
ref 0 

3 
ref 0 

8 cyklů EP2 3 8 cyklů EP2 4 

8 2 
ref 0 

3 
ref 0 

8 cyklů EP2 4 8 cyklů EP2 3 

9 2 
ref 0 

3 
ref 0 

8 cyklů EP2 5 8 cyklů EP2 3 
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11.2.3 Mikroskopické a vizuální posouzení nátěrů 

Po ukončení 8 cyklů expozice jsou výsledky mikroskopické analýzy stavu dílčích 

nátěrů uvedeny v tabulce č. 16. 

Tab. č. 16: Hodnocení nátěrů po ukončení a základní parametry vlastností zkušebních 

vzorků u vybraných druhů deskových materiálů, porovnány nátěry o 2 vrstvách (vyjma č. 3 – 

jednovrstvá lazura).  
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1   5 5 5 5 5 
5 (S5) 

b 
4 N 3 

4 (S3) 
c 

S1 

2 2 3 2   3 1 
3 (S1) 

b 
5 N 2 

5 (S2) 
c 

S1 

3   5 5 5 5 5 
5 (S5) 

b 
5 N 2 

5 (S2) 
c 

S1 

4   1 2   2 2 
2 (S2) 

b 
1 N 2 

1 (S2) 
c 

S1 

5 1 0 0 5 0 0 0 (S0) 0   0 0 (S0) 
2 

(S2) 

6   2 3   4 5 
4 (S5) 

b 
3 N 3 

3 (S3) 
c 

S1 

8   3 3   4 5 (K) 
4 (S5) 

b 
5 N 3 

5 (S3) 
c 

S1 

9   3 3   4 5 
4 (S5) 

b 
5 N 3 

5 (S3) 
c 

2 
(S2) 

(K) - porušení hlavně v krajích 
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Fotodokumentace nátěrových systémů zrychlené expozice 

  

Obr. č. 15: Povrch vzorku č. 3 – olejová 

lazura, 1 vrstvá, ,zv. 100x  

Obr. č. 16: Povrch vzorku č. 6 – lazura 

s alkyd. disperzí, 2 vrstvá, ,zv. 100x 

 

  

Obr. č. 17:  Povrch vzorku č. 5 – akrylátová 

disperze, 2 vrstvá, ,zv. 100x  

Obr. č. 18: Povrch vzorku č. 8 – lazura 

s alkyd. disperzí, 3 vrstvá, ,zv. 100x 

 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Výsledky vizuálního posouzení korespondují s adhezí nátěru a se  změnou 

barevnosti nátěru. Zejména markantní změny byly pozorovány u nátěrových systémů 

s olejovou bází, které disponují velkou intenzitou změny barevnosti u nátěru číslo 2. 

Tento ukazatel potvrzuje fakt, že u nátěrů na těchto vzorcích často dochází 

k odlupování a praskání. U akrylátového nátěru (NS5) nedocházelo k prasklinám ani 

odlupování, pouze k puchýřkování. Nátěrové systémy s alkydovou bází vykazovaly 

praskání a odlupování i puchýřkování v různé míře dle konkrétního typu nátěru. 

Vizuální posouzení má větší vypovídací hodnotu než změna barevnosti. 
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11.2.4 Stanovení tloušťky nátěrů 

Naměřené hodnoty tlouštěk pro jednotlivé NS jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

Tab. č. 17: Naměřené tloušťky jednotlivých nátěrových systémů pro jednotlivé vrstvy.  

Označení vz. 
0 

cyklus 
1 

cyklus 
2 

cyklus 
3 

cyklus 
4 

cyklus 
5 

cyklus 
6 

cyklus 
7 

cyklus 
8 

cyklus 

NS 1 - 2 vrstvy 73 69 64 60 61 54 57 56 54 

NS 2 - 2 vrstvy 72 61 55 54 53 52 58 49 57 

NS 3 - 1 vrstvy 49 49 49 49 53 54 59 60 53 

NS 4 - 2 vrstvy 60 59 56 56 53 55 54 54 50 

NS 4 - 3 vrstvy 71 58 56 54 55 54 55 51 60 

NS 5 - 2 vrstvy 73 68 72 67 72 64 68 69 68 

NS 5 - 3 vrstvy 101 97 104 99 97 96 100 95 94 

NS 6 - 2 vrstvy 61 53 51 52 51 52 55 56 54 

NS 6 - 3vrstvy 80 60 56 58 52 54 52 50 50 

NS 8 - 2 vrstvy 55 52 49 51 54 50 55 51 50 

NS 8 - 3 vrstvy 65 58 56 53 53 54 52 52 50 

NS 9- 2 vrstvy 57 49 53 52 48 50 50 49 47 

NS 9 - 3 vrstvy 70 66 64 65 58 59 62 53 52 

 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Některé z NS vykázaly abnormality naměřených hodnot jejich tloušťky v průběhu 

cyklování. Lze usuzovat, že na tuto tloušťku má negativní vliv vznik trhlin ve filmu NS 

a tedy i měření UTS, což je potvrzeno v tabulce č. 16. U nátěrových systémů 

s olejovou bází dochází k postupnému úbytku tloušťky nátěru. Tento úbytek probíhal 

i u nátěrů s alkydovou bází. Nejmenší úbytek tloušťky nátěru byl zaznamenán  

u nátěru s akrylátovou bází, kde i po vizuální stránce byl nátěr neporušený a celistvý. 

Všeobecně nátěrové systémy dvouvrstvé i třívrstvé vykazovaly podobné úbytky 

tloušťky. V tomto případě lze prokazatelně použít tuto zkoušku jako hodnotící 

kritérium pro výběr nátěrového systému. Výsledky měření tloušťky na začátku a na 

konci cyklů jasně poukazují na degradaci nátěrů krátkodobou zkouškou po osmi 

cyklech.  
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B. Vyhodnocení prvků s ocelovým a kompozitním podkladem 

11.2.1 Výsledky změny barevnosti 

Expozice vystavená Q-UV  

Zkušební vzorky se cyklicky vystavily vždy po 4 h za sucha UV záření při teplotě 

černého panelu 60 ± 3 °C a poté po 4 h kondenzaci vody bez záření při teplotě 

černého panelu 40 ± 3 °C. Jeden cyklus se tedy skládá z 8 h expozice. 

 

Graf č. 8: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro jednotlivé prvky vystavené v expozici 

EP1. 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Z následujících výsledků změny barevnosti je patrné, že vzorky vz1 vykazovaly větší 

změnu barevnosti než oba zbývající zkoušené vzorky. Nejmenší hodnotou změny 

barevnosti dosahovaly vzorky s bílým barevným odstínem a největší zase vzorky 

s červeným odstínem. V porovnání podkladního materiálu vykazovaly jednoznačně 

lepší stálobarevnost vzorky na Al podkladu než FeZn.  
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Expozice vystavená CO2  

Expozice CO2 o koncentraci 1 % a teplotě 21 ± 2 °C zahrnovala cyklus sestávající se 

z vystavení vzorků této koncentraci po dobu 28 dní, tato doba se rovná jednomu 

exponovanému cyklu. 

 

Graf č. 9: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro jednotlivé prvky vystavené v expozici 

EP3. 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Z výsledků změny barevnosti exponovaných vzorků v komoře s plynným CO2 

vyplývá, že toto prostředí mělo minimální vliv na změnu barevnosti u exponovaných 

vzorků dílčích nátěrů. Hodnoty změny barevnosti nátěrových systémů vykazovaly 

nejlepší stálobarevnost ze zkoušených expozic. Vz1 a vz2 vykazovaly větší změnu 

barevnosti než vz3. Během exponování vz3 vykázaly ve změně barevnosti 

abnormální výchylky. Tento jev mohl být zapříčiněn chybou měření (poškrábáním 

povrchu). Při porovnání podkladního materiálu se dá říci, že podkladní materiál Al i 

FeZn vykazovaly obdobné změny barevnosti. 
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Expozice vystavená SO2  

Zkušební cyklus byl sestaven v následujícím sledu. Po zavedení oxidu siřičitého se 

zapnulo vytápění. Teplota 40 ± 3 °C byla dovršena nejdéle do 1,5 h. Tato teplota byla 

udržována 8 h od zahájení zkušebního cyklu s 2,7 l SO2. Následně se komora 

odvětrá a vymění se voda a zkouška se opakuje.  

 

Graf č. 10: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro jednotlivé prvky vystavené v expozici 

EP4. 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Vz1 a vz2 vykazují obdobně jak u QUV expozice výraznou změnu barevnosti než 

vz3. Přičemž z exponovaných vzorků jasně dominuje největší změna barevnosti u 

nátěrů s červeným odstínem. Naopak nejlepší stálobarevnost byla zaznamenána u 

nátěrů s bílým odstínem. S postupnou dobou exponování se v nátěrech objevovala 

důlková koroze na nátěrech s FeZn podkladem. Změna barevnosti v expozici s SO2 

se projevovala převážně u podkladního materiálu s FeZn. Nekryté plochy nátěrem 

byly pokryty rzí. Podkladní materiál s Al nebyl pokryt rzí a nevykazoval tak výrazné 

změny barevnosti. 
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Expozice vystavená NSS  

Jednotlivý cyklus je složen z exponování 24 hodin solnou mlhou o koncentraci 50 ± 5 

g/l a teplotě 35 ± 2 °C a následnou kondenzací vody po 8 hodinách dvakrát za sebou 

při teplotě 40 ± 2 °C, následně 16 hodin sušení při teplotě 23 ± 2 °C. 

 

Graf č. 11: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro jednotlivé prvky vystavené v expozici 

EP5. 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Změna barevnosti s průběhem expozice je prokazatelně větší u vz1 a vz2, oproti 

změně barevnosti vz3. Největší změna barevnosti byla naměřena u nátěrů 

s červeným odstínem a nejmenší u nátěrů s bílým odstínem. Nátěrové systémy 

s FeZn podkladním materiálem vykazovaly větší změnu barevnosti než nátěrové 

systémy s Al podkladním materiálem. 
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Venkovní expozice 

U dlouhodobé expozice jeden cyklus odpovídá 1 měsíci. Nevýhodou u dlouhodobé 

expozice je ta skutečnost, že se klimatické podmínky mění relativně rychle. Teplota a 

množství srážek jsou proměnné. 

 

 Graf č. 12: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro jednotlivé prvky vystavené v expozici 

EP6. 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Dle výsledků hodnot změny barevnosti je patrné, že po dvou cyklech se hodnoty 

změny barevnosti u vz1 a vz2 změnily nejvíce. Největší změnu barevnosti vykazují 

nátěry červeného odstínu a nejmenší nátěry bílého odstínu. Vzorek Lindab vykazuje 

změny barevnosti několika násobně menší.  Vzorky s Al podkladním materiálem 

vykazují podobné změny barevnosti jako nátěrové systémy s FeZn podkladním 

materiálem. Exponované vzorky bude potřeba exponovat déle pro porovnání 

stálobarevnosti s krátkodobou expozicí. 
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Expozice vystavená mrazu 

Jeden cyklus expozice zahrnuje 25 cyklů zmrazování a rozmrazování. Jeden cyklus 

je sestaven ze 4 hodin zmrazování o teplotě -20 ± 3°C a 2 hodin rozmrazování vodou 

o teplotě 20 °C. 

 

 Graf č. 13: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro jednotlivé prvky vystavené v expozici 

EP7. 

  

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Po pěti cyklech exponování je patrné, že změna barevnosti je největší u vz2 a vz1. 

Největší změnu barevnosti vykazovaly nátěry červeného odstínu a nejmenší nátěry 

bílého odstínu. Vzorek Alubond disponoval větší změnou barevnosti než vzorek 

Lindab. Na vz1 bílého odstínu se tvořily během exponování puchýřky. Podkladní 

materiál s Al v některých případech vykazoval větší změnu barevnosti než podkladní 

materiál s FeZn. 
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Inovativní expoziční koncepce 

Expozice sestává z expozic v mrazu, následně byl vystaven expozici EP4 (SO2 + 

teplota + vlhkost), EP5 (NSS test – Cl + vlhkost) a EP7 (mrazové namáhání). 

 

Graf č. 14: Vypočítané hodnoty změny barevnosti pro jednotlivé prvky vystavené v expozici 

EP8. 

Diskuze a dílčí shrnutí:  

Největší změna barevnosti probíhala u vz1 po třech cyklech, lepší stálobarevností 

figurují po třech cyklech exponování vz2. Nejlepší stálobarevností dominují vzorky 

vz3. V tomto kombinovaném exponovaném prostředí vykázaly největší změnu 

barevnosti vzorky s nátěrem červeného odstínu, ovšem u vz2 a vz3 lze k těmto 

výsledkům zařadit i nátěr žlutého odstínu. Nejmenší změnu barevnosti dosáhl nátěr 

bílého odstínu zmíněných vzorků. U vzorku Lindab se změna barevnosti měnila 

minimálně. U vzorku Alubond se změna barevnosti po prvním cyklu změnila, avšak 

posléze měla tendenci sestupného chování. Jednoznačně je změna barevnosti větší 

u podkladního materiálu s FeZn než u podkladního materiálu s Al. 
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11.2.2 Mikroskopické a vizuální posouzení nátěrů 

  
Obr. č. 19: Povrch vzorků č. 1 – Expozice 

QUV, změna barevnosti po 4 cyklech 

Obr. č. 20: Povrch vzorku č. 2 – Expozice 

SO2, degradace nátěru po 4 cyklech 

 

  
Obr. č. 21: Povrch vzorku č. 3 – Expozice 

mrazu, degradace nátěru po 5 cyklech  

Obr. č. 22:  Povrch vzorku č. 1 – Inovativní 

expozice, degradace nátěru po 3 cyklech 
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12 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo u konkrétních materiálů/výrobků používaných u 

modulárních objektů zjistit jejich trvanlivost či odolnost vůči vybraným činitelům. 

V první etapě experimentální části práce bylo provedeno hodnocení míry biologické 

odolnosti vybraných deskových materiálů na bázi dřeva, které jsou běžně užívány 

pro aplikaci do vnitřních prostor. Druhá etapa se zabývala stanovením odolnosti u 

prvků vnějšího opláštění vůči působení vybraných agresivních činitelů. Za 

prvky vnějšího opláštění byly posuzovány prvky s kovovým podkladem (FeZn, Al) a 

s dřevěným podkladem. 

První etapa spočívala u vybraných vzorků smrku, desek z velkoplošných 

orientovaných třísek (OSB) a cementotřískových desek (CTD) ve stanovení jejich 

biologické odolnosti. Tato odolnost byla stanovena expozicí vzorků vůči působení 

dřevokazné houbě, za kterou byla vybrána dřevomorka domácí (Serpula lacrymans). 

Nejvyšší biologické odolnosti bylo dosaženo u CTD deskových prvků, u kterých byl 

prokázán pozitivní efekt vysoké alkality cementového pojiva desek na nižší stupeň 

napadení a rozvoj houby. U CTD desek nebyl po 16 týdenní expozici zjištěn jakýkoliv 

hmotnostní úbytek, zatímco u OSB deskových prvků byl zjištěn cca 4% hmotnostní 

úbytek po dobu 16 týdnů. Validita výsledků byla prokázána dosažením vyšší hodnoty 

hmotnostního úbytku u virulentních prvků smrkového dřeva, než je vyžadováno 

normou. 

Druhá etapa zaměřená na posuzování prvků vnějšího opláštění pro modulové 

prefabrikované prvky byla rozdělena na dvě podetapy, ve kterých se posuzovala 

zvlášť degradace nátěrových systémů na dřevěném podkladu a nátěrových systémů 

na kovovém podkladu.  

U dřevěného podkladu se prokázalo, že nejvyšší vypovídací schopnost na posouzení 

kvality nátěrů má vizuální hodnocení či semidestruktivní zkoušky. Dále bylo 

potvrzeno, že na stálobarevnost nátěrů prováděnou zkouškou hodnotící změnu 

barevnosti má významný vliv barevný odstín nátěru. Největší změnu barevnosti 

vykázaly tmavé nátěry na alkydové bázi, naopak nejmenší změnu barevnosti 

vykázaly olejové nátěry.  U olejových nátěrů nižší hodnoty změny barevnosti byly 

částečně ovlivněny i jejích vyšší penetrací do struktury dřeva. U tohoto typu nátěrů 

na olejové bázi často docházelo po delší expozici k odlupování (ztrátě celistvosti) a 
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k projevům praskání, což bylo potvrzeno i dosaženými nízkými hodnotami jejich 

adheze k podkladu. Abnormálních výsledků trvanlivosti nátěrů bylo dosaženo u 

nátěru na akrylátové bázi (NS 5), který vykazoval v průběhu expozice relativně trend 

stálobarevnosti, avšak v komparaci s výsledky mřížkové zkoušky tento typ nátěru 

vykázal naprostou ztrátu adheze k podkladu i přes skutečnost, že tento typ nátěru 

v celé ploše vytvářel souvislou plochu. U tohoto typu nátěru (akrylátová báze, světlý 

odstín či absence vhodných UV absorbentů ve filmotvorné vrstvě) docházelo 

k výrazným barevným změnám ve dřevěném podkladu způsobených depolymerizací 

ligninu.  S ohledem na posouzení vlivu vrstev nátěrů na změnu barevnosti dvouvrstvé 

nátěry vykazovaly větší stálobarevnost než nátěrové systémy třívrstvé.  Co se týče 

kvality nátěrů dle počtu vrstev, všeobecně nátěrové systémy dvouvrstvé i třívrstvé 

vykazovaly podobné adheze k podkladu. Další zkouškou, která se v průběhu 

expozice vzorků zrychleným a dlouhodobým  trvanlivostním zkouškám posuzovala, 

bylo průběžné měření tloušťky nátěru pomocí ultrazvukového měřicího přístroje. 

Z výsledků tlouštěk nátěrů nelze vyvodit silnou závislost či pozitivní korelaci mezi 

tloušťkou nátěru a změnou barevnosti.  

U ocelového podkladu byla navržena inovativní metodika pro zkoušení nátěrů, která 

sestávala z kombinace vybraných korozních zrychlených testů pro degradaci nátěrů. 

Velmi důležitým aspektem od zadavatele tj. výrobce modulárních systémů pak bylo 

posoudit stálobarevnost u rozdílných dodavatelů nátěrových systému se stejnými 

barevnými odstíny na prvcích s podkladem z FeZn plechu. Dále se také posuzovala 

trvanlivost na Al podkladu s PVDF a PE nástřikem. Co se týče stálobarevnosti, 

nejmenší míra změn barevnosti bylo dosaženo u vzorků s označením „vz3“ 

(konkrétní typ složení NS je specifikován u zadavatele), kdy tento typ byl 

prokazatelně dosažen ve většině expozic, kterým byly vzorky vystaveny. V inovativní 

metodice dosahovaly rovněž nejnižších změn barevnosti vzorky s označením „vz3“. 

Největší změnu barevnosti vykazovaly vz1 a vz2 u nátěru červeného odstínu 

v exponovaném prostředí SO2. Hodnoty změny barevnosti u vzorku Alubond a 

Lindab se v závislosti na jednotlivých expozicích měnila v minimálním rozsahu. 

Z hlediska posouzení RAL barev (bíla, modrá, červená a žlutá) vykázaly největších 

změn vzorky červeného RAL odstínu (nejmarkantnější zesvětlání nátěru v průběhu 

QUV expozice), což bylo potvrzeno i měřením změny barevnosti u červeného nátěru. 

Stálobarevnost naopak byla prokázána u bílého RAL odstínu, a to u vzorků 
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exponovaných ve všech expozicích. Změna barevnosti nátěrů u podkladního 

materiálu z FeZn plechu vykazovala mnohem větší hodnoty než u podkladního 

materiálu z Al plechu. Z exponovaných prostředí mělo nejmenší vypovídací 

hodnotu na změnu barevnosti vystavení vzorků v komoře s CO2, kde se změna 

barevnosti skoro neprojevovala, čili má nejmenší vliv na stálobarevnost. Největší vliv 

na stálobarevnost byla dosažena u expozice SO2 a expozice QUV, kde hodnoty 

změny barevnosti dosahovaly největších rozdílů výsledků k původnímu barevnému 

odstínu. Z vizuálního posouzení došlo u vz1 modrého a bílého odstínu k vytvoření 

puchýřků, a to v expozicích mrazu a síry. V komoře vystavené SO2 se na téměř 

všech vzorcích projevovala důlková koroze a puchýřkování nátěrového systému. Pro 

vizuální porovnání jednotlivých nátěrových systémů v jednotlivých expozicích se jevil 

s největší degradací povrchu nátěr vz2 s modrým odstínem. Vzorek Alubond i Lindab 

nevykazovaly žádné známky koroze, puchýřků nebo jiných defektů. 

Podle zjištěných skutečností z experimentálních prací lze vyvodit závěr, že 

porovnáním biologické odolnosti OSB desek a CTD desek lze považovat CTD desky 

za odolnější deskový materiál. U hodnocení kovových či kompozitních podkladů 

s povrchovými úpravami nátěrem vykázaly systémy polymerních nástřiků na Al 

podkladu vyšší stálobarevnosti při působení vnějších činitelů než zvolené nátěrové 

systémy na FeZn. Stejně tak i hodnocením kvality nátěrů vizuálním hodnocením po 

provedených zrychlených zkouškách nebylo dosaženo poškození filmotvorné vrstvy 

u Al podkladů s nástřiky, naopak u zvolených nátěrů na FeZn podkladu ztratil nátěr 

svoji celistvost v některých expozicích. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Referenční hodnoty pro smrkové zkoušené prvky. 

  trvanlivost 

č. vzorku mw [g] ms [g] w [%] 

1 5,43 5,02 8,17 

2 5,52 5,11 8,02 

3 5,84 5,38 8,55 

4 5,32 4,91 8,35 

Průměr 5,53 5,11 8,27 

Minimum 5,32 4,91 8,02 

Maximum 5,84 5,38 8,55 

Směr. 
Odchylka 

0,19 0,17 0,20 

 

Příloha č. 2: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 4 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 5,68 6,35 4,81 32,02 0,87 15,32 

2 5,10 5,68 4,38 29,68 0,72 14,12 

3 5,09 5,98 4,42 35,29 0,67 13,16 

4 5,12 5,93 4,53 30,91 0,59 11,52 

Průměr 5,25 5,99 4,54 31,97 0,71 13,53 

Minimum 5,09 5,68 4,38 29,68 0,59 11,52 

Maximum 5,68 6,35 4,81 35,29 0,87 15,32 

Směr. 
Odchylka 

0,25 0,24 0,17 2,09 0,10 1,39 

 

Příloha č. 3: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 8 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 5,52 6,03 4,38 37,67 1,14 20,65 

2 4,96 5,67 4,06 39,66 0,90 18,15 

3 4,92 5,49 3,87 41,86 1,05 21,34 

4 4,98 5,06 3,67 37,87 1,31 26,31 

Průměr 5,10 5,56 4,00 39,27 1,10 21,61 

Minimum 4,92 5,06 3,67 37,67 0,90 18,15 

Maximum 5,52 6,03 4,38 41,86 1,31 26,31 

Směr. 
Odchylka 

0,25 0,35 0,26 1,69 0,15 2,96 
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Příloha č. 4: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 12 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 5,49 5,97 4,14 44,20 1,35 24,59 

2 4,94 5,29 3,68 43,75 1,26 25,51 

3 4,87 5,29 3,49 51,58 1,38 28,34 

4 4,92 5,16 3,57 44,54 1,35 27,44 

Průměr 5,06 5,43 3,72 46,02 1,34 26,47 

Minimum 4,87 5,16 3,49 43,75 1,26 24,59 

Maximum 5,49 5,97 4,14 51,58 1,38 28,34 

Směr. 
Odchylka 

0,25 0,32 0,25 3,22 0,04 1,49 

 

Příloha č. 5: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 16 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 5,47 6,23 3,93 58,52 1,54 28,15 

2 4,92 5,14 3,21 60,12 1,71 34,76 

3 4,85 4,89 3,19 53,29 1,66 34,23 

4 4,88 4,85 3,21 51,09 1,67 34,22 

Průměr 5,03 5,28 3,39 55,76 1,65 32,84 

Minimum 4,85 4,85 3,19 51,09 1,54 28,15 

Maximum 5,47 6,23 3,93 60,12 1,71 34,76 

Směr. 
Odchylka 

0,26 0,56 0,31 3,69 0,06 2,71 

 

Příloha č. 6: Referenční hodnoty pro OSB zkoušené prvky. 

  trvanlivost 

č. vzorku mw [g] ms [g] w [%] 

1 9,04 8,56 5,61 

2 10,25 9,74 5,24 

3 9,63 9,14 5,36 

4 9,88 9,37 5,44 

Průměr 9,70 9,20 5,41 

Minimum 9,04 8,56 5,24 

Maximum 10,25 9,74 5,61 

Směr. 
Odchylka 

0,44 0,43 0,13 
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Příloha č. 7: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 4 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ 
mw 
[g] 

ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 10,65 12,92 10,61 21,77 0,04 0,38 

2 11,73 14,26 11,65 22,40 0,08 0,68 

3 11,06 13,55 11,01 23,07 0,05 0,45 

4 11,27 13,78 11,22 22,82 0,05 0,44 

Průměr 11,18 13,63 11,12 22,52 0,06 0,49 

Minimum 10,65 12,92 10,61 21,77 0,04 0,38 

Maximum 11,73 14,26 11,65 23,07 0,08 0,68 

Směr. 
Odchylka 

0,39 0,48 0,38 0,49 0,01 0,12 

 

Příloha č. 8: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 8 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ 
mw 
[g] 

ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 10,64 13,84 10,35 33,72 0,29 2,73 

2 11,68 14,78 11,45 29,08 0,23 1,97 

3 10,32 12,97 10,11 28,29 0,21 2,03 

4 11,03 13,79 10,75 28,28 0,28 2,54 

Průměr 10,92 13,85 10,67 29,84 0,25 2,32 

Minimum 10,32 12,97 10,11 28,28 0,21 1,97 

Maximum 11,68 14,78 11,45 33,72 0,29 2,73 

Směr. 
Odchylka 

0,51 0,64 0,51 2,26 0,03 0,32 

 

Příloha č. 9: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 12 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 10,19 13,67 9,84 38,92 0,35 3,43 

2 11,22 15,06 10,93 37,79 0,29 2,58 

3 10,14 13,49 9,83 37,23 0,31 3,06 

4 10,74 14,53 10,41 39,58 0,33 3,07 

Průměr 10,57 14,19 10,25 38,38 0,32 3,04 

Minimum 10,14 13,49 9,83 37,23 0,29 2,58 

Maximum 11,22 15,06 10,93 39,58 0,35 3,43 

Směr. 
Odchylka 

0,44 0,64 0,46 0,92 0,02 0,30 
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Příloha č. 10: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 16 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 10,15 13,87 9,73 42,55 0,38 4,14 

2 11,17 15,57 10,81 44,03 0,35 3,22 

3 10,09 13,71 9,71 41,19 0,33 3,77 

4 10,68 15,23 10,28 48,15 0,34 3,75 

Průměr 10,52 14,60 10,13 43,98 0,35 3,72 

Minimum 10,09 13,71 9,71 41,19 0,33 3,22 

Maximum 11,17 15,57 10,81 48,15 0,38 4,14 

Směr. 
Odchylka 

0,44 0,82 0,45 2,61 0,02 0,33 

 

Příloha č. 11: Referenční hodnoty pro CTD zkoušené prvky. 

  trvanlivost 

č. vzorku mw [g] ms [g] w [%] 

1 18,75 17,26 8,63 

2 18,27 16,79 8,81 

3 19,15 17,62 8,68 

4 18,96 17,45 8,65 

Průměr 18,78 17,28 8,70 

Minimum 18,27 16,79 8,63 

Maximum 19,15 17,62 8,81 

Směr. 
Odchylka 

0,33 0,31 0,07 

 

Příloha č. 12: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 4 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 16,63 20,36 17,84 14,13 -1,21 -7,28 

2 16,67 20,29 17,87 13,54 -1,20 -7,20 

3 17,10 20,79 18,22 14,11 -1,12 -6,55 

4 17,33 20,88 18,38 13,60 -1,05 -6,06 

Průměr 16,93 20,58 18,08 13,84 -1,15 -6,77 

Minimum 16,63 20,29 17,84 13,54 -1,21 -7,28 

Maximum 17,33 20,88 18,38 14,13 -1,05 -6,06 

Směr. 
Odchylka 

0,29 0,26 0,23 0,27 0,07 0,50 
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Příloha č. 13:  Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 8 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 16,59 20,72 17,85 16,08 -1,26 -7,59 

2 16,58 20,48 17,79 15,12 -1,21 -7,30 

3 18,04 22,02 19,32 13,98 -1,28 -7,10 

4 18,38 22,23 19,56 13,65 -1,18 -6,42 

Průměr 17,40 21,36 18,63 14,71 -1,23 -7,10 

Minimum 16,58 20,48 17,79 13,65 -1,28 -7,59 

Maximum 18,38 22,23 19,56 16,08 -1,18 -6,42 

Směr. 
Odchylka 

0,82 0,77 0,81 0,96 0,04 0,43 

 

Příloha č. 14: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 12 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 16,84 20,97 18,15 15,54 -1,31 -7,78 

2 16,79 20,87 18,09 15,37 -1,30 -7,74 

3 18,32 22,34 19,66 13,63 -1,34 -7,31 

4 18,41 22,57 19,64 14,92 -1,23 -6,68 

Průměr 17,59 21,69 18,89 14,86 -1,30 -7,38 

Minimum 16,79 20,87 18,09 13,63 -1,34 -7,78 

Maximum 18,41 22,57 19,66 15,54 -1,23 -6,68 

Směr. 
Odchylka 

0,78 0,77 0,77 0,75 0,04 0,44 

 

Příloha č. 15: Hodnoty pro smrkové zkoušené prvky po 16 týdnech. 

  trvanlivost 

č. vzorku ms původ mw [g] ms [g] w [%] úbytek g úbytek % 

1 16,91 21,35 18,27 16,86 -1,36 -8,04 

2 16,86 20,96 18,20 15,16 -1,34 -7,95 

3 18,45 22,79 19,84 14,87 -1,39 -7,53 

4 18,53 22,54 19,79 13,90 -1,26 -6,80 

Průměr 17,69 21,91 19,03 15,20 -1,34 -7,58 

Minimum 16,86 20,96 18,20 13,90 -1,39 -8,04 

Maximum 18,53 22,79 19,84 16,86 -1,26 -6,80 

Směr. 
Odchylka 

0,80 0,77 0,79 1,07 0,05 0,49 

 

 


