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Solné a cyklické korozní komory Q- FOG  
firmy Q- LAB Corporation  

soulad s mnoha normami - základ: ČSN EN ISO 9227,  
ČSN EN ISO 6270-2, ASTM G85, PV 1210, VDA 
621.415, ASTM B117, ČSN EN ISO 11 997, ISO 7253,  
dále standardy VOLVO, RENAULT, BMW, NISAN, 
CCT1, CCT4, a další 

variabilita modelů: SSP - solné a prohesion 
        CCT  - cyklické, kombinované 
         CRH  - s regulací relativní vlhkosti 
základní výhody:  

- Vysoká rychlost vytvoření a případných změn 
parametrů požadovaného korozního prostředí   

- Pevná  sklolaminátová konstrukce se suchým 
zatěsněním víka a vysokou nosností komory 

- Přívětivá obsluha a maximální vizualizace 
procesu, záznam dat, bezplatný software 

- Snadný servisní přístup pro úkony operátora i 
servisního pracovníka 

- Vysoká variabilita funkcí komory  
      -     Krátké dodací lhůty  
      -     Prodej  zkušební soli a plechů na test korozivity    www.q-lab.com 
Komory mají  programovatelné funkce, z nichž lze skládat jednotlivé  testovací postupy: 

funkce minimální teplota maximální teplota
FOG Solná mlha lab. teplota 60°C
DRY Sušení – profukování vzduchem lab. teplota 70°C
HUMID 100% vlhkost – kondenzace + 5°C nad lab. teplotou 60°C
DWELL Klidový stav s temperací lab. teplota 60°C
HUMID/RH Regulovaná relativní vlhkost 10 - 95%Rh 20°C 60°C
SHOWER Sprchování solankou 20°C 50°C

Kapacita vzorků model 600 model 1100
panely 100 x 300 mm 128 200
panely 75 x 150 mm 160 240
Povolené zatížení komory 544 kg vzorků 544 kg vzorků
Objem komory včetně víka 640 litrů 1103 litrů
Vnitřní rozměry
délka 109 cm 145 cm
šířka   66 cm   82 cm
výška bez víka   46 cm 46 cm
výška včetně víka   74 cm   79 cm
Vnější rozměry
délka 182 cm 221 cm
šířka 105 cm 123 cm
výška 124 cm 128 cm

prodej, servis, poradenství:  

LABIMEX CZ s.r.o.
Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 
www.labimexcz.cz, prazak@labimex.cz,
 +420 602 366 407, +420 241 740 120 

poskytujeme kalibrační služby s akreditací ČIA, ISO 17 025 
pro kalibraci teploty a relativní vlhkosti
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běhu korozní zkoušky. To znamená, 
že bílé závoje, byť jsou pro celkovou 
korozní odolnost přínosem, již nejsou 
přijatelné. Požadavek je to velmi tvrdý 
pro konvenční galvanické řešení (ZnNi 
+ černá pasivace + post-dip), nicméně 
řešitelný. Vyžaduje jen speciální ná-
sledné úpravy.

Kombinace galvanického 
povlaku s topcoatem

Požadovaných vlastností lze jedno-
duše dosáhnout přidáním další vrstvy. 
V  případě topcoatu se jedná o  utěs-
ňovací přípravek, který se nanese jako 
závěrečná vrstva na dílec. Nanášení 
se provádí na suché dílce buď pono-
rem s  následným odstředěním (angl. 
dip-spin), nebo nástřikem. Nanesený 
topcoat se nakonec vytvrdí v  peci při 
teplotě 160–210 °C po dobu cca 30–40 
minut. Volbou vhodného topcoatu 
se tak dosahuje nejen požadovaného 
vzhledu (černý, stříbrný nebo trans-
parentní) nastavitelného utahovacího 
momentu, ale zejména vysoké korozní 
odolnosti, která zdaleka překračuje 
současné požadavky. Velkou výhodou 
je také stabilní stálý vzhled i  při ko-
rozním namáhání. Topcoaty jsou díky 
organickým pojivům duktilní, stabilní 
v UV záření a vysoce chemicky odolné.

Aplikace v České republice
Firma Atotech (kontakt na titulní 

a 3 str. časopisu) dodává nejen kom-
plexní portfolio galvanických povrcho-
vých úprav, ale i  topcoaty, které tuto 

Na pasivovaném povlaku vzniká bílý 
závoj (obr. 1) již po několika hodinách 
působení korozního prostředí. Korozní 
produkty však zakrývají trhlinky v  pa-
sivační vrstvě a  vytvářejí tak bariéru 
pro další pokračování koroze, čímž se 
oddálí vznik bílé objemové koroze, 
a  hlavě poskytují výraznou korozní 
odolnost proti červené korozi.

Nové požadavky autoprůmyslu
Zpřísňující se požadavky na pro-

tikorozní ochranu, zejména v  auto-
průmyslu, kladou na dodavatele stále 
náročnější požadavky. Nové automo-
bilové specifikace, jako je například 
GMW 16730 pro černý ZnNi, vyžadují 
opět nejen vyšší korozní odolnost než 
předcházející specifikace GMW 4205, 
tj. 240 hod. do bílé koroze oproti 48 
hod., ale jsou vyloučeny prakticky ja-
kékoliv optické změny povlaku v  prů-

Fenomén bílé koroze
Povrchové změny povlaku zinku, 

který je vystaven koroznímu prostředí, 
mají různá jména, ale stejnou příčinu. 
Všechno jsou to projevy koroze zinku 
lišící se jen velikostí a  mechanismem 
vzniku. Hovoříme tak o šedých či bílých 
závojích, bílé rzi, černých tečkách, pří-
padně o bílé objemové korozi.

První se obvykle objevují tzv. bílé 
či šedé závoje. Jsou okem viditelné 
zejména na slitinovém povlaku ZnNi. 
Tvoří se na transparentních i  černých 
povlacích, ale na transparentních jsou 
obvykle téměř nepostřehnutelné. Jed-
ná se o neobjemový typ koroze, která 
je při hodnocení korozní zkoušky v ne-
utrální solné mlze většinou přípustná - 
viz například norma VW TL 244. Nicmé-
ně nové vydání TL 244 výrazně snižuje 
toleranci k  těmto bílým závojům a  ve 
své podstatě je zakazuje. 

Nový přístup 
k protikorozní ochraně 
slitinovým povlakem 
ZnNi
Ing. Roman Konvalinka

Obr. 1 - SEM snímek bílého závoje na ZnNi (zvětšeno 20 000x).  Korozní produkty 
zakrývají trhlinky v pasivační vrstvě a tím zvyšují korozní odolnost



nabídku vhodně doplňují. Díky jed-
nomu dodavateli obou technologií je 
zaručena bezproblémová kombinace 
obou povrchových úprav. V  součas-
nosti je již tato technologie komerčně 
zavedena na náš trh a  umožňuje do-
sahování až 2000 hodin do bílé koroze 
v  neutrální solné mlze a  to při zacho-
vání neměnného vysoce dekorativního 
černého vzhledu (obr. 2 a 3).                Obr. 2 - Dokonalý vzhled a mimořádně korozně odolné díly díky topcoatu

Master Remover
Chemické odlakování 

General Metal Finishing

Atotech CZ, a.s.
Belgická 5119 · 466 05 Jablonec nad Nisou · www.atotech.cz
Tel. +420 483 570 000 · Fax +420 483 357 033 · jablonec@atotech.com

Master Remover – Technologie pro chemické odlakování Master 
Remover nabízí mnoho výhod oproti tradičním odlakovacím technologiím.

Technologické výhody
▪ Účinně stahuje všechny druhy laků, KTL i mokrých barev z oceli, 

litiny, pozinku, hliníku i barevných kovů a jejich slitin. 
▪ Úspora energie
▪ Nenapadá základní materiál
▪ Vysoká rychlost odlakování
▪ Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla ani fenol
▪ Díky filtračnímu systému je zaručena dlouhá životnost bez výměny 

lázně i v řádu několika let

Master Remover Vám umožní snížit celkové náklady na odlakování a 
zároveň dosáhnout vysoké rychlosti odlakování.

Obr. 3 - Dílec s topcoatem Techseal Silver 
SL po korozním namáhání 1000h v ne-
utrální solné mlze
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pro stanovení životnosti povrchových 
úprav i materiálů samotných. Tato ob-
last zkoušek ale není v  galvanice ob-
vyklá a zde se jí nebudeme věnovat. 

Komory Q-FOG CCT a CRH
Design komor vychází z několika zá-

kladních principů.
	Jednoduchost konstrukce s  vyso-

kou spolehlivostí.
	Přívětivá obsluha a maximální vizu-

alizace procesu.
	Snadný servisní přístup pro úkony 

operátora i servisního pracovníka.
	Dostatečná variabilita funkce ko-

mory.
	Vysoká rychlost vytvoření a případ-

né změny parametrů požadované-
ho korozního prostředí.

Komory mají 4 až 5  základních pro-
gramovatelných funkcí, z  nichž lze 
skládat jednotlivé programy a testova-
cí postupy – viz tab. 1.

Doplňující,  ale dnes zásadní je mož-
nost regulace relativní vlhkosti vzdu-
chu při zkoušce (modely CRH) a  mož-
nost doplnění postřikového systému 
pro testy se sprchováním zředěnou 
solankou za laboratorní teploty  (např. 
testy VOLVO) – viz tab. 2.

tak velice dobře mohou splnit dnešní 
požadavky zkoušek. Firma Q-LAB Cor-
poration byla založena v  roce 1956, 
původní název Q-Panel (do roku 2006) 
napovídal o  výrobě standardních tes-
tovacích panelů – podložek pro ko-
rozní zkoušky. Nyní, po více než 50 le-
tech produkce panelů, a dnes taktéž ši-
rokého sortimentu testovacích komor 
pro environmentální zkoušky, tato fir-
ma poskytuje bohaté možnosti dodá-
vek testovacích strojů pro testy korozní 
odolnosti, jakož i  možnosti testování 
ve vlastních akreditovaných laborato-
řích (USA, Německo, ISO 17 025).

Druhou významnou oblastí působe-
ní firmy Q-LAB je výroba testovacích 
strojů - komor pro sluneční simulace 
a simulace UV světlem především opět 

Jedním z  cílů úpravy povrchu kovo-
vých dílů je zpravidla zvýšení korozní 
odolnosti dílu. Dříve platilo, že hlavním 
předepsaným testem atmosférické 
koroze  byla kontinuální zkouška v sol-
né mlze v  trvání podle předpokládané 
odolnosti povrchové úpravy. Avšak roz-
voj poznatků o dějích atmosférické ko-
roze ruku v  ruce s  požadavky zejména 
automobilového průmyslu přináší stále 
častější potřebu testů kombinovaných 
a  cyklických, které často zahrnují i  fázi 
kondicionování vzorků na dané teplotě 
a relativní vlhkosti vzduchu.

Firma Q-LAB Corporation 
Kombinované korozní komory pro 

cyklické korozní zkoušky (obr. 1) ame-
rického výrobce Q-LAB Corporation 

Cyklické korozní 
komory 
Dr. Ing. Milan Pražák

funkce komor CCT minimální teplota maximální teplota

FOG solná mlha lab. teplota 60°C

DRY sušení – profukování vzduchem lab. teplota 70°C

HUMID 100% vlhkost – kondenzace + 5°C nad lab. teplotou 60°C

DWELL klidový stav s temperací lab. teplota 60°C

Obr. 1 - Cyklická korozní komora Q-FOG CCT1100

Tab. 1 – Funkce komor CCT
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Prostorové vzorky je možno poklá-
dat nebo zavěšovat na tyče (obr. 3), 
které se fixují do půlkulatých žlábků 
na přední a zadní straně komory – viz 
obr. 4. Umístění všech nosičů vzorků 
je velmi rychlé a  jednoduché bez dal-
ších pomůcek, tím je zajištěna možnost 
snadného čištění komory a šetří se čas 
operátora.

Technická data a popis
Komory Q-FOG CCT a   CRH se vy-

rábějí ve dvou velikostech, 600 litrů 
a  1100 litrů. Tabulka 3 uvádí velikosti 
komor a předpokládanou kapacitu pro 
umístění klasických zkušebních koroz-
ních panelů. 

Po levé straně komory je umístě-
na zabudovaná 120litrová nádrž na 
solanku s  výstupním filtrem, která je 
opatřena hladinoměrem pro vizuál-
ní a  případně i  akustickou signalizaci 
možného nedostatku roztoku.

Programovací řídicí systém komory 
umožňuje cyklování výše uvedených 

uvolňovaného kondenzací teplé páry, 
a  tak zároveň i  dostatek vlhkosti. Pro-
ces je plně v souladu např. s ISO 6270-2 
a  umožňuje dosažení kondenzačního 
prostředí v  krátkém čase až do teplot 
60°C. Kondenzační prostředí je možno 
rychle vyfoukat ve fázi sušení a  opět 
rychle obnovit. Rychlost je mnohem 
vyšší než při klasickém vytváření kon-
denzačního prostředí ohřevem obje-
mu vody na dně komory.

Nutné je zmínit se i o Proces DWELL 
(klidový stav s temperací) u komor CCT, 
který je funkčním krokem, kdy komora 
po ukončení některého předchozího 
kroku, většinou solné fáze, pouze dál 
počítá čas a  udržuje nastavenou tep-
lotu pomocí vnitřních topných těles 
a nedochází k profukování vzduchem.

Regulace relativní vlhkosti vzduchu 
v  komoře CRH je zajištěna přídavným 
klimatickým systémem. Kompreso-
rová klimatizační jednotka na vstupu 
vzduchu do komory zajišťuje potřeb-
nou teplotu vzduchu vcházejícího do 
komory chlazením či ohřevem  s  tím, 
že tento vzduch může podle potřeby 
sušit na požadovanou hodnotu vlhkos-
ti. V komoře samotné pak probíhá na-
opak vyhřátí na požadovanou teplotu 
zkoušky a případné dovlhčení vzduchu 
pomocí mikrotrysek rozprašujících de-
mineralizovanou vodu.  

Spray systém pro sprchování vzorků 
je samostatně programovatelný a  je 
osazen tryskami s automatickým čiště-
ním čistou demineralizovanou vodou. 
Systém využívá násobku dráhy vod-
ních kapek k lepší distribuci na vzorky 
a vzorky jsou tak sprchovány kapkami, 
které jsou tryskami nejdříve vystřiko-
vány nahoru v  širokém úhlu rozptylu 
a dopadají tak na vzorky s dobrou ho-
mogenitou intenzity smáčení v  celém 
půdorysu komory.

Vnitřní i  vnější konstrukce komory 
včetně víka je ze sklolaminátu se za-
těsněním víka na suchý způsob. Víko 
komory má na levé straně okénko ke 
kontrole zkušebního procesu, komora 
má vnitřní osvětlení. 

Vzorky se ukládají do držáků pro 
ploché vzorky (obr. 2) a  tyto držáky 
jsou pak zachyceny ve žlábcích komo-
ry v umístění nad difuzérem – roštem 
s kulatými dírami. 

Komory Q-FOG CCT  a CRH se liší od 
běžně známých cyklických komor vy-
ráběných např. v  Evropě již zmíněnou 
možností rychlých reakcí – změn tes-
tovacího prostředí. Komoru je možno 
rychle vyhřát na požadovanou teplotu 
elektrickými topeními umístěnými pří-
mo v pracovním prostoru pod oddělo-
vacím roštem - difuzérem. Topná tělesa 
nejsou umístěna přímo v  prostoru ur-
čeném pro vzorky, ale jsou v  objemu 
společného vzduchu v komoře a prou-
děním je teplo rychle odevzdáno do 
prostoru mezi vzorky.

Pro zkoušky v  solné mlze je možno 
použít klasické 5% roztoky NaCl ne-
utrální i kyselé, resp. s měďnatými ionty 
(ISO 9227, ASTM B 117), dále pak jsou 
využívány roztoky s malou koncentrací 
soli – např. Prohesion test.

Solanka je dvoustupňově filtrována, 
průtok je programově nastavitelný a re-
gulovaný dávkovacím čerpadlem s  do-
plňkovou vizuální možností kontroly 
průtoku na průtokoměru. Je možno pro-
vést přepojení na Prohesion testy, kdy je 
vynecháno zvlhčení vzduchu, jak vyža-
duje norma, přemostěním zvlhčovače. 

Intenzivní sušení vzorků profuková-
ním horkým vzduchem je možno pro-
vádět až do teploty 70°C, což přesahuje 
o 10-20 °C teploty běžně nabízené u ji-
ných výrobců korozních komor.

Vysoce efektivní je pak způsob vy-
tváření 100% vlhkosti pro provedení 
kondenzační zkoušky. Vlhkost je gene-
rována vyvíječem páry mimo pracovní 
prostor komory a  100% vlhký teplý 
vzduch je pak vháněn do pracovního 
prostoru. Tento vzduch přináší v  krát-
kém čase dostatečné množství tepla 

doplňkové funkce komor CRH minimální teplota maximální teplota

HUMID/RH Regulovaná relativní vlhkost 20°C 60°C

SHOWER sprchování 20°C 50°C

Tab. 2 – Doplňkové funkce komory CRH

Obr. 2. - Systém trysek pro sprchování 
vzorků - CRH600/1100

Obr. 3 - Tyče pro zavěšení vzorků v ko-
moře

Obr. 4 - Korozní panely v komoře Q-FOG 
CCT 600
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Při funkci DRY - sušení (obr. 6) je pro-
fukován vzduch komorou za účelem 
sušení vzorků. Systém pracuje násle-
dovně.
	Otevře se ventil proplachovacího 

vzduchu a  ventilátor žene vzduch 
do komory.

	Topení v pracovním prostoru komo-
ry a topení za ventilátorem vzduchu 
udržují teplotu v komoře.

Při funkci 100% vlhkosti - konden-
zace (obr. 7) se dávkuje horká pára 
do pracovního prostoru komory, aby 
došlo ke zvýšení vlhkosti v komoře na 
100% rel. vlhkosti. Systém pracuje ná-
sledovně.
	Vyvíječ páry vytváří páru, která 

prochází do komory a tím zvyšuje – 
udržuje teplotu v komoře.

	Magnetický elektroventil udržuje 
potřebné množství vody ve vyvíječi 
páry.

Při funkci regulace relativní vlhkosti 
(obr. 8) je komora zásobena vzduchem 
po úpravě obsahu vodních par a  re-

Schematická zobrazení testů
Na následujících schématech jsou 

ukázány základní principy práce komo-
ry v jednotlivých režimech..

Při funkci FOG –  solná mlha (obr. 5) 
se rozprašuje jemná mlha korozivního 
roztoku do pracovního prostoru komo-
ry. Systém pracuje následovně.
	Čerpadlo čerpá solný roztok ze zá-

sobníku solného roztoku na rozpra-
šovací trysku.

	Rychlost čerpadla – intenzita čerpá-
ní – se nastavuje na ovládací kláves-
nici komory. Průtok roztoku je indi-
kován na průtokoměru.

	Magnetický elektroventil ovládá 
průchod stlačeného vzduchu přes 
zvlhčovač do rozprašovací trysky, 
kde rozprašuje zkušební roztok.

	Tlak vzduchu se nastavuje na re-
dukčním ventilu. Tento tlak je zob-
razen na manometru.

	Topná tělesa komory udržují poža-
dovanou teplotu v komoře.

pracovních fází, obsahuje velmi kom-
plexní diagnostiku případných poruch. 
Systém upozorňuje na požadované 
periody servisu a stav solanky v nádrži. 
Všechny pracovní parametry jsou neu-
stále signalizovány na displeji. 

Pomocí vlastního software firmy 
Q-LAB je možno komoru pro záznam 
dat propojit s PC operátora.

Pro jednoduchost servisních zása-
hů jsou všechny strojní součásti jako 
transparentní zvlhčovač, vyvíječ páry, 
regulační čerpadlo solanky, ventilátor 
pro profukování studeným či horkým 
vzduchem a  další součásti na pravé 
straně komory umístěny za snímatel-
ným bočním opláštěním   komory.

Významným prvkem při provozu 
komor je jejich bezpečnost. Všechny 
elektrické obvody mají klasické jiště-
ní a jsou vybaveny navíc proudovými 
chrániči. Všechna topná tělesa mají 
elektronické i  mechanické ochrany 
proti přehřátí. Komora je vyrobena 
z  téměř nehořlavé sklem vyztužené 
pryskyřice.

kapacita vzorků model CCT600, CRH600 model CCT1100, CRH1100

panely 100 x 300 mm 128 200

panely 75 x 150 mm 160 240

objem komory

včetně víka 640 litrů 1103 litrů

bez víka 511 litrů   857 litrů

vnitřní rozměry

délka 109 cm 145 cm

šířka   66 cm   82 cm

výška bez víka   46 cm   46 cm

výška včetně víka   74 cm   79 cm

vnější rozměry

délka 182 cm 221 cm

šířka 105 cm 123 cm

výška 124 cm 128 cm

elektrické připojení 230±10 % 1N /50Hz / 3,2 kW 230±10 % 1N /50Hz / 4,2 kW

Tab. 3 – Velikost a kapacita komor

Obr. 5 - FOG – Solná mlha Obr. 6 - DRY - sušení
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Součástí našich servisních prací 
jsou kalibrační služby. Zákazník může 
využít kalibračních služeb měření tep-
loty a relativní vlhkosti dle ISO 17 025 
laboratoří servisní firmy akreditované 
ČIA.

Závěrem 
Tento příspěvek byl  malou exkurzí 

do oddílu zajímavě řešených korozních 
komor. Jak bylo zmíněno na počátku, 
základní myšlenkou při tvorbě technic-
kého řešení komor Q-FOG CCT  a CRH 
byla potřeba vytvořit komoru pro rych-
lé střídání korozních prostředí. To se 
jistě podařilo a testy Prohesion, CCT 1 
, CCT4, PV 1210 a další tak mohou vý-
razně realističtěji simulovat skutečné 
korozní podmínky v místech s rychlými 
změnami prostředí, jako např. v moto-
rovém prostoru vozidla (kontakt na 2. 
str. obálky časopisu).                             

šitelné, že v  hale výrobců laboratorní 
techniky pro kontrolu povrchových 
úprav tato firma již tradičně staví stánky 
s největší výstavní plochou a vystavuje 
minimálně 5 zkušebních komor. 

Prodejní a servisní zázemí 
firmy Q- LAB Corp. 

Komory Q-FOG CCT jsou provozo-
vány po celém světě, často daleko od 
dosahu firmy či jejího zástupce. Stroj 
a  dokumentace k  němu, stejně jako 
systém výměny náhradních dílů je vy-
tvořen tak, aby každý uživatel si mohl 
pomoci na dálku sám, pokud je po-
třeba. U  nás je velký důraz kladen na 
firemní instalaci stroje, zaškolení ob-
sluhy a periodické prohlídky, případně 
kalibrace. Jen správně nainstalovaný 
stroj, dostatečně zaškolená obsluha 
a  přítomnost servisu může zaručit pl-
nohodnotné využití korozní komory. 

gulované teplotě. Klimatizační modul 
(vpravo) je schopen vzduch ohřívat 
i chladit a měnit relativní vlhkost vzdu-
chu. V komoře samotné je vzduch pod-
le potřeby dovlhčován, ohříván či vyfu-
kován profukovacím systémem. 

Je možno nastavit konstatní pod-
mínky teplota/rel. vlhkost i  rampy 
průběhů v  čase. Komora  s  regulací 
vlhkosti je tak víceméně nezávislá na 
podmínkách okolí a  umožňuje plnění 
mnoha norem; kde fáze či rampy teplo-
ta/vlhkost jsou vyžadovány, zpřesňuje 
např. plnění normy PV 1210.

Prezentace firmy
Firma Q-LAB Corporation se pravi-

delně zúčastňuje veletrhů příslušných 
pro jejich oblast zaměření; zásadní 
akcí je pak v  periodě 2 let European 
Coating Show konány na jaře v němec-
kém  Norimberku (obr. 9). Je jistě potě-

Obr. 7. – 100% vlhkost - kondenzace Obr. 8 - Regulace relativní vlhkosti

Obr. 9 - Stánek firmy Q- LAB Corporation na Coating Show
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technologové, realizátoři a  kontroloři 
povrchových úprav, ale i výrobci nátě-
rových hmot měli při vytváření ochran-
ných povrchů a realizaci systémů pro-
tikorozních ochran co nejkompletnější, 
jednoznačné a srozumitelné informace 
o  požadované protikorozní ochraně 
a  vyhnuli se případným problémům 
a nedorozuměním při jejich realizaci.

Zvlášť je aktuální ochrana proti ko-
rozi těch částí ocelových konstrukcí, 
které byly svařované, ohýbané nebo ji-
ným způsobem došlo k aktivaci atomů 
v  kovových strukturách. Tak například 
v  místě svárů a  v  přechodové oblasti 
svárů a základního kovu je nejaktivněj-
ší prostředí pro rychlý průběh koroze. 
V praxi je velmi dobře vidět, jak v okolí 
a v místech svárů ocelových konstruk-
cí jsou běžné ochranné nátěry, které 
neobsahují zinek nebo jen v  malém 
množství, nejdříve poškozené a  vzni-
kají tam produkty oxidace železa. 

Jak se toho vyvarovat, umožňuje 
nátěrový systém ZINGA, jenž splňuje 
veškeré požadavky a nároky na EN ISO 
12944 a  dokládá svoji nenahraditel-
nou pozici mezi antikorozními systémy 
ochrany kovových součástí zinkem.

i ČSN a STN (obr. 1). Uvedená norma se 
zabývá ochranou ocelových konstrukcí 
nátěrovými systémy a povlaky tak, aby 
se tím dosáhla přiměřená protikorozní 
ochrana a  bylo možné její průběžné 
i provozní hodnocení a kontrola. 

Na zajištění účinné ochrany oce-
lových konstrukcí je potřeba, aby 
investoři, projektanti, konstruktéři, 

Na ochranu ocelových konstrukcí 
před napadením korozí je možné pou-
žít vícero způsobů a materiálů. Jednou 
ze základních nově koncipovaných 
norem, která se zabývá právě touto ob-
lastí je norma EN ISO 12944 s názvem 
„Nátěrové látky - Protikorozní ochra-
na ocelových konstrukcí nátěrovými 
systémy“, kterou v  roce 1998 přebrala 

Unikátní systém
studeného zinkování
ocelových výrobků
Ing. František Jaš, CSc., Jiří Kratochvíl  

Obr. 1 Obr. 2

Cyklický test fy. General Motors 
na oceli v solné komoře



9

rénu bez možnosti a  potřeby de-
montáže;

	opravách ocelových součástí galvanizo-
vaných klasickou, nebo teplou metodou,  
přičemž se obnoví katodická ochrana 
takto opravovaného místa;

	možnosti aplikace i na mírně zkoro-
dované části což znamená, že odpa-
dá drahá příprava povrchu;

	nutnosti vytváření antikorozních 
nátěrů za snížených teplot (pod 
0°C) nebo za vysoké vzdušné vlh-
kosti;

	požadavcích na vysokou protiko-
rozní odolnost kdy nátěr ZINGA tvo-
ří základ a finální úprava z hlediska 
estetiky je v  jakémkoliv barevném 
odstínu.

Použití nátěru ZINGA
Po několik desetiletí Zingametall 

produkuje své výrobky, které za tu 
dobu byly použity po celém světě na 
velmi širokém spektru staveb. V  sou-
časné době má nátěrový system ZIN-
GA mnoho referenčních údajů. Apli-
kován byl na mosty, stožáry vysokého 
napětí, osvětlení, svodidla a  zábradlí, 
ploty, zásobníky, ocelové konstrukce, 
potrubí, železnici a  podobně (kon-
takt na str. 9).                                          

reakce s částicemi z ovzduší vytvoří 
tvrdá pasivní bariéra, která zpoma-
luje další pronikání agresivních lá-
tek z ovzduší do větší hloubky;

	nátěrový systém ZINGA s  velkým 
obsahem zinku na sebe váže stimu-
látory koroze a přeměňuje je na jiné 
sloučeniny, čímž zpomaluje proces 
oxidace podkladového kovu z toho-
to důvodu má nátěrový systém ZIN-
GA lepší odolnost v  solné komoře 
než jiné metody zinkování;

	galvanizace - díky svým elektroche-
mickým vlastnostem blokuje zinek 
proces oxidace podkladového kovu 
a přebírá tuto oxidaci na sebe.

Životnost ochrany nátěrovým 
systémem studeného 
zinkování ZINGA

Za předpokladu důkladně připrave-
ného podkladu podle výše uvedeného 
postupu je životnost zinkové ochrany 
v  různých prostředích značně vysoká, 
což potvrzují zkoušky provedené pod-
le britské normy BS 5493 nezávislou in-
stitucí BBA (British Board of Agrement 
London.) – obr. 2.

Praktické využití systému studeného 
zinkování přináší výhody hlavně při:
	nátěrech ocelových konstrukcí v te-

Jedná se o  jednosložkový kompozit 
obsahující elektrolytický zinkový prach 
o  čistotě 99,995 %. Dalšími složkami 
jsou polyesterové živice, pigmenty 
a  aromatická ředidla neobsahující to-
luen, xylen ani methyl-ethyl-ketony. 
Po aplikaci, v  suchém stavu obsahuje 
minimálně 96 % zinku.

Princip ochrany systémem 
studeného zinkování 

Základním principem ochrany systé-
memu ZINGA je princip katodické ochra-
ny, dosahovaný způsobem elektrodové-
ho spotřebování (obětovaná elektroda). 
Princip je založený na skutečnosti, že 
jeden kov (zinek) se spotřebuje (obě-
tuje) na ochranu jiného kovu (ocel). 
 Aby bylo dosaženo katodické ochrany, 
musí suchý zinkový film obsahovat mi-
nimálně 92 % zinku. Vyšší koncentrace, 
jako je tomu v  případě nátěru ZINGA 
(96 % zinku v  suché vrstvě), zvyšují 
ochranný účinek v  případech stejné 
síly ochranného nátěru.

Z  praktického hlediska můžeme 
proces systému studeného pozin-
kování nátěrovým systémem ZINGA  
shrnout do třech bodů:
	nátěrem nebo nástřikem zinku ob-

saženým v hmotě ZINGA se vlivem 
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povrchy, u kterých odrezovač vniká 
do mikropórů a  reaguje se zbytko-
vou korozí.   

	Odrezování probíhá,  ve srovnání 
s  anorganickým odrezováním, bez 
vývinu jak atomárního, tak i  mo-
lekulového vodíku, který běžně vy-
volává opětovnou korozi. U tohoto 
bodu bych rád poukázal na to, že 
pokud odrezovač zabrání vnikání 
vodíku do kovu, zabrání tím vzniku 
mezikrystalické křehkosti a  zno-
vuzkorodování. To má pochopi-
telně velký vliv na následný nátěr, 
který se jinak při opětovné korozi 
nadzvedne, popraská a  koroze tak 
pokračuje, umožněná kapilární 
vlhkostí.

	Nerozpouští kov, aby uvolnil vždy 
přítomnou rez v  pórech. Nehodí se 
sice jako předúprava pro galvanické 
pokovování, zato se však velmi dob-
ře uplatní  tam, kde je např. šroubení.

	S  kovy nereaguje, netvoří s  nimi 
vodivé zplodiny, čímž nedochází 
k  elektrickým  zkratům.

Závěr: z technického hlediska je po-
užití odrezovače s taninem bez přítom-
nosti anorganické kyseliny vhodné pro 
široké spektrum aplikačních možností, 
od kovozpracujícího průmyslu, údržby 
zařízení spojů, přes ošetření elektroma-
teriálů až po využití při konzervaci his-
torických památek. Do budoucna tak 
představuje ekonomicky i  technolo-
gicky výhodnější řešení oproti tryskání, 
při kterém dochází k částečnému uza-
vření galvanických článků, ve kterých 
zůstává zbytková koroze. Rovněž ná-
sledná aplikace jakéhokoli nátěru bez 
rizika podkorodování činí z odrezovače 
s taninem velmi vhodný prvek nátěro-
vých systémů.

Předpokládaný  vývoj: probíhají 
zkoušky odrezovače s  taninem a  po-
žadovaným výsledným efektem bude 
schopnost samovytváření konečné 
ochranné vrstvy spolu se schopnos-
tí nést v  sobě barviva při zachování 
všech účinků odrezovače. Ochranná 
vrstva by měla být pružná a nevodivá. 
Takový přípravek dosud na trhu není 
(kontakt na str. 10).                                  

třísloviny, jinak řečeno taniny. V  nich 
obsažené látky a  organická kyselina 
gallová působí na korozi komplexně, 
přitom nerozpouští čistý kov, reaguje 
pouze s jeho oxidy (rzí) a přetváří je na 
netečnou látku. Ta pak brání svou pří-
tomností vzniku opětovné koroze.

Na obr. 1a-c je na neošetřeném, zko-
rodovaném povrchu aplikován odre-
zovač s  taninem. V  tomto případě byl 
na povrch aplikován odrezovač 2x, tak 
aby byla vytvořena souvislá vrstva pa-
sivovaného povrchu. 

Při porovnání s  přípravky obsahují-
cími anorganické kyseliny lze u  odre-
zovače založeného na obsahu taninu, 
bez přítomnosti anorganické kyseliny, 
uvést následující přednosti.
	Reaguje se rzí beze zbytku a reakční 

zplodiny jsou ekologicky neškodné 
pro životní prostředí. To se vždy při 
zamezování a  odstraňování koroze 
nedaří. Tyto chemické úkony se ve 
volné přírodě zákonitě střetávají 
s  otázkou škodlivosti  vůči přírodě. 
V poslední době tento důležitý fak-
tor výrazně rozšiřuje právě možnos-
ti použití odrezovače s taninem.

	Je schopen reagovat se rzí a nezko-
rodovaný povrch železa a  dalších 
kovů před korozí chrání. Obr. 2 a-c 
zachycuje ošetřený povrch, na kte-
rém je aplikován odrezovač jako 
ochrana před korozí.

	Je schopen proniknout do hloubky 
materiálu, který již byl mechanicky 
opracován. Broušení, tryskání, omí-
lání, kutí, to jsou procesy upravující 

Specifika v  odstraňování korozních 
zplodin není třeba sáhodlouze popiso-
vat. Z hlediska své profese se nebudu 
zabývat mechanickým odrezováním, 
ale chemickými vlastnostmi odrezo-
vačů a jejich odlišnostmi. Základní po-
žadavky na odrezování lze shrnout do 
těchto bodů:
	zbavení povrchu koroze, 
	zabránění vzniku opětovné koroze,
	nezměněná funkčnost odrezova-

ných předmětů,
	bezpečnost ve vztahu k  životnímu 

prostředí.
Spotřebitel má na výběr, zda zvolí 

odrezovač přímo na bázi anorganické 
kyseliny, ať již už chlorovodíkové, fo-
sforečné či sírové, nebo na bázi jejich 
kyselých solí. Tyto kyseliny nebo jejich 
směsi mohou být navíc doplněny o or-
ganickou kyselinu citronovou. Použi-
tím těchto odrezovačů se sice koroze 
uvolňuje, bohužel však povrch začne 
po určité době opět korodovat, a  to 
i na místech, kde předtím koroze ještě 
nebyla. Je to důsledek působení kyse-
liny, která funguje jako aktivační prvek 
pro korozi.

Další změnou, kterou použití kyseli-
ny provází je vznik vodíkové křehkos-
ti kovu. Neopomenutelný je rovněž 
fakt, že použitím anorganické kyseliny 
dochází k  rozpouštění kovu z  celého 
povrchu, a tím ke ztrátě pevnosti oce-
li. Jak tedy eliminovat tyto negativní 
účinky?

Nabízí se látka, která je svými účin-
ky zcela ojedinělá. Touto látkou jsou 

Rez s taninovým 
přípravkem zamezí 
korozi
Antonín Wetter
 

Česká společnost zabývající se vývojem a výrobou produktů  na míru si Vám dovoluje 
představit  a nabídnout odrezovače, odstraňovače a čističe nejvyšší kvality.

WORKO CZ s.r.o. , Hať 301, 747 16 Hať, tel.: +420 737 805 423, www.worko.cz



11
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Obr. 1c

Obr. 2b

Obr. 1b

Obr. 2a

Obr. 2c
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české společnosti na trhu povrchových 
úprav.  Názorně to ukazuje i následující 
přehled vzniku a rozvoje firmy.
1992 -  založení společnosti CVP 
 Galvanika s.r.o.
1993 -  zahájení výrobní činnosti v pro-

najatých prostorách ORTAS a.s.
 - rekonstrukce 1. výrobní poko-

vovací linky.
1994 -  automatizace zrekonstruované 

pokovovací linky.
1995 -  rekonstrukce a automatizace 2. 

výrobní pokovovací linky,
1995 -  odkoupení galvanizovny od 

v.d. ELKO Nový Knín v Příbrami 
– Provoz 02.

1996 -  odkoupení pronajatých prostor 
galvanizovny od ORTAS a.s. – 
Provoz 01,

1995 - pronájem a  zahájení výroby 
v galvanizovně ZPA Jinonice.

1998 -  zahájení provozních zkoušek 
technologie těžkých protiko-
rozních úprav ZnNi.

1999 -  výstavba a  zprovoznění nové 
neutralizační stanice na Provo-
zu 01.

2000 -  výstavba a zprovoznění výrob-
ní pokovovací linky s technolo-
gií ZnNi na Provozu 01,

1995 - ukončení výrobní činnosti 
v ZPA Jinonice.

2001 -  certifikace společnosti podle 
ISO 9001 a VDA 6.1.

2002 -  odkoupení galvanizovny v are-
álu Šroubárny Ždánice a.s. – 
Provoz 03.

2003 -  postupná rekonstrukce a  pře-
stavba 2 pokovovacích linek na 
Provozu 03.

2004 -  odkoupení dalších prostor au-
tomatárny v  areálu Šroubárna 
Ždánice.

2005 -  výstavba nové pokovovací lin-
ky s  hromadní technologií na 
Provozu 01 (projekt byl spolufi-
nancován Evropským fondem 
pro rozvoj a Ministerstvem prů-
myslu a obchodu).

2006 -  dokončení a zprovoznění nové 
výrobní pokovovací linky se zá-

-	Hromadné zpracování ZnNi
-	Závěsové zpracování ZnNi

	Provoz Slavičín (obr. 5)
-	Závěsové zpracování Zn
-	Hromadné zpracování Zn
-	Závěsové zpracování ZnFe
-	Práškové lakování

   

Historie a současnost 
společnosti 

Společnost CVP Galvanika, jako ryze 
česká společnost, byla založena v roce 
1992 trojicí pracovníků galvanizovny 
ORTAS a.s. (název společnosti tvoří ini-
ciály příjmení zakladatelů společnosti 
- Cenkner, Vančura, Pajtai). Již od svého 
založení směřovaly jednotlivé úkony 
k  postupnému posilování výrobně-
technologické základny, maximální 
automatizaci, dosažení požadované 
kvality výroby nebo poskytování slu-
žeb na profesionální úrovni tak, aby 
byl vytvořen základ pro vznik silné 

Společnost CVP Galvanika s.r.o. 
(kontakt na str. 15) je jednou z před-
ních společností, zabývajících se po-
vrchovými úpravami v  České repub-
lice. Společnost nabízí svým zákaz-
níkům komplexní povrchové úpravy. 
Společnost je tradičním poskytovate-
lem služeb povrchových úprav nejen 
na tuzemském trhu, ale i  na trzích 
v Evropě. Firma využívá pro svoji vý-
robu mnoho inovací, které jsou vý-
sledky vlastních vývojových aktivit. 
Působí ve 3 provozovnách: Příbram, 
Ždánice a Slavičín. 

	Provoz Příbram (obr. 1 a 2)
-	Hromadné zpracování Zn
-	Závěsové zpracování ZnNi
-	Hromadné zpracování ZnNi
-	Závěsové zpracování Zn
-	Závěsné zpracování Sn

	Provoz Ždánice (obr. 3 a 4)
-	Závěsové zpracování Zn 
-	Hromadné zpracování Zn

Galvanovna na bázi 
progresivního řízení 
a moderní technologie
Ing. Jan Pajtai

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5
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tu i služeb. Také  předložený projekt na 
podporu výroby nových kompozitních 
povrchů povede jednoznačně ke zvý-
šení technologických možností, ať už 
ve vyspělosti výroby nebo kapacitních 
možnostech. 

Rozvoj marketingu a obchodu
Významnou část zákazníků společ-

nosti CVP Galvanika tvoří výrobci a do-
davatelé pro automobilový průmysl. 
Jedná se o  klienty s  velmi vysokými 
požadavky na kvalitu zpracování povr-
chových úprav, na objem výroby, časo-
vou náročnost dodávek a spolehlivost 
služeb souvisejících s  dodávkou. Aby 
mohla společnost vždy rychle a  flexi-
bilně reagovat na vznikající podněty 
od zákazníků, je ve firmě přítomno 
fungující obchodní oddělení, které 
zpracovává veškeré tuzemské i  zahra-
niční obchody. 

Společnost také vede dlouhodobě 
rozsáhlou marketingovou kampaň, 
která zajišťuje dostatečnou informo-
vanost o aktuálním dění na trhu. Cílem 
marketingových aktivit je i představení 
inovací společnosti na trzích, kde firma 
působí, případně i na nových zatím ne-
obsazených trzích.

V rámci obchodu a marketingu jsou 
každoročně investovány finanční pro-
středky do nákladných průzkumů trhu, 
aby byla společnost schopna identifi-
kovat vzniklé mezery a  aktuální poža-
davky, a tím byla schopna pružně rea-
govat na jakoukoliv situaci.

Rozvoj lidských zdrojů
Vzhledem ke stále zvyšující se tech-

nologické úrovni společnosti a  zavá-
dění inovací do výrobní praxe jsou na 
zaměstnance kladeny stále větší poža-
davky. Je nezbytné neustále zvyšovat 
pracovní i  osobní kvality jednotlivých 
pracovníků. Vzhledem k  velikosti firmy 
a  počtu provozoven byl v  rámci ISO 
9001:2008 sestaven podrobný plán ško-
lení, zahrnující soustavu pravidelných 
i nepravidelných kurzů v různých smě-
rech. Tento plán je korigován průběž-
ně dle aktuální situace ve společnosti. 
V  rámci školení si zaměstnanci zvyšují 
kvalifikaci a osobní úroveň, a také získá-
vají nové cenné vědomosti pro úspěšné 
vykonávání náročných úkolů.

Finanční prostředky budou do roz-
voje lidských zdrojů investovány také 
v dalších letech, jelikož na úrovni kva-
lifikace zaměstnanců bude dále závi-
set zvyšování efektivity a  produktivity 
výroby a dalších činností v rámci firmy. 

V  průběhu realizace projektu bude 
přijato minimálně 20 nových pracovní-

a  vývojových výsledků do výrobní 
praxe;

	neustálá inovace vlastních produk-
tů a služeb;

	maximalizace objemu prodeje 
vlastních produktů a služeb;

	flexibilita a rychlost dodávek;
	realizace všech zakázek bez ohledu 

na technologickou náročnost.
Pro úspěšnou realizaci stanované 

dlouhodobé podnikatelské strategie 
se společnost orientovala na několik 
významných směrů, které ovlivňují 
aktivity společnosti. Zejména se jedná 
o zaměření na vývojové aktivity, výrob-
ní sektor, marketing a  obchod, rozvoj 
lidských zdrojů a vlivy všech aktivit na 
životní prostředí.  

Rozvoj vývojových aktivit
V  tomto ohledu udělala společnost 

velký pokrok vybudováním testova-
cí nízkoobjemové linky, která slouží 
výhradně k  vývojovým účelům. Tím 
odpadla nutnost přerušování sériové 
výroby standartních linek pro testo-
vání lázní a  výrobních postupů. Díky 
této lince je společnost schopna ap-
likovat inovace do výroby a  přesně 
určit výrobní postupy na individuální 
požadavky vlastních zákazníků. Velký 
význam pro vývojové práce společnos-
ti mají rovněž spolupráce s  externími 
subjekty, a to se společnostmi, vývojo-
vými institucemi nebo vysokými škola-
mi. Tyto spolupráce dávají firmě nové 
možnosti v  konzultaci vývojových vý-
sledků s předními odborníky v oblasti 
povrchových úprav, ale i  ve výchově 
nových vývojových pracovníků. Spo-
lečnost si je zcela vědoma důležitosti 
vývojových aktivit pro další růst firmy 
a proto jsou v následujících letech plá-
novány nové investice do vývojových 
aktivit. Společnost tak očekává další 
vývojové výsledky, které budou dále 
aplikovatelné do výrobní praxe.

Rozvoj výrobního sektoru
Společnost přináší na trh komplexní 

řešení galvanických povrchových úprav, 
které jednoznačně zahrnují i výrobu sa-
motného finálního povrchu. Proto se 
firma řadí předně mezi výrobní společ-
nosti. Je jasné, že investice do výrobního 
sektoru jsou pro firmu klíčové. Finanční 
prostředky jsou investovány zejména do 
pořízení nových galvanických linek nebo 
do technického zhodnocení a zvyšování 
technické úrovně linek stávajících. Tento 
trend bude následován i v dalších letech, 
jelikož vysoká vyspělost technologické 
základny je klíčová pro zvyšování výrob-
ních produktů a  nabízeného sortimen-

věsovou technologií na Provo-
zu 03 (projekt byl spolufinan-
cován Evropským fondem pro 
rozvoj a ministerstvem průmy-
slu a obchodu).

2007 -  spoluúčast na odkoupení stro-
jírenského areálu ORTAS a.s. 
v Příbrami.

2008 -  rekonstrukce výrobní pokovovací 
linky s  hromadní technologií na 
Provozu 01 odkoupení společ-
nosti KOMAS s.r.o. ve Slavičíně.

2009 -  sloučení společností CVP Gal-
vanika s.r.o. a KOMAS s.r.o.

2010 -  zahájení spolupráce s  VZLÚ 
a ČVUT na vývoji nových tech-
nologických procesů.

2011 -  zahájení realizace projektu 
„Zefektivnění procesu povrcho-
vých úprav ve společnosti“ rea-
lizovaný v provoze ve Ždánicích.

2012 -  rekonstrukce sociálně–technic-
kého zázemí v sídle společnosti.

2013 -  výstavba a  zprovoznění  závě-
sové pokovovací linky s  tech-
nologií ZnNi a  kompozitní Zn-
-PTFE v Příbrami.

2014 -  plánujeme výstavbu skladové 
haly, generální rekonstrukci 
pokovovací linky, kompletní 
přestavbu práškové lakovny v 
Slavičíně.

Ve společnosti CVP Galvanika je zave-
den systém managementu jakosti dle 
ISO 9001:2008. Certifikace se vztahuje 
na obor galvanického slitinového zinko-
vání s  niklem, galvanického zinkování, 
fosfátování. Společnost je rovněž drži-
telem certifikátu VDA 6.1:2003 v  obo-
ru galvanického slitinového zinkování 
s niklem, galvanického zinkování, fosfá-
tování a ČSN EN ISO 14001:2005.

Dlouhodobá podnikatelská 
koncepce

Společnost CVP Galvanika se ve své 
činnosti opírá o široké technické a vý-
vojové zázemí a  rovněž o zkušené vý-
vojové pracovníky s mnohaletými zku-
šenostmi. Spolupracuje s  vědeckými 
centry, výzkumnými odborníky a part-
nerskými firmami. K prioritám dlouho-
dobého rozvoje společnosti patří:
	zvyšování konkurenceschopnosti 

společnosti ;
	důraz na ochranu životního prostředí;
	udržení pozice mezinárodně vý-

znamné firmy;
	využívání nejmodernějších techno-

logií ve výrobě, výzkumu a vývoji;
	důraz na šíři komplexních nabíze-

ných služeb;
	aplikace stále nových výzkumných 
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(přesně stanovené) množství teflonu. 
Tento povlak má snížený koeficient tře-
ní a vykazuje stejné (v některých přípa-
dech) i vylepšené protikorozní  vlastnos-
ti, v  porovnání s  tradičními zinkovými 
povlaky. Tato technologie je chráněná 
patentem.

Dodržování a  monitorování někte-
rých parametrů pokovení (koncentrace 
kovů – Zn a  Ni) je hlídané automatic-
kým analyzátorem.   

Odpadní vody s  obsahem Zn a  Ni 
jsou svedené na zpracování pomocí 
vákuového odpařovacího systému. De-
stilovaná voda je recirkulovaná v  pro-
cesu a zahuštěný zbytek je odvážen na 
likvidaci externí společností.                 

Přízemí budovy  slouží  ke skladování 
dílů a v části linky je navěšovací a svě-
šovací pracoviště. V  blízkosti tohoto 
úseku jsou dvě odvodíkovací pece, kte-
ré jsou nainstalované na základě po-
žadavku významného zákazníka. Pro 
účely mezioperační a výstupní kontroly 
je  v části haly umístněn x-ray. V příze-
mí je i sociální zázemí pro pracovníky. 
Veškerá manipulace s díly – navěšová-
ní, svěšování a balení probíhá v těchto 
prostorách. Závěsy s  díly na pokovení 
jsou dopraveny výtahy do patra, kde 
probíhá bezobslužné, plně automatic-
ké pokovení dílů. Celý proces je on- line 
hlídán kamerami a zobrazován na vel-
koplošní obrazovce poblíž navěšovací-
ho pracoviště.

Galvanická linka s  technologií ZnNi 
a  Zn PTFE má kapacitu ca 400 000 m2/
rok. Pokovení ZnNi probíhá za pomocí 
membránových anod, které zamezují 
vznik kyanidů v průběhu procesu a do-
pomáhají k vylučování rovnoměrnějších 
povlaků ZnNi. Všechny vytápěné pra-
coviště jsou opatřené víky, které se ote-
vírají pouze při manipulaci nad těmito 
vanami. Odsávaný vzduch je před vypuš-
těním do ovzduší čištěn v pěnovém ab-
sorbéru s účinností ca 98 %. Technologie 
obsahuje předúpravy, samotné pokove-
ní a pasivace (zatím pouze transparetní), 
včetně zesílení. Po svěšení dílů ze závěsů 
každý rám prochází stripováním – očiště-
ním od zbytků chemikálií ze zesilovacího 
procesu. 

Součástí technologie je technologie 
kompozitního povlaku Zn+PTFE. Tuto 
technologii spoluvyvinula naše spo-
lečnost s  ČVUT a Výzkumným ústavem 
leteckým. V průběhu pokovení je vylučo-
ván povlak zinku, který obsahuje určité 

ků, kterými bude doplněn plán školení 
a proběhne jejich postupná integrace do 
pracovního procesu společnosti, zejmé-
na na nově pořizované galvanické lince.

Zaměření na životní prostředí
Životní prostředí patří dlouhodo-

bě mezi přední zájmy společnosti CVP 
Galvanika a  jeho ochrana je jedním ze 
základních bodů dlouhodobé rozvo-
jové strategie. Vzhledem k  tomu, že je 
společnost zaměřena na galvanické pro-
cesy, které ovlivňují životní prostředí, se 
společnost zaměřuje na procesy, které 
veškeré negativní vlivy odstraňují nebo 
minimálně zmírňují. Zásadním krokem 
pro ochranu životního prostředí bude 
realizace projektu, kde nově pořizená 
galvanická linka, patřící mezi BAT tech-
nologie, obsahuje řadu pro životní pro-
středí prospěšných technologií (zejména 
systém membránových anod a  systém 
vakuového zahušťování (odpařování). 
V  současnosti jsou na stávajících galva-
nických linkách aplikovány technologie, 
které jsou k  životnímu prostředí šetrné, 
ovšem s  novou vysoce moderní linkou 
bude důraz na pozitivní environmentální 
příspěvek jednoznačně zvýšen. I  v  dal-
ších letech bude zaměření na životní pro-
středí jednou z  klíčových oblastí zájmu 
společnosti CVP Galvanika.

Nová moderní galvanická linka
V 48. týdnu jsme zahájili zkušební pro-

voz nové galvanické linky se závěsovou 
technologií ZnNi (obr. 6 a 7). Dodavatel 
stavební části byla f. Halex-Schauenberg, 
ocelové stavby s.r.o. a technologická část 
byla od f. Aquacomp Hard s.r.o. 

Tato linka byla nainstalovaná v nově 
rekonstruované dvoupatrové budově. 

lo již v letech 2010 a 2012, kdy vyvolalo 
významné synergické efekty a nabídlo 
návštěvníkům kompletní přehled o no-
vinkách a trendech ve výrobních tech-
nologiích nejvýznamnějších oborů.

Popáté se na výstaviště vrací Mezi-
národní veletrh technologií pro po-
vrchové úpravy (kontakt na str. 16), 
který představuje novinky v  dokon-
čovacích operacích. Umístěn bude 
tradičně v přízemí pavilonu E.           

vy PROFINTECH a 4. mezinárodní vele-
trh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX.

Soustředěná prezentace 
klíčových oborů

Letošní ročník největšího průmy-
slového veletrhu ve střední Evropě 
proběhne opět v  rozšířené variantě 
a  ve schématu obvyklém pro sudé 
roky. Termínové spojení strojírenských 
a technologických veletrhů se osvědči-

Šestapadesátý mezinárodní strojí-
renský veletrh proběhne na přelomu 
září a  října, v  termínu 29. 9. až 3. 10. 
2014,  a  společně s  ním se uskuteční 
dalších pět specializovaných výstav-
ních akcí: 9. mezinárodní veletrh obrá-
běcích a tvářecích strojů IMT, 15. mezi-
národní slévárenský veletrh FOND-EX, 
22. mezinárodní veletrh svařovací 
techniky WELDING, 5.  mezinárodní ve-
letrh technologií pro povrchové úpra-

MSV 2014 za dveřmi
Ing. Jiří Erlebach

Obr. 7

Obr. 6



Tento projekt byl realizován za finanční podpory 
z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím 
Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.     CVP Galvanika s.r.o.        ČVUT v Praze, Fakulta strojní

„Vývoj komplexních, ekologicky přijatelných 
technologií kompozitních povrchových úprav na bázi 
zinku s nízkým koeficientem tření“ - FR-TI1/047

KLUZNÝ 
GALVANICKÝ ZINEK

Vyvinuto ve spolupráci s:

Kontakt:
CVP Galvanika s.r.o.

PROVOZ 01 – PŘÍBRAM
Husova 550

261 01 Příbram VI
Tel.: (+420) 318 632 785
Fax.: (+420) 318 620 307

E-mail: cvp@cvp-galvanika.cz

VÁŠ VÝROBEK + NAŠE POVRCHOVÁ ÚPRAVA = SPOLEČNÝ ÚSPĚCH

CVP Galvanika s.r.o. představuje 
nový galvanický kompozitní 

povlak Zn-PTFE. 

Koeficient tření

Zn Zn-PTFE

0,4

0,2

Povlak Zn-PTFE vykazuje nižší koeficient tření
oproti klasickému galvanickému Zn.

Tento nový povlak spojuje výhody 
galvanického zinku a kluzných 
vlastností polytetrafluorethylenu (PTFE).
Nabízíme závěsové i bubnové pokovení.



5. mezinárodní veletrh 
technologií pro povrchové úpravy

MSV 2014

MSV 2014

IMT 2014

Brno – Výstaviště, www.bvv.cz/profintech

29. 9.–3. 10. 2014 Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
profi ntech@bvv.cz
www.bvv.cz/profi ntech
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lupráce při hledání optimálního řešení. 
Každý produkt má své limity a  jed-

ním z  limitů při realizacích oprav ma-
teriály BELZONA, materiály dalších vý-
robců nevyjímaje, je teplota nasazení. 
Se stoupající teplotou při suchém či 
mokrém provozování dochází po do-
sažení teplotního gradientu k poklesu 
všech odolnostních parametrů. Využi-
telnost těchto technologií je limitová-
na teplotou do 200 °C.

Z  pohledu komplexnosti nabídky 
na poli renovací jsme nechtěli zůstat 
limitováni teplotou nasazení a  proto 
v  letošním roce přistoupila naše spo-
lečnost (kontakt na str. 18). k realizaci 
významné akvizice a  to nákupu 100% 
podílu ve firmě využívající technologie 
žárových návarů a  nástřiků. Nosným 
a jedinečným produktem této firmy je 
proces renovací kulových ventilů me-
todou žárových nástřiků.

Vývoj technologie žárových nástři-
ků se začíná datovat od počátku 20. 
století. V  počátcích se využívala ze-
jména metoda nástřiku plamenem, 
ale postupně byly vyvinuty další tech-
nologie, které se využívají především 
v současné době, a to metoda vysoko-
rychlostního nástřiku HVOF a techno-
logie navařování PTA (obr. 1 až 3). Tyto 
technologie jsou z  ekonomických 

Dnes z  pohledu  delšího časového 
horizontu jsme se ujistili, že cesta, kte-
rou jsme se vydali, byla správná. 

Povrchy materiálů jsou běžně vysta-
veny vlivům, které způsobují poškoze-
ní korozí, kavitací či chemickým napa-
dením. Dochází k prasklinám, deforma-
cím a úbytkům základního materiálu.

Nasazením úzce specializovaných 
produktů jsme schopni díly a  zařízení 
dostat do původní geometrie a násled-
ně v  případě nasazení v  agresivních 
prostředích účinně chránit. 

Jelikož se jedná o obsáhlou a vysoce 
odbornou problematiku, nebyl nikdy 
naším cílem krátkozraký prodej mate-
riálů ,,za každou cenu´´, ale trvalá spo-

V  padesátých letech minulého sto-
letí došlo k  rychlému rozvoji kom-
pozitních technologií a  jejich zcela 
novému netradičnímu využití při ře-
šení problémů se kterými se potýka-
jí téměř všechna odvětví průmyslu. 
Průkopníkem na poli využití těchto 
technologií při opravách a renovacích 
je nepochybně firma BELZONA POLY-
MERICS LIMITED England, která má za 
sebou více než 60-ti letou historii čin-
nosti.

V minulých letech jsme se především 
v  praktických nasazeních produktů 
BELZONA snažili nabídnout našim ob-
chodním partnerům nový pohled na 
problematiku oprav a renovací.

Renovace kulových 
ventilů metodou 
žárových nástřiků
Jaromír Holub

Obr. 1 - Renovace přistávacího podvozku vysokorychlostním nástřikem HVOF zařízením TAFA JP 5000
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i ekonomické hledisko, kdy nemusíme 
vyrábět celou součást novou, ale stačí 
renovovat pouze poškozené místo. 

Proces žárového nástřiku se vyzna-
čuje postupným nanášením roztave-
ných  částic na předem připravený 
povrch. Ten je před samotnou aplikací  
nutné očistit, odmastit a tryskat vhod-
ným médiem. Přídavný materiál je ve 
formě prášku přiveden do komory pis-
tole, kde dojde k jeho natavení a zrych-
lení směrem k součásti. V momentě do-
padu částice na povrch dojde k jejímu 
zakotvení a  postupnému chladnutí. 
Proces pokračuje až do chvíle, kdy má 
povlak potřebnou tloušťku na celé dél-
ce opotřebování.

Proces renovace koulí
Při renovací koulí do kulových arma-

tur dochází nejdříve k  opracování po-
škození na kouli, poté dojde k  přípra-
vě koule na nástřik, kdy je provedeno 
otrýskání. Dále se provede samotný 
nástřik či návar v  požadované tloušť-
ce (standardně 0.2 mm HVOF, 1.5 mm 
PTA). Mezi používané povlaky patří ze-
jména karbid wolframu (tvrdost 1200-
1400 HV, max. 500°C), karbid chromu 
(tvrdost 900-1100 HV, max. 870°C) 
či Stellit 6 (tvrdost 500-600 HV, max. 
600°C). Po nástřiku následuje finální 
opracování broušením s konečnou drs-
nosti Ra 0.4.                                                

Princip žárových nástřiků 
Žárové nástřiky nacházejí uplatně-

ní jak v  oblasti renovací, tak v  oblasti 
prvovýroby. Při dodržení optimálních 
parametrů žárového nástřiků lze vý-
znamně prodloužit, jak již bylo řečeno, 
životnost součásti. Dalším neméně 
zajímavým kladem této aplikace je 

důvodů velmi využívány v  oblasti re-
novací koulí do kulových armatur, je-
likož náklady na renovaci se pohybují 
přibližně na 50 % hodnoty nové koule. 
Rovněž se tyto technologie využívají 
na nově vyrobené koule, jelikož povla-
ky aplikované na koule zvyšují jejich 
životnost až 10-ti násobně.

Obr. 2 - Renovace válce zinkovací linky vysokorychlostním nástřikem HVOF zaříze-
ním TAFA JP 5000

Obr. 3 - Proces renovace koulí

STROJCONSULT Litvínov s.r.o. 
- Renovace kovů a betonů
- doplnění úbytků základního materiálu plastickým kovem
- úpravy povrchů aplikací kompozitních povlaků
- aplikace otěruvzdorných materiálů
- protichemická ochrana povrchů
- podlahové systémy 

spol. s.r.o. Paskov

- žárové nástřiky
- renovace koulí
- výroba dílů pro 
  armatury a čerpadla

STROJCONSULT Litvínov, s.r.o.
Žižkova 492, 436 01 Litvínov
IČ: 64650791, DIČ: CZ64650791
telefon: 476 731 328, mobil: 607 165 294
fax: 476 731 329
e-mail: info@strojconsult.cz
www.strojconsult.cz

SERVIS ARMATUR spol. s r. o.
Zahradní 808
739 21 PASKOV
tel: +420 558 671 453
fax: +420 558 671 452
e-mail: info@servisarmatur.cz
www.servisarmatur.cz
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předúprav jak železa, tak hliníku a po-
zinkovaných materiálů.

Jednou z  velmi zajímavých techno-
logií při povrchové úpravě hliníku je 
technologie anodické oxidace. V  této 
oblasti ITS spolupracuje s  většinou 
firem jak v  České, tak i  Slovenské re-
publice a  zákazníkům pomáhá se 
správným nastavením, optimalizací 
a  provozováním jejich technologií. 
Systémem školení se snaží své zákazní-
ky také dále vzdělávat a postupně jim 
předávat zkušenosti a technické infor-
mace k technologii.

Jedním z  významných zákazníků je 
již 10. rokem i  firma PLASTIME.CHE-
MI s.r.o., kde jsme se v minulých letech 
podíleli na přípravě projektu nového 
provozu anodické oxidace a  v  minu-
lém roce zde došlo k úspěšnému spuš-
tění nového automatického provozu, 
který je zaměřen především na auto-
mobilový průmysl – více viz Povrchové 
úpravy č. 3/2013.

Firma PLASTIME.CHEMI je rozdělena 
na dvě divize. První divize ELOX se za-
bývá povrchovou úpravou hliníku na 
dvou samostatných automatických lin-
kách, se zaměřením na zákazníky hlav-
ně z automobilového průmyslu. Druhá 
divize PLASTY se zabývá návrhem, vý-
robou, dodávkou, montáží a  zprovoz-
něním velkých technologických celků 
z  plastu. Jedná se hlavně o  dodávky 
linek povrchových úprav, neutralizač-
ních stanic a  dílčích technologických 
zařízení z  plastů, jako jsou například 
galvanické vany, zásobní a  skladova-
cí nádrže, míchané reaktory, techno-
logické potrubní rozvody, odtahová 
a  přívodní vzduchotechnika včetně 
absorbérů a praček vzduchu, ionexové 
a DEMI stanice a také různé odsávané 
digestoře pro laboratorní účely.

Dlouhodobé obchodně–technické 
propojení ITS s  touto firmou vedlo 
k  rozšíření spolupráce s  druhou divizí 
této firmy a  společně v  měsíci květnu 
tohoto roku byla spuštěna nová eloxo-
vací linka v BBH Tsuchiya s.r.o.

časopisu). V  oblasti chemických tech-
nologiích spolupracuje již 20 let s  ně-
meckou firmou ALUFINISH GmbH & Co. 
KG a společně se svými zákazníky řeší 
různé požadavky v oblasti chemických 

Firma IDEAL – Trade Service spol. 
s  r.o. (ITS) nabízí na  českém a  sloven-
ském trhu 22. rokem komplexní řešení 
problematiky povrchových úprav (více 
informací na poslední straně tohoto 

Eloxovací linka 
s chemickou 
technologií Alufinish
Ing. Pavel Novák, Ing. Petr Vlas

Obr. 1

Obr. 2
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ních trubkových registrů, vana horké-
ho utěsnění je dotápěna elektrickými 
topidly a  vanová suška je vyhřívána 
plynovým hořákem. Správná funkce 
a  teplota eloxovacích van je zajištěna 
pomocí chladicího agregátu.

Linka je dále vybavena odtahovou 
a  přívodní vzduchotechnikou s  absor-
bérem pro likvidaci škodlivých emisí 
a tlumičem hluku, které zajišťují dodr-
žení předepsaných emisních i  hluko-
vých limitů na výstupu z komína.

Odpadní vody z linky jsou likvidová-
ny v  neutralizační stanici s  odparkou, 
jak je uvedeno výše. Je to vlastně bez-
odpadová technologie cirkulace opla-
chových vod a koncentrátů lázní, která 
zároveň slouží jako zdroj pro výrobu 
DEMI vody pro eloxovací linku.

Poznámka závěrem: také z  uvedené-
ho článku je patrná důležitost výměny 
technických informací a zkušeností v ob-
lasti procesu anodické oxidace jak mezi 
dodavatelem chemické technologie, tak 
dodavatelem zařízení, která vede násled-
ně k úspěšné realizaci projektu.               

schopna firma BBH Tsuchiya připravit 
v automatickém režimu různě barevně 
eloxované hliníkové povrchy s vysokou 
odolností proti UV záření a korozi (obr.  
2 – barevné možnosti eloxací linky).

Podle uvedeného postupu byla po-
sléze linka realizována (obr. 3 až 6). 
Zajímavostí na celé realizaci je řešení 
likvidace odpadní vody a  současně 
i  výroba DEMI vody pomocí odparky 
od firmy KMU LOFT Cleanwater GmbH.

Automatická eloxovací linka BBH 
Tsuchiya je linka jednořadá s  vratným 
pohybem zboží. Zavážení a  vyvážení 
zboží do linky probíhá ručně na ma-
nipulačních vozících na jednom konci 
linky. Vlastní navěšování a  svěšování 
zboží na závěsy umístěné na vozících je 
prováděno mimo půdorys linky na od-
děleném pracovišti obsluhy.

Pohyb zboží v  lince zajišťují portá-
lové manipulační dopravníky, které 
převážejí závěsy se zbožím mezi jed-
notlivými pozicemi na základě sní-
mačů polohy dopravníku. Ohřev lázní 
v  lince je prováděn pomocí teplovod-

Společnost BBH Tsuchiya patří ke 
skupině společností vlastněné japon-
skou firmou Tsuchiya. Společnost byla 
založena v  roce 1992 a  dříve nesla 
název BBH Štítkárna. Tradice výroby 
štítků v  Českých Budějovicích sahá až 
do roku 1847. Převzetím obchodního 
podílu společnosti Tsuchiya došlo neje-
nom k posílení pozice firmy na českém 
trhu, ale především k vytvoření nových 
možností pro zapojení společnosti 
do  nadnárodních obchodních vztahů. 
Důležitým faktorem kvalitativního růs-
tu je i  možnost využití mimořádného 
potenciálu výzkumu a  vývoje. Dlouho-
leté praktické zkušenosti a  komplexní 
servis umožňují nabízet služby při vý-
robě transparentních číselníků, kovo-
vých a plastových štítků, rolových a ar-
chových samolepících etiket. Uvedené 
výrobky jsou zhotovovány především 
sítotiskovou, knihtiskovou a  ofsetovou 
tiskovou technikou.

Na základě požadavků této firmy 
byl vypracován optimální technolo-
gický postup (obr. 1), díky kterému je 

Obr. 3

Obr. 5

Obr. 4

Obr. 6
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(vody). Nejběžnější označení krytí je 
pak dle tab. 1 a tab. 2.

Jak z  tabulek vyplývá, minimální 
vhodné krytí pro napájecí zdroj do 
prostředí galvanovny je IP51. Toto po-
měrně vysoké krytí není mechanický 
problém a  většina používaných skříní 
pro napájecí zdroje této kategorie je 
splňuje. Komplikace samozřejmě na-
stávají kolem kabelových průchodek 
a dalších případných ovládacích a mě-
řicích prvků. Při vhodné volbě není 
dnes problém, co se týče těsnosti (kry-
tí), ani s těmito komponenty. Jediným 
a  zásadním problémem napájecího 
zdroje s  vysokým krytím zůstává jeho 
chlazení.

Chlazení může být aktivní (nucené) 
a pasivní.
Aktivní (nucené) chlazení:
	vzduchové (chladicí médium vzduch, 

pohon ventilátorem);
	kapalinové (chladicí médium voda, 

olej, atd., pohon čerpadlem);
	speciální – vírové trubice (chladicí 

Prostředí galvanoven vyžaduje svou 
povahou vysoké krytí elektrických za-
řízení, aby byla zaručena bezpečnost 
a  jejich spolehlivost (prach, mokro, 
vlhko, žíraviny, žíravé páry, kondenzáty 
atd.).

Krytí elektrických zařízení je defino-
váno mezinárodním standardem IEC 
60529 (ČSN EN 60 529).

Označuje se jako IP (ingress protecti-
on) a udává dvěma číslicemi odolnost 
vůči vniknutí cizího tělesa a  kapaliny 

Během loňského roku jsem se zabý-
val novou konstrukcí napájecího zdro-
je s vysokým krytím. Důvodem hledání 
nových technických řešení byl poža-
davek, zejména galvanotechnického 
průmyslu, na umísťování napájecích 
zdrojů do nepříznivých podmínek. 
Pokud je napájecí zdroj vyroben ve 
vysokém krytí, pak splňuje dlouhodo-
bý trend umísťování zdrojů co nejblíže 
jejich spotřebiči a to v galvanotechnice 
znamená přímo k vanám.

Malé napájecí zdroje 
pro galvanotechniku 
s vysokým krytím
Ing. Vlastimil Vrátný

Krytí před

Stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích těles

IP0X Bez ochrany bez ochrany

IP1X Dlaní velkých (>50 mm)

IP2X Prstem malých (>12,5 mm)

IP3X nástrojem (>2,5 mm) drobných (>2,5 mm)

IP4X nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných (>1 mm)

IP5X jakoukoliv pomůckou prachu částečně

IP6X jakoukoliv pomůckou prachu úplně

Stupeň Krytí před vniknutím vody

IPX0 bez ochrany

IPX1 Chráněno proti padající vodě při ekvivalentu deště 3–5 mm padající vody za minutu v průběhu 10 minut. 
Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze.

IPX2 Chráněno proti padající vodě, když je přístroj v poloze 15 stupňů. Stejné jako IP x1, jen rozdílem, že 
jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněna o 15° v každé poloze od normální provozní polohy.

IPX3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při 
tlaku 80–100 kN/m2 po dobu 5 minut.

IPX4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IPX3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.

IPX5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12.5 litrů za minutu 
při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.

IPX6 Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při 
tlaku 100 kN/m2 po 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.

IPX7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.

IPX8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které 
určí výrobce zařízení.

Tab. 1 – Nejběžnější označení krytí

Tab. 2 – Nejběžnější označení krytí
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dičů, jejich vysoké ceny a složitosti řízení. 
Díky rozvoji polovodičů pro automobilo-
vý průmysl jsou dnes polovodiče s vhod-
nými parametry i cenou k dispozici. 

Rozdíl mezi konvenčním typem 
usměrňovače s polovodičovou diodou 
a synchronním usměrňovačem s nízko 
úbytkovým tranzistorem FET spočívá 
zejména v  rozdílném úbytku napětí 
v propustném / sepnutém stavu. Situ-
ace těchto dvou prvků je naznačena na 
náhradním schématu - obr. 3.

Kromě úbytku napětí na usměrňo-
vacím prvku vytváří ztrátový výkon 
také tzv. přepínací ztráty, které zde pro 
jednoduchost nejsou uvedeny. I tak je 
z obr. 3 jasné, že za pomoci synchron-
ního usměrňovače na výstupu zdroje 
dojde ke značné úspoře energie, tudíž 
i snížení vyzařovaného tepla.

Dříve, než se začaly používat výko-
nové tranzistory FET do synchronních 
usměrňovačů, byly použity do oblasti 
pomalých dějů, kde se dobře osvědčily. 
V posledních letech s nimi jsou realizo-
vány polovodičové reverzory (měniče 
polarity) pro napájecí zdroje v  galva-
notechnice (např. odmašťovací, tvr-
dochromovací, mědící proces) s  prou-
dovým zatížením několik tisíc ampér. 
Další oblastí použití, kde tranzistory FET 
nahradily klasické diody, je jejich použití 
jako ideální diody v elektricky polarizo-
vaných drenážích. Jedná se o  ochranu 
podzemních zařízení proti elektroly-
tické korozi bludnými proudy. V  tomto 
případě spojuje jednosměrně chráněný 
předmět (potrubí) se zdrojem bludných 
proudů (kolejová trakce).  

Samotná technologie synchronního 
usměrňovače (obr. 4) však není tak úpl-
ně jednouchá a  její dobré parametry 
jsou vykoupeny složitým řízením.

Výhody napájecího zdroje se syn-
chronním usměrňovačem:
	úspora el. energie - krátké vedení 

u vany;

dem k rozměrům teplosměnné plochy 
a  konečné teploty chladiče. Abychom 
mohli využít výhod pasivního vzdu-
chového chlazení a potlačili tyto zásad-
ní nevýhody, bylo zapotřebí snížit ztrá-
tové teplo z jednotlivých komponentů 
napájecího zdroje na minimum.

Rychlý vývoj polovodičových prvků 
nám dnes nabízí daleko lepší parame-
try, které můžeme využít pro snížení 
tepelných ztrát.

Při použití doposud používané tech-
nologie spínaných zdrojů by byly vý-
razné problémy s  velikostí chladících 
ploch zdroje i při vysoké účinnosti cca 
90 % (blokové schéma běžného zdroje 
na obr. 1).

Dalších energetických úspor lze do-
sáhnout zapojením zdroje se synchron-
ním usměrňovačem (podle obr. 2). Cel-
ková topologie takového zapojení je již 
dlouho známa, ale nepoužívala se z dů-
vodu nedokonalých parametrů polovo-

médium stlačený vzduch, pohon 
kompresorem);

	polovodičové (chladicí médium po-
lovodič, elektřina).

Pasivní chlazení:
	Přirozené sálání.

Ze všech typů chlazení je v  aplikaci 
malých napájecích zdrojů možné brát 
v  úvahu pouze cenově nenáročnou 
variantu, aby samotné chlazení ne-
bylo dražší než vlastní napájecí zdroj. 
Jediným cenově nenáročným řešením 
v  tomto případě vychází vzduchové 
chlazení pasivní, tedy pokud již není 
v navrhovaném technologickém celku 
dostupný rozvod chlazení, ať již čistý 
chladicí vzduch, nebo kapalinové chla-
zení (což ve většině případů není).

Velkou nevýhodou vzduchového 
pasivního chlazení je poměrně složitý 
návrh a omezený ztrátový výkon vzhle-

Obr. 1 - Běžné zapojení zdroje

Obr. 3 – Náhradní schéma

Obr. 2 - Zapojení zdroje se synchronním usměrňovačem
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če k vaně 11m. Štítkové hodnoty zdroje:
napájení: 230VAC; 5A; cosφ=0,9; TN-S, 
výstup: 10VDC; 100A. 
Cena CYKY 3Cx1,5 – 24Kč/m a CY 1x25 – 
120 Kč/m.
Chceme porovnat energetickou a eko-
nomickou situaci při umístění u rozva-
děče a  při umístění u  vany (řešení viz 
obr. 5).

Jak z  jednotlivých výpočtů vyplý-
vá, jednoznačně výhodnější je umístit 
napájecí zdroj přímo ke galvanizační 
vaně, a to energeticky 7x a ekonomic-
ky 5x. Bohužel tyto výhody jsou vykou-
peny nutností použití zdroje s vysokým 
krytím, u  kterého je vyšší pořizovací 
cena.

Závěr: v  současné době se na na-
šem trhu objevují napájecí zdroje se 
synchronním usměrňovačem (obr. 6) 
spíše výjimečně a  v  menších zdrojích. 
Do budoucna ale budou tyto zdroje 
trendem, kterým se bude zvyšovat 
účinnost většiny napájecích zdrojů pro 
galvanotechniku. Synchronní usměr-
ňovače jsou svými parametry před-
určeny pro zdroje s  malými napětími 
a velkými proudy, které se při galvano-
technice používají.                                    

Zdroj 100A/10V, připojení k síti kabelem 
CYKY 3Cx1,5; připojení výstupu k  vaně 
kabelem CY 1x25. Vzdálenost od rozvadě-

	zdroj přímo součástí linky, menší 
nároky na prostor;

	nejsou komplikace s odvodem tep-
la, stačí běžná teplota okolí;

	snadná mobilita;
	snadné paralelní řazení.
 

Nevýhody napájecího zdroje se syn-
chroním usměrňovačem:
	nutnost vysokého krytí;
	nutná odolnost proti prostředí gal-

vanovny;
	složitější řízení a konstrukce zdroje.

Značnou výhodou, kterou dostane-
me umístěním zdroje do blízkosti vany 
je bezesporu úspora úbytku napětí 
na stejnosměrném vedení zdroj-vana. 
O  této problematice jsme informovali 
v  předešlém roce. Pro dokreslení situ-
ace uvádím níže příklad.

Obr. 5 – Porovnání energetické a ekonomické situace při umístění zdroje u rozva-
děče a u vany

Obr. 4 - Příklad realizace synchronního usměrňovače 100A

Obr. 6 - Příklad konstrukce zdroje se synchronním usměrňovačem
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Použití nZVI v galvanotechnice
Na základě velmi dobrých zkuše-

ností s  aplikací nZVI pro redukci kovů 
v podzemních vodách jsme se zaměřili 
na použití nZVI pro čištění odpadních 
vod obsahujících tyto polutanty. Od-
padní vody z  galvanotechniky a  zpra-
cování kovů jsou vhodným zdrojem 
pro aplikaci nZVI.

V  odpadních vodách z  povrchové 
úpravy kovů je zastoupena řada ne-
bezpečných a  toxických látek od kya-
nidů přes anorganické soli až po těžké 
kovy. Složení vod je velmi variabilní, 
jednotlivé procesy produkují různé 
typy odpadních vod, které se dělí ně-
kolika způsoby. Významné je dělení 
podle možností další úpravy a zpraco-
vání, které je dáno rozdíly v  jejich čiš-
tění. Nejběžnější je dělení odpadních 
vod na kyanidové, chromové a ostatní 
alkalické a kyselé odpadní vody.

Látky obsažené ve vodách z  povr-
chové úpravy kovů nepříznivě ovliv-
ňují jakost povrchové vody v  tocích. 
Mění jejich přirozenou reakci a vlivem 
kyselin či hydroxidů snižují jejich tlu-
mivou kapacitu. Dochází také k  na-
vyšování solnosti povrchových vod. 
Důvodem závadnosti odpadních vod 
je především toxicita některých látek 
pro vodní organismy. Jedná se hlavně 
o kyanidy a těžké kovy. Ionty kovů se 
v  odpadních vodách většinou vysky-
tují ve směsi a jejich toxický účinek se 
sčítá. Některé toxické látky, především 
Cu2+, Ni2+ a  Cd2+, se hromadí v  těle 
organismů, i když ve vodách jsou pří-
tomny v  nezávadných koncentracích. 
Z  hlediska působení na organismy 
jsou nejjedovatějšími ionty Ag, Cu 
a  Hg. Měď je závadná již při nízkých 
koncentracích – k  úmrtí organismů 
dochází při obsahu 0,1 – 0,8 mg/l. 
Toxické působení kovů je vyšší za pří-
tomnosti komplexotvorných látek, 
které vážou kovy pevně tak, že není 
možné je odstranit při běžné úpravě 
odpadních vod na čistírnách.

K eliminaci těžkých kovů jsou nejčas-
těji aplikovány metody neutralizace, 
koagulace, flokulace, oxidace, redukce 
a  sedimentace. Čištění jednotlivých 
typů odpadních vod z povrchové úpra-
vy kovů se navzájem značně liší, každý 
druh vody se čistí samostatně.

V  rámci našeho měření se nZVI 
výborně osvědčilo pro čištění nejen 
průmyslových odpadních vod obsahu-
jících těžké kovy, ale také arsen, dusič-
nany a další polutanty. Výsledky s reál-
nými odpadními vodami dokládají 
především použitelnost nZVI pro do-
čištění odpadních vod obsahující Cu 

nanočástic (vysoká sorpční kapa-
cita). Standardní redoxní potenciál 
nulamocného železa je -0,44 V, tedy 
nižší než u většiny dalších kovů, kte-
ré jsou díky tomu působením nZVI 
snadno redukovatelné. Oxidace Fe0 
vede k  tvorbě železnatých a  železi-
tých iontů, dochází k navyšování pH 
a  vývoji H2. Oxidované formy železa 
se vyznačují koagulačním efektem. 
Všechny uvedené procesy jsou vždy 
závislé na pH vody a  oxidačně – re-
dukčním potenciálu polutantu. Při 
pH < 8 (izoelektrický bod) jsou oxi-
dy železa kladně nabité a  přitahují 
aniontové ligandy jako sírany a  fo-
sfáty. Pokud je pH nad hodnotou 
izoelektrického bodu, je povrch oxi-
dů železa nabitý záporně a na jejich 
povrchu dochází k  tvorbě komplexů 
s kationty. 

Kombinace redukčních, sorpčních 
a  koagulačních reakcí umožňuje od-
stranění rezistentních polutantů, 
u  kterých konvenční metody čištění 
nebyly úspěšné. Jsou to například 
chlorované uhlovodíky, dioxiny, po-
lychlorované bifenyly, DDT a  těžké 
kovy (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se). 
Jaká je další nesporná výhoda použití 
nZVI? Nanočástice železa jsou tvořeny 
elementárním železem a  jeho oxidy, 
které jsou přirozenou součástí život-
ního prostředí. Při použití tedy nedo-
chází ke vnášení cizorodých látek do 
vod ani k jejich zasolování.

Nanočástice nulamocného železa 
byly doposud velmi úspěšně apliková-
ny při dekontaminacích podzemních 
vod znečištěných výše uvedenými 
kontaminanty a k aplikaci existuje celá 
řada referenčních lokalit jak ve světě, 
tak také v České republice.

Úvod
Železo, jeden z  nejčastěji se vysky-

tujících elementárních prvků, je hojně 
využíváno v mnoha oborech lidské čin-
nosti. Vedle technické aplikace se jedná 
také o  biogenní prvek nezbytný pro 
život, který se v přírodním prostředí vys-
kytuje nejčastěji v mocenství Fe2+ a Fe3+. 
Železo a jeho mnohostranné použití je 
lidstvu známé již několik tisíc let. Teprve 
v  posledních desetiletích jsou poma-
lu objevovány mimořádné vlastnosti 
speciálních, uměle připravovaných 
materiálů železa a jejich široký aplikač-
ní potenciál. K těm patří především že-
lezo v  mocenství Fe0 připravované ve 
formě nanočástic (používaný název je 
nanočástice nulamocného železa nebo-
li nZVI z anglického originálu nanoscale 
zerovalent iron). O tyto poznatky se opí-
rá i  vývojový projekt NANORDI, orien-
tovaný na výrobu a praktickou aplikaci 
nanočástic nulamocného železa pro 
čištění odpadních vod. 

Vlastnosti a aplikace nZVI 
Co je to nZVI a  čím se vyznačuje? 

Nanočástice elementárního železa 
jsou typické svými mikroskopickými 
rozměry, velkým specifickým povr-
chem a  silnými redukčními schop-
nostmi. Mají kulovitý tvar a díky ma-
lým rozměrům se velká část atomů 
Fe0 nachází na povrchu, přístupná 
reakcím. Jádro nanočástice je tvoře-
no atomy elementárního železa, na 
povrchu nanočástice se nachází vrst-
va tvořená oxidy železa. nZVI působí 
jako silné redukční činidlo. Mechani-
smus reakce nZVI může být: a) přímá 
redukce spojená s  přenosem elek-
tronů, b) nepřímá redukce nebo c) 
adsorpce na velký specifický povrch 

Nanočástice nulamocného 
železa pro čištění 
odpadních vod  
z galvanotechniky

	Ing. Jana Matysíková, 
            Ing. Martina Sukopová, 
 Paula Godoy Alonso, MSc., 
 Ing. Marek Holba, Ph.D.
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zované formě s  obsahem aktivní slož-
ky do 90 %. Pro naše testy používáme 
vodnou suspenzi nulamocného železa 
s  obsahem aktivní složky 18 hm. %. 
Střední velikost částic železa se pohy-
buje okolo 50 nm, specifický povrch 
je od 20 do 25 m2/g. Suspenze nZVI je 
velmi reaktivní a vyžaduje uchovávání 
v chladu a bez přístupu vzduchu. Klíčo-
vým krokem je homogenizace suspen-
ze nZVI před aplikací, která je nezbytná 
pro dosažení co nejpřesnějšího dávko-
vání.

Aplikaci nZVI jsme ověřili již na ně-
kolika vzorcích reálných odpadních 
vod. Účinek nZVI jsme začali testovat 
na reálné surové oplachové odpadní 
vodě z procesu galvanického pomědě-
ní s vyšším obsahem mědi a niklu. 

Do vody byly aplikovány vzrůstající 
dávky nZVI a za stálého míchání směsi 
byla sledována jejich účinnost pro od-
stranění vybraných ukazatelů. Výsled-
ky prokázaly snížení koncentrace obou 
kovů. S navyšující se dávkou nZVI (0,5; 
0,8; 1; 2; 3 a 4 g/l) docházelo k navýšení 
účinnosti odstranění jak mědi, tak také 
niklu. Nejvyšší účinnosti jsme dosáh-
li při dávce 4 g/l. Při této dávce byla 
zbytková koncentrace mědi 1,23 mg/l 
a  niklu 0,11 mg/l, což odpovídalo sní-
žení koncentrace mědi o 95 % a pokles 
u niklu o 65 %. Nikl byl výrazně odstra-
něn již při dávce 0,5 g/l (snížení kon-
centrace o 60 % - obr. 1. Další navyšo-
vání dávky nevedlo k zvýšení účinnosti. 

ňováním z  roztoků, kde je zastoupen 
pouze jeden z kovů. Toto může být za-
příčiněno kompeticí iontů obou kovů 
v  roztoku. Efektivnější odstranění Ni 
za použití nZVI bylo pozorováno v roz-
mezí pH 4 až 8, pravděpodobně díky 
vysrážení hydroxidů niklu. Dále také 
dochází ke kompetici vodíku a kation-
tů kovu o ionty na povrchu nanočástic, 
což vede k výraznější adsorpci kationtů 
kovu při vyšším pH.

Aplikace nZVI
Primárním cílem konsorcia v projek-

tu NANORADI byla především modifi-
kace nanočástic nulamocného železa 
a jejich použití pro dočištění komunál-
ních odpadních vod. V průběhu výzku-
mu jsme pozornost přesunuli také na 
odpadní vody průmyslové, především 
vody z  galvanických úprav. Zde jsou 
problémovými prvky nejčastěji právě 
měď a  nikl. Emisní limity pro vypou-
štění vyčištěných odpadních vod do 
kanalizace jsou stále přísnější a  od-
stranění komplexně vázaných kovů 
představuje zásadní problém. Naším 
předpokladem je aplikace nZVI pro 
vytvoření silně redukčních podmínek 
a následné rozbití komplexů, vyvázání 
iontů kovů a jejich následná sorpce na 
povrch nZVI. 

Nanočástice nulamocného železa 
je možné aplikovat v  podobě prášku 
nebo vodné suspenze. Prášek nZVI je 
k  dostání v  pyroforické nebo stabili-

a  Ni, u  kterých je dosažení přísných 
emisních limitů v praxi často velmi pro-
blémové nebo nedosažitelné. 

Reakce nZVI s  těžkými kovy jsou 
založeny na adsorpci kovu na velký 
specifický povrch částic železa, kde 
dochází následně k jejich redukci. Ionty 
kovu mohou být rovněž adsorbovány 
oxidy a hydroxidy železa, které vznikají 
při reakcích nZVI s  vodou a  kyslíkem 
obsaženým v roztocích.

V  případě mědi a  niklu dochází 
k oběma procesům, redukci i adsorpci 
(vytvoření komplexů na povrchu částic 
železa), kdy převládající mechanismus 
závisí na oxidačně-redukčním poten-
ciálu kovu. Pokud má redox potenciál 
nižší hodnotu než nZVI, převládá sorp-
ce a  vytváření komplexů. V  případě 
vyššího redox potenciálu kovu dochází 
k redukci vody a srážení. Pokud je redox 
potenciál pouze mírně vyšší, dochází 
k  redukci a  adsorpci. Testy provedené 
na roztocích se zastoupením výhradně 
jednoho typu iontů kovu prokázaly, že 
v případě mědi dochází k zachycení na 
povrchu částic nZVI, kde dojde k che-
mické redukci a srážení. V případě niklu 
dochází k  jeho redukci a  následnému 
přichycení na povrch částic nZVI. Vý-
znamný vliv na mechanismus odstra-
nění kovu má pH, kdy adsorpce probí-
há ochotně při vyšších hodnotách pH.

Pokud jsou v roztoku obsaženy oba 
kovy - měď i  nikl, je účinnost jejich 
odstranění nižší ve srovnání s  odstra-

Obr. 1 - Vlevo – snížení koncentrace Cu v závislosti na dávce nZVI; vpravo – snížení koncentrace Ni v závislosti na dávce nZVI

Obr. 2 - Vlevo – pokles koncentrace Cu v odpadní vodě v závislosti na dávce nZVI; vpravo - pokles koncentrace Ni v odpadní vodě 
v závislosti na dávce nZVI
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pro dočištění již předčištěných od-
padních vod, tam, kde klasické meto-
dy čištění nejsou schopny dosáhnout 
požadovaných odtokových parame-
trů. Pro dosažení cíle jsou postačující 
dávky v  řádu stovek mg/l. Naopak 
u  odpadních vod nepředčištěných, 
s vyššími koncentracemi sledovaných 
polutantů mědi a  niklu, jsou vyžado-
vány vysoké aplikované dávky nZVI. 
Mechanismy reakcí pro jednotlivé 
typy polutantů můžeme zatím pouze 
odhadovat a  doplňovat o  poznatky 
z  vědecké literatury. Současně také 
pracujeme na objasnění skutečných 
mechanismů a  potvrzení hypotéz. 
V  posledním roce řešení se soustře-
díme na ověření a dlouhodobější tes-
ty aplikace nZVI a  přípravu zařízení 
včetně podkladů pro postupný přenos 
technologie do praxe.

Jak již bylo uvedeno, nZVI je s výbor-
nými výsledky používáno pro dekon-
taminace podzemních vod. Aplikace 
do vod odpadních je poměrně novou 
tendencí, u které jsou v současné době 
odhalovány možnosti a  omezení. Roz-
šíření aplikace do praxe bude dáno 
především cenovou dostupností ma-
teriálu nZVI, legislativními požadavky 
a  zvládnutím procesu od výroby nZVI 
až po finální likvidaci. My se budeme 
snažit naši práci směřovat k celkovému 
doladění procesu technologie, u  které 
věříme v průmyslové aplikace v nejbližší 
budoucnosti, zejména na dočištění prů-
myslových odpadních vod. Provedené 
případové studie nasvědčují, že aplika-
ce by měly být úspěšné a i ekonomicky 
zajímavé.                                                         

V rámci projektu bylo navrženo a zkon-
struováno speciální zařízení uzpůso-
bené pro dávkování nZVI a následnou 
reakci v inertní bezkyslíkové atmosféře 
(obr. 3). Zařízení je koncipováno jako 
SBR (sequential batch reactor), který 
umožňuje průběh dlouhých reakčních 
cyklů. Celý systém je automatizovaný, 
s dávkováním nZVI v kapalné podobě 
pod inertní dusíkovou atmosférou 
(obr. 4), automaticky jsou snímány 
parametry pH, T a  koncentrace O2. 
K automatickým procesům patří mimo 
jiné úprava pH, koagulace a  flokulace 
a možnost vzdáleného řízení. Uvedené 
technické řešení je chráněno patentem 
a  užitným vzorem. Celé zařízení bude 
testováno dlouhodobě na dočištění od-
padních vod z galvanovny po předcho-
zím chemickém předčištění. V současné 
době pracujeme na přídavné jednotce 
pro separaci nZVI a produktů reakce po 
ukončení reakčního cyklu. Magnetická 
separace vyvíjená v rámci projektu ne-
dosahuje požadovaných výsledků a  je 
nutné doplnit ji o další finální separační 
krok. V  současné době se nejnadějněji 
jeví membránová filtrace.

Závěr 
Z  uvedených výsledků vyplývá, že 

nZVI je účinné a  vhodné především 

Za účelem zjištění vhodné reakční 
doby byl proveden kinetický test sle-
dující koncentrace Cu a Ni po dobu 73 
hodin reakce nZVI s  odpadní vodou. 
Nejvýznamnější pokles koncentrace 
obou prvků nastal v  průběhu první 
hodiny reakce. Pro využití redukční 
a sorpční kapacity byla optimální doba 
reakce 3–4 hodiny.

 Použité dávky nZVI byly poměrně 
vysoké a  proto jsme se rozhodli na 
základě těchto výsledků otestovat 
aplikaci nZVI pro dočištění již chemic-
ky předčištěných odpadních vod se 
zbytkovými koncentracemi obou kovů, 
mědi i niklu. Jednalo se o reálnou od-
padní vodu, rovněž z  procesu odma-
štění po kyanidovém mědění 

Aplikované dávky nZVI jsme úměrně 
snížili. Navyšující dávka nZVI (50, 100, 
250, 400, 600 a 1500 mg/l) vedla k na-
vyšování účinnosti pouze v případě od-
stranění Cu. Pro Ni se od dávky 50 mg 
nZVI/l již s dávkou účinnost odstranění 
nenavyšovala. Pro efektivní odstraně-
ní mědi byla vybrána dávka 250 mg 
nZVI/l, při které došlo k  70 % poklesu 
koncentrace mědi a 75 % snížení obsa-
hu niklu (obr. 2). Optimální doba reak-
ce byla rovněž 3–4 hodiny.

Pro aplikaci nZVI jsou vhodné anoxic-
ké podmínky ve vodním prostředí. 

Obr. 4 - Zařízení pro dávkování suspenze 
nZVI

Obr. 3 - Poloprovozní model reaktoru pro aplikaci suspenze nZVI
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o +6°C) byl zvolen u obou technologií 
systém dvojité rekuperace. Bez toho-
to systému je docílení požadovaných 
hodnot za určitých venkovních podmí-
nek dosažitelná pouze při extrémních 
topných a  chladicích výkonech. Ven-
kovní vzduch je přiváděn přes rotační 
rekuperační výměník 1 s  rekuperací 
teploty a vlhkosti, následně přes vodní 
chladicí výměník o výkonu 35 kW, reku-
perační výměník 2 s rekuperací pouze 
tepla, ohřívač spaliny-vzduch s  hořá-
kem 50 kW (díky rekuperaci ohřev o Dt 
= 45°C) a  adiabatický zvlhčovač do 
prostoru kabin. Oproti standardně do-
dávaným kabinám muselo být na zaří-
zení provedeno mnoho dílčích úprav 
tak, aby regulace jednotlivých veličin 
opravdu fungovala v  každém ročním 
období s požadovanou přesností.

PID regulace chladiče, hořáku a  re-
kuperačních výměníků zajistí na mě-
řeném bodě v lakovací kabině teplotu 
±1°C, což umožňuje speciálně vytvo-
řený program pro tuto požadovanou 
přesnost regulace. Jednotky lako-
vacích kabin mají vzduchový vý-
kon 20 000 m3.h-1 resp. 16 000 m3.h-1. 
Vzhledem k  velmi omezenému pro-
storu je veškerá technologie umístěna 
na ocelové konstrukci nad lakovacími 
kabinami. Díky dostatečné výšce haly 
jsme nezabrali více pracovní plochy, 
než bylo nutné.

Jako zdroj chladicí vody je instalová-
na vlastní kompresorová vodní chladicí 
jednotka o výkonu 70 kW, umístěna na 
střeše haly. 

V  lakovacích kabinách jsou apliko-
vány pouze výše uvedené speciální 
vodou ředitelné NH, celková roční spo-
třeba činí 800+900 kg.

Lakovací kabina I.
Lakovací kabina (obr. 1) o  vnitřních 

rozměrech 4 x 4,4 x 2,8 m je v neprů-
jezdném provedení. V kabině je diago-
nální proudění vzduchu.

Čelní konstrukce kabiny je osazená 
dvoukřídlými tepelně izolovanými vra-
ty a  dveřmi pro vstup obsluhy. Zadní 
panely jsou osazeny konstrukcí s odta-
hovými filtry.

Přívod vzduchu je veden do střešní 
části ze sendvičových panelů obdobné 
konstrukce jako boční panely. Stropní 
konstrukce je osazena drážkou s  ruč-
ním kladkostrojem pro pojezd a zdvih 
o nosnosti 1000 kg.

Lakovací kabina II.
Lakovací kabina (obr. 2 a  3) o  vnitř-

ních rozměrech 7,5 x 3,2 x 2,8 m je 
taktéž v  neprůjezdném provedení. 

mnohem nižší než u standardních vo-
dou ředitelných barev.

Negativní stránkou těchto nátěro-
vých hmot jsou však velmi přísné tole-
rance podmínek, za nichž mohou být 
úspěšně aplikovány.

Vzhledem k  požadavku na velmi 
přesnou regulaci a podmínkám režimů 
(především omezenou nejvyšší relativ-
ní vlhkosti i v letním období) jsou obě 
kabiny vybaveny systémem chlazení 
s funkcí odvlhčení, ohřevu a vlhčení. 

 Abychom minimalizovali energe-
tickou náročnost výše uvedených pro-
cesů (například - Venkovní vzduch T = 
+25°C, RV 70 % upravit na parametry 
požadovaného režimu  – T = +18°C, 
RV 45 % vyžaduje vychlazení vzduchu 
na cca 12°C, kdy dochází ke kondenza-
ci vodních par s  následným ohřevem 

Firma STENG s.r.o. (kontakt na str. 
30) – se již přes 20 let věnuje projekto-
vání, instalaci a údržbě technologií pro 
aplikaci povrchových úprav v  mnoha 
oborech strojírenství. V  posledních 
letech se specializujeme na náročné 
specifické projekty, které vyžadují ino-
vativní myšlení a vysokou kvalitu pro-
vedení zařízení.

Naše společnost byla v loňském roce 
oslovena významnou nadnárodní spo-
lečností Solar Turbines s  žádostí o  in-
stalaci lakovacích kabin s velmi přísnou 
regulací parametrů pro nanášení nátě-
rových hmot pro generální opravy ply-
nových turbín. 

Tato společnost v  rámci své envi-
ronmentální politiky vyvinula nátěro-
vé hmoty s  téměř nulovým obsahem 
těkavých látek. Jejich obsah je ještě 

Lakovací kabiny s velmi 
přesnou regulací 
teploty a vlhkosti

	Ing. Miroslav Laciný, Ing. Petr Portella

Obr. 1
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Na stropní konstrukci je zavěšena 
dráha se dvěma manipulačními jeřáby 
Demag, každý s nosností 200 kg.

Tato instalace je z hlediska regulace 
teplotních a  vlhkostních režimů zatím 
nejnáročnější, co byla naší společnos-
tí na českém trhu realizována. Řadí se 
k  našim instalacím vypalovacích pecí 
s přesnou prostorovou regulací teplot 
nad 200°C v leteckém průmyslu, o kte-
rých jsme již čtenáře informovali v mi-
nulých ročnících.                                      

s odtahovými filtry. Všechny sekce jsou 
větrány současně.

Stropní podhledové panely jsou 
částečně osazeny stropními filtry 
a svítidly se zářivkami dle zadání. Pří-
vod vzduchu je veden do střešní čás-
ti ze sendvičových panelů obdobné 
konstrukce jako boční panely, odtud 
pak stropní částí nad vjezdovými vra-
ty s filtry do prostoru lakovny tak, aby 
bylo stejnoměrné provětrání všech 
sekcí.

V kabině je vzhledem k vnitřnímu uspo-
řádání pracovišť vodorovné proudění 
vzduchu.

Čelní konstrukce kabiny je osazená 
dvoukřídlými tepelně izolovanými vraty  
a dveřmi pro vstup obsluhy, boční kon-
strukce je osazena dvoukřídlými vraty. 

Vnitřek kabiny je rozdělen na 6 sek-
cí oddělených příčkami. Každá sekce 
je vybavena výškově přestavitelným 
pracovním stolem o  nosnosti 200 kg. 
Zadní stěna sekcí je tvořena konstrukcí 

Obr. 2 Obr. 3
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apod. V  těchto případech je prostoro-
vá výhodnost křížového uspořádání 
mimořádná. Příklad typického řešení 
práškové lakovny s křížovou dopravou 
je na obr. 1.

V některých lakovnách jsou pro me-
zioperační transport používány jedno-
účelové zavážecí vozíky, které zajíždějí 
do nanášecí kabiny i vytvrzovací pece. 
Nevýhodou tohoto systému je to, že 
i  na tělese vozíku dochází k  nanesení 
a  následně vytvrzení prášku a  navíc 
hmotnost vozíku zbytečně navyšuje 
množství ohřívaného materiálu v peci.

Systém podvěsného křížového do-
pravníku je obvykle tvořen pojezdo-
vými dráhami, které jsou zavedeny do 
jednotlivých technologických zařízení 
a  jednou nebo více příčnými přesuv-
nami. Tyto přesuvny, které  pojíždějí 
po příčných pojezdových dráhách, 
jsou vybaveny jedním nebo několika 
mosty propojujícími jednotlivé větve 
systému. Rozsáhlá typizace prvků do-
pravníku umožňuje sestavit celý sys-
tém tak, aby vyhovoval požadavkům 
zadání na nosnost, rozměry i kapacitu 
lakovny. Pro zavěšování dílů se použí-

ného a  bezpečného přemístění dílů 
mezi jednotlivými technologickými 
operacemi. Ideálním stavem je, když 
v průběhu celého postupu povrchové 
úpravy nedochází k převěšování nebo 
jiné manipulaci.   Velice dobré výsledky 
jsou dosahovány při použití tzv. křížo-
vých podvěsných dopravníků. Jejich 
výhodou jsou malé nároky na prostor, 
možnost pozdějších dostaveb a úprav. 
Podvěsné uspořádání je ideální pro 
většinu průmyslové produkce s výjim-
kou extrémně velkých dílů (např. do-
pravní technika).  Reálné je však použi-
tí i pro výrobky s hmotností v řádu tun 
nebo pro dlouhé díly – profily, trubky 

 V  každém provozním souboru la-
kovny je dobrá volba  manipulačního 
systému zárukou budoucí spokojenos-
ti provozovatele zařízení. U kontinuál-
ních linek bývá často jedinou variantou 
podvěsný nebo podlahový poháněný 
dopravník, jehož parametry (nosnost, 
rychlost pohybu, taktovaný nebo ply-
nulý režim pohybu) určuje charakter 
upravovaného zboží a kapacitní zadání 
lakovny. V  podmínkách malosériové 
nebo kusové produkce je možnost vý-
běru manipulační techniky pestřejší. 
Prioritou ve výběru způsobu mani-
pulace s  díly během technologických 
operací v  lakovně je zajištění snad-

Křížové podvěsné 
dopravníky v lakovnách

	Ing. Miloslav Dvořák 

Obr. 1
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lakovně s  křížovým podvěsným do-
pravníkem je na obr. 3.

Významné zlepšení užitných vlast-
ností křížových dopravníků lze oče-
kávat s  rozvojem spouštěcích úseků, 
které doplní systém schopnosti po-
hybu ve svislém směru. Tím lze zajis-
tit možnost navěšovat a svěšovat díly 
v  optimální výšce pro obsluhu, ale 
i  kombinaci technologických operací 
prováděných v  kabinách s  vanovými 
technologiemi.                                        

projetí poháněného úseku. Ovládání 
pojezdu (zastavení, rozjezd, reverza-
ce) provádí stříkač, který má možnost 
měnit polohu stříkaného dílu podle 
potřeby. Rychlost pohybu je měnitel-
ná pomocí frekvenčního měniče.

Dalším praktickým doplňkem sys-
tému křížové dopravy jsou točny, vy-
užívané v  jednostranných stříkacích 
a  nanášecích kabinách. Jejich průměr 
je volen podle délky transportní tyče. 
Nanášecí kabina s  točnou v  práškové 

vají jednotlivé pojízdné vozíky nebo 
závěsové tyče vhodné pro hromad-
né zavěšování. Při lakování dlouhých 
předmětů (profily apod.) může být 
drážka dopravníku procházející na-
nášecí kabinou opatřena motorickým 
pohonem – detail pohonu viz obr. 2. 
Pohyb transportní tyče je zajišťován 
řetězem uloženým paralelně s dráhou 
dopravníku. Transportní tyč je po vy-
jetí z  přesuvny zachycena  unašečem 
poháněcího řetězu, který ji uvolní po 

Obr. 2

Obr. 3
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robotů do výroby lze získat nejen dlou-
hodobého snížení nákladů při růstu 
objemu výroby, ale i  stálosti kvality 
výrobků díky opakovatelnosti procesů 
a zvýšení objemu výroby díky technic-
kým vlastnostem automatizace. 

Technické vlastnosti
V  Německu a  ve velkých výrobních 

firmách v  Čechách i  na Slovensku se 
s  robotizací procesů povrchových 
úprav a  lakování setkáváme stále čas-
těji. Jedná se nejen o  nanášení barev 
a  laků, ale i  o  přípravné operace před 
samotným lakováním, jako například 
tryskání suchým ledem a ionizace dílů. 
Typickým příkladem je úprava plasto-
vých dílů interiérů vozidel, částí mo-
toru a  dílů pro elektroniku, lakování 
přední masky a  nápravy automobilů, 
lakování karosérie, lakování přívěsů 
a sklápěčů pro zemědělství a další. 

Každý z  takovýchto procesů vyža-
duje přesně dané podmínky, které lze 
snadno dosáhnout pomocí průmy-
slových robotů v  kooperaci s  danou 
technologií. Technický návrh a  prove-
dení robotů je závislé na okolních pod-
mínkách a  prostředí, ve kterém robot 
pracuje. Především se jedná o zóny EX 
s  nebezpečím výbuchu nebo roboty 
s vysokým IP krytím a dalšími úprava-
mi. K  takovýmto operacím určené ro-
boty vyžadují speciální certifikáty ATEX 
a na světových trzích jsou již nyní běž-
ně dostupné a lze vybírat z poměrně ši-
roké škály podle dosahu robotu a jeho 
nosnosti.

kvalifikovaných pracovníků. Nejedná 
se pouze o  finanční stránku věci, ale 
i o organizaci výroby a plánování pra-
covníků, školení nových zaměstnanců, 
zavádění nových přístupů v  technolo-
gii výroby apod. Dříve často automa-
tizované procesy svařování a  manipu-
lace jsou nyní stále častěji doplňovány 
o  úkony automatizované montáže 
a hlavně o povrchové úpravy provádě-
né pomocí robotizovaných systémů.

Každá automatizace vyžaduje další 
náklady kromě svých nákladů pořizo-
vacích, a  tím jsou náklady na obsluhu 
a údržbu. Tyto náklady bývají v daném 
časovém období konstantní (např. 
v délce jednoho roku), a tím jsou nákla-
dy na robotizovanou technologii v čase 
dané jako rostoucí o  stálé přírůstky. 
Náklady na kvalifikované zaměstnance 
rostou s  počtem zaměstnanců. Růsto-
vá tendence obou nákladů je zřejmá 
z ilustračního grafu na obr. 1. Bod zvra-
tu ukazuje, kdy jsou náklady na kvali-
fikované pracovníky vyšší, než náklady 
na technologii s roboty. Implementací 

Kromě ostatních výrobních procesů 
jsou nedílnou součástí výroby i  po-
vrchové úpravy a  to nejen z  důvodů 
ochrany povrchů, ale i z důvodů este-
tických. Automobilový průmysl je ty-
pickým příkladem, kde lze skloubit oba 
důvody dohromady, přičemž estetická 
stránka je významným kritériem rozho-
dování spotřebitele o volbě produktu. 
Nejen barva vozu, ale i  kvalita nane-
sení laku musí být rovnoměrná, neboť 
každá nerovnost povrchu se znatelně 
projeví. 

Ekonomický pohled
Jak již bylo výše zmíněno, automo-

bilový průmysl se stal vůdčí oblastí au-
tomatizace procesů výroby. Důvodem 
byla velká poptávka po nových vozech 
a tím tlak na výrobce automobilů zvy-
šovat produkci. Zvyšování výrobních 
kapacit na bázi lidské pracovní síly však 
nelze trvale udržet a  každý výrobní 
podnik dospěje do bodu zvratu, kdy 
je efektivní využít automatizovaných 
procesů výroby nad zaměstnáváním 

Robotizace 
v povrchových úpravách

	Ing. Martina Mironovová

Obr. 1 - Analýza bodu zvratu - červená křivka znázorňuje, kdy je výhodné začít investovat do technologie automatizace oproti 
množství kvalifikovaných pracovníků (data jsou ilustrační)
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losti upravovat parametry dávkování 
jednotlivých složek nebo barvy a  tím 
docílit stabilní a  rovnoměrnou vrstvu 
(obr. 3). Převážně se to týká nelineár-
ních trajektorií (rohy a  zatáčky), kde 
robot upravuje svoji rychlost. Pokud 
by tryskací pistole dávkovala neustále 
stejné množství barvy, vytvářely by se 
na výrobku místa s rozličnou tloušťkou 
vrstvy.

Další specialitou lakovacích robo-
tů je jejich duté sférické zápěstí, tzv. 
lemma nebo 3-Roll (RRR), které je 
charakterizováno třemi rotačními vaz-
bami. Pro některé polohy svého kon-
cového bodu se robot může nacházet 
v tzv. singulárních polohách, kde robot 
přichází o  stupeň volnosti koncového 
bodu. V  blízkosti takovýchto poloh 
můžou nastávat situace, kdy se malé 
rychlosti zobecněných souřadnic snaží 
vyvolat nerealizovatelně vysoké poža-
davky na rychlosti aktuátorů robotu. 
Lemma nebo RRR zápěstí umožňuje se 
snadněji vyhnout těmto polohám. RRR 
zápěstí je vhodné pro lakování kontur, 
lemma nalézá využití při lakování hori-
zontálních nebo vertikálních ploch.

Případová studie
Příklad použití lakovacích robotů 

lze ilustrovat na případové studii do-
davatele interiérových prvků do auto-
mobilového průmyslu. Tyto výrobky 
jsou plastové komponenty vozů, které 
přicházejí do častého přímého styku 
s uživatelem vozu, konktétně na pažích 
a  rukou, a  proto musí být na nejvyšší 
možné kvalitativní úrovni. Společnost 
tedy zvolila nový kompletní nátěrový 
systém. Plánování pracoviště, jeho ná-
vrh a montáž až po zahájení samotné 
výroby trvalo pouhé tři měsíce.

Systém se skládá z  dopravníků vý-
robků, lakovací a sušicí kabiny, míchání 
dvoukomponentní barvy a  kontroly. 
Všechny komponenty pracoviště byly 
navrženy na dané podmínky výroby  
tak, aby byl splněn optimální pracovní 

botu přímo do lakovací pistole. Zabrání 
se tím případným kolizím hadic s oko-
lím robotu a zajistí se utěsnění v poža-
dovaném krytí vůči prostředí. Ovládací 
ventily se umisťují co nejblíže k pistoli, 
aby byla zajištěna rychlá zpětná vazba 
při regulaci průtoku barev nebo jed-
notlivých složek barev s co nejmenším 
dopravním zpožděním a  aby změna 
z  jedné barvy na druhou v  průběhu 
výroby byla co nejméně ekonomicky 
a  ekologicky náročná. Důležitým prv-
kem správného dávkování barvy je 
funkce zpětné vazby rychlosti robotu 
na akční člen analogového výstupu. 
Robot je tak schopen podle své rych-

Pro většinu operací na předúpravu 
dílů před jejich lakováním jsou dosta-
čující roboty z  běžné výrobní řady se 
standardními vlastnostmi (t.j. IP 54, do-
sahy do 2 m, nosnosti okolo 6-20 kg). 
Zde je nutné zvolit robot tak, aby efek-
tivně vyhovoval výrobnímu procesu. Je 
zbytečné volit těžký a  robustní robot 
s  vysokou spotřebou eletrické ener-
gie, pokud má nést pouze 3 kg pistoli. 
Taktéž robot s  dosahem přes 2 m pro 
obsažení pracovního prostoru v  roz-
měrech 800 × 800 mm bude působit 
velice nešikovně, nemluvě o  možné 
úspoře prostoru okolo robotu volbou 
jeho menšího ekvivalentu.

Pro aplikace lakování se výrobci ro-
botů specializují s  konstrukcí a  vlast-
nostmi robotu tak, aby co nejvíce vy-
hověli této technologii. Zákazníci zde 
požadují vysokou flexibilitu robotů, 
značný pracovní prostor, plynulost na-
nášení vrstvy laku nebo barvy a rychlé 
odezvy systému na zpětnou vazbu. Na 
konkrétní parametry se lze blíže zamě-
řit výběrem typického produktu pro 
lakovací aplikace – robot MOTOMAN 
EPX2050 (obr. 2).

Konstrukce lakovacího robotu je pro-
vedena tak, aby veškeré přívody složek 
barev a  laků byly vedeny skrz tělo ro-

Obr. 2 - Šestiosý lakovací robot MOTOMAN EPX2050

Obr. 3 - Schématický popis řízení rychlosti dávkování na rychlosti robotu
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ve formátu prostého textu a  automa-
ticky identifikovat návrhy pro řešení 
problémů. K systému lze navíc připojit 
i  rozhraní tiskárny a   PC. Komunikač-
ní sběrnice umožňuje také připojení 
k systému vyšší úrovně, např. jako pro-
ces řízení lakovací linky v rámci celku.

Požadovaná spolehlivost celého systé-
mu se odráží v délce trvání záruční doby: 
24 měsíců na čerpadla včetně všech 
opotřebení dílů a  36 měsíců na měřiče 
hmotnostního průtoku provozovaných 
ve třech směnách. Zařízení je vysoce fle-
xibilní, pokud jde o použití materiálů, na 
straně druhé musí uživatel dodržet velmi 
přísné požadavky na předpisy ochrany 
životního prostředí. 

Závěr
Dlouhodobý vývoj trhu a požadavky 

zákazníků vedou výrobní společnos-
ti k  použití stále náročnějších tech-
nologií, které jsou stále více spojeny 
s  automatizací procesů. Obava z  výše 
investic, jejich návratnosti a  spolehli-
vosti systému, stejně tak i  jeho využi-
telnosti v  případě dynamických změn 
výroby v reakci na změny trhu jsou ze 
strany managementu výrobních závo-
dů opodstatněné. Důkladná analýza 
a  vyhodnocení možných alternativ je 
nutnou součástí rozhodovacího proce-
su. Flexibilita, kterou robotizovaná au-
tomatizace nabízí, je jednou z  mnoha 
jejích výhod a může tak zvýšit atrakti-
vitu aplikovaného řešení.                       

barvy a změnu mezi vodou a rozpouš-
tědly bez složitých úprav systému, čímž 
se sníží jakékoli prostoje a  s  nimi jiné 
související náklady.

Celý systém přivádění barev včetně 
tužidel a čisticích médií je pod tlakem. 
Podle zvoleného programu se přísluš-
né ventily otevírají a  pomocí samo-
statných regulátorů tlaku kapaliny je 
sekce tužidla vystavena mírně vyššímu 
tlaku. Měřicí systém poskytuje pulsní 
dávkování tužidla při neustále proudící 
základní hmotě a je detekován na Cori-
olisově principu. Přesnost dávkování je 
tak v toleranci ±0,5 %.

Rozhodovacím prvkem systému 
je Siemens S7 PLC. Žádaná hodnota 
a  skutečný směšovací poměr, spotře-
ba základního materiálu, tužidel a roz-
pouštědel, průtok a  číslo programu 
lze monitorovat v  průběhu lakování. 
Regulátor řídí 99 barevných programů 
a  pět mycích programů a  může řídit 
až 90 ventilů různých barev a  tužidel. 
Směšovací poměry 0,5:1 až 50:1 jsou 
plynule nastavitelné. Uživatel může 
zadat poměry barev a  rozpouštědel 
v procentech přímo do programu, vše 
ostatní včetně množství látek je dopo-
čítáno interně. Množství průtoku, který 
má být zpracován, může být 10 až 5000 
cm3/min. Všechny veličiny pro tekutiny 
se v průběhu procesu měří na principu 
průtoku. Pokud se v  průběhu výroby 
vyskytnou nějaké chyby, systém do-
káže zobrazit až 250 alarmových zpráv 

postup. Transport výrobků je zajištěn 
prostřednictvím dopravníkového sys-
tému, který je přivádí pomocí variabil-
ních držáků do ionizační kabiny. Odtud 
pokračují do prostoru lakovací kabiny 
se dvěma roboty, kde je zaručen čas 
cyklu jedné minuty na jeden produkt. 
Lakovací kabina je vybavena upra-
veným vzduchem, který je nezbytný 
pro optimální nanášení barev. Veškerý 
prostřik je okamžitě odstraněn pomocí  
cirkulující vody automatickým vypouš-
těním kalů. 

Po lakování se výrobky v odpařovací 
zóně otáčí o 90° tak, aby bylo dosáže-
no co největší kapacity v co nejmenším 
prostoru. Doba sušení plastových dílů 
se provádí při pokojové teplotě po 
dobu 15 minut nebo až po dobu 30 mi-
nut při teplotě 80° C. V následující části 
procesu se držáky výrobků na doprav-
níku opět otočí o 90° a obsluha je může 
snadno uvolnit z držáků. 

V  lakovací kabině se barva na vý-
robky nanáší pomocí dvou šestiosých 
lakovacích robotů MOTOMAN PX2050 
v provedení ATEX pro práci v prostředí 
s  nebezpečím výbuchu (obr.  4). Všech 
šest os robotu obsahuje AC servomo-
tory včetně převodovek a  brzd. Výho-
dou motorů je jejich absolutní nezá-
vislost na údržbě, což umožňuje bez-
problémový provoz. Dávkovací systém 
barev Merge Perfect se vyznačuje jed-
noduchým použitím a umožňuje dvou-
komponentní směšování a  dávkování 

Obr. 4 - Roboty MOTOMAN PX2050 jsou flexibilní, šestiosé a v provedení ATEX pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu
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ných prvků tryskací hubice a  polo-
hovacího přípravku;

	s  životností abraziva související 
s jeho tříštěním a narůstajícím zne-
čištěním při kontaktu s  povrchem 
tryskaných dílců.

Osazení robota rovněž umožnilo po-
stupně modifikovat několik tryskacích 
režimů, které eliminují vliv zhoršující 
se provozní kvality abraziva na kvalitu 
čistoty povrchu požadovanou zákazní-
kem.

V současné době je tryskací pracovi-
ště úspěšně uvedeno do dvousměnné-
ho provozu a svým výkonem nahradilo 
3 manuálně obsluhované tryskací kabi-
ny, to vše při zachování zcela standard-
ní výsledné kvality povrchu otryskáva-
ných dílců.                                                  

očekávaly první zkušenosti s  používá-
ním tohoto zařízení.

Z veletržního výstaviště putovalo ro-
botizované tryskací pracoviště rovnou 
k  zákazníkovi do zkušebního provo-
zu. Nyní již lze zveřejnit, jak si zařízení 
v prvním roce svého fungování vedlo.
Jako u každého nového projektu, také 
robotizované tryskací pracoviště vyža-
dovalo odstranění několika drobných 
nedostatků, které se projevily při zatí-
žení v běžném provozu. Díky prvnímu 
roku provozu tak mohly být odstraně-
ny nedostatky spojené:
	s  několika rozměrovými modifika-

cemi otryskávaných dílců;
	s ochranným obalem ramene robo-

ta;
	s  mechanickým opotřebením nos-

    V  čísle 4/2013 Povrchových úprav 
(str. 53)  jsme měli možnost se seznámit 
s velice zajímavým konceptem roboti-
zované tryskací buňky - TMT 60/R. 

Z technického pohledu je TMT 60/R 
kompaktní buňka osazená tlakovým 
tryskacím systémem,  kyvadlovým 
uspořádáním pracovních vozíků po 
stranách tryskací kabiny a  6ti osým 
robotem MOTOMAN MH6 S  -10. Na 
rameni robota je mimo tlakové trysky 
instalován i  pneumatický chapač 
umožňující otáčení tryskaných dílců 
v přípravku a tím i tryskání celého po-
vrchu dílce v  průběhu jednoho pra-
covního cyklu, bez zásahu obsluhy.

Na loňském ročníku MSV v Brně (obr. 
1) bylo toto zařízení prezentováno jako 
naprostá novinka. S  napětím se proto 

Zkušenosti 
z robotizovaného 
tryskacího pracoviště 

	Petr Hulička

Obr. 1 
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Pro spolehlivý provoz čištění sně-
hem je důležitý kontinuální přísun 
kapalného oxidu uhličitého ze  zásob-
ního tanku. Zásobník kapalného CO2 je 
umístěn zpravidla vně lakovny a to co 
nejblíže k lakovací lince, do vzdálenosti 
max.10 m. Pokud tento požadavek ne-
lze z dispozičních důvodů splnit, pak je 
výhodná instalace čerpadla CO2, které 
zvyšuje nejen rovnovážný tlak kapal-
ného CO2, ale i účinnost celého systé-
mu čištění (obr. 3). 

Obecně když hovoříme o  oxidu 
uhličitém jsou naše představy vel-
mi znepokojující ohledně životního 
prostředí, ale je třeba věci uvézt na 
správnou míru a říci, že tento pohled 
je velmi zjednodušující a nekomplet-
ní.     

Je více než pravděpodobné, že glo-
bální oteplování vlivem zvýšené tvor-
by CO2 za poslední roky, dekády a sto-
letí je evidentní. Není ani pochyb, že je 
nutná redukce tvorby těchto plynů a to 
v globálním měřítku. 

s teplotou -78,5 oC se získávají v průbě-
hu čištění uvolněním tlaku kapalného 
CO2. K  takto uvolněným částicím CO2 
je proporcionálně přidáván kompri-
movaný vzduch, který akceleruje tyto 
drobné částice sněhu na výstupu ze 
speciálních trysek. Čištění sněhem CO2 
je proces bez zbytkových čistících resi-
duí, neboť částice sněhu po dopadu na 
povrch čištěného dílu se odpaří a spo-

V  důsledku ochrany životního pro-
sředí a  stále rostoucích cen energií 
je tryskání sněhem oxidu uhličitého 
velmi zajímavou technologií, která 
nachází  použití v  řadě průmyslových 
segmentů. Jedním z  těchto segmentů 
jsou lakovny plastů, kde byl již systém 
čištění sněhem oxidu uhličitého úspěš-
ně integrován s využitím robotů do au-
tomatických lakovacích linek.

Účinné a efektivní 
čištění v lakovnách 
plastů

	Ing. Josef Borek

Obr. 1 Obr. 2

Dokonale čisté povrchy  plastových 
dílů jsou důležitým předpokladem 
pro každý proces lakování. Lakovaný 
povrch musí být dokonale zbaven 
tuků, olejů, mikročástic včetně otisku 
prstů tzv. „fingerprints“. Tyto náročné 
požadavky na kvalitu čistoty povrchu 
plastových dílů splňuje proces auto-
matického čištění sněhem oxidu uh-
ličitého.

Čištění sněhem je podobné procesu 
tryskání peletami suchého ledu, s  tím 
rozdílem, že malé částice CO2-sněhu 

lečně se vzduchem jsou pak odsávány 
do atmosféry.

Jako každé tryskání za pomoci tla-
kového vzduchu je i  čištění sněhem 
doprovázeno hlukem a proto instalace 
zvukově izolovaných kabin je nutností. 
Přebytečný plynný CO2 je z kabiny od-
sáván přímo do atmosféry.

Velkou předností procesu čištění sně-
hem CO2 je možnost aplikace běžných 
robotů (obr. 1) nebo i levnější verze ma-
nipulátorů (obr. 2), zvláště pak pro hori-
zontální automatické lakovny.

V souvislosti s těmito debatami o sni-
žování emisí CO2 je nutné se zmínit, že 
oxid uhličitý je mimořádně univerzální 
chemická sloučenina s  širokým spek-
trem použití. Všeobecně známé je jeho 
použití v potravinářském průmyslu při 
výrobě sycených nápojů, dále v  che-
mii se používá například průmyslově 
při snižování pH a v procesu extrakce. 
Taktéž při zpracování plastů je CO2 vý-
znamným vypěňovacím činidlem.

Oxid uhličitý v procesu čištění se zís-
kává jako vedlejší produkt ve výrobě 



38

po
vr

ch
ov

é 
úp

ra
vy

 2
/2

01
4

lie, které se běžně stále ještě používají 
v zaběhnutých metodách čištění.

Čištění sněhem zvyšuje produktivitu 
v  řadě průmyslových segmentů, kde 
se tato technologie již používá. Kont-
rola procesu čištění sněhem se běžně 
provádí samotným operátorem, bez ri-
zika poškození čištěných dílů nebo za-
řízení. Výsledek čištění může operátor 
ovlivňovat výběrem vhodných trysek 
a  nastavením provozních parametrů 
jako je tlak vzduchu a  tlak kapalného 
CO2. Velkou výhodou čištění sněhem je 
jeho použití „in-situ“ tzn. bez demontá-
že a následné montáže čištěných tech-
nologických zařízení (obr. 4).

Tryskání sněhem, které našlo již po-
užití v procesech  předúpravy lakování 
(obr. 5), lze  používat pro jemné čištění 
speciálních materiálů, elektronických 
komponentů a  v  procesech povlako-
vání, spojování a chlazení. Obecně lze 
čistit sněhem nejen plasty, ale i mosaz 
a hliník. Geometrie a složení materiálů 
čistěných povrchů hrají přitom pod-
řadnou roli.

V případě lakoven je čištění sněhem 
ve srovnání s tradičními způsoby čiště-
ní jako je zařízení „powerwash“ několi-
kanásobně úsporné co do provozních 
i investičních nákladů a navíc bez nut-
nosti řešení odpadní vody a chemikálií. 

Čištění sněhem CO2 úspěšně nahrazu-
je i manuální čištění isopropanolem. Ap-
likace robotů v  procesu čištění sněhem 
umožňuje eliminovat lidský faktor nedo-
konalosti manuálního čištění a tím zvýšit 
kvalitu lakování. A navíc celý proces čiš-
tění sněhem lze zautomatizovat podob-
ně jako lakování pomocí robotů.             

v  ovzduší tím, že nahrazuje tradiční 
organická rozpouštědla, chlorované 
sloučeniny a  jiné jedovaté chemiká-

čpavku nebo vodíku a  nepřispívá tak 
k  dalšímu znečišťování ovzduší a  na-
opak redukuje obsah škodlivých látek 

Obr. 3

Obr. 4 Obr. 5
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ky záruky individuálně podle způsobu 
předúpravy, lakování a také korozního 
zatížení budovy/projektu, případně 
podle dalších důležitých ovlivňujících 
faktorů. V  každém případě lze dopo-
ručit maximální pečlivost při návrhu 
systému povrchové úpravy a  těsnou 
spolupráci se zpracovatelem lakování 
i dodavatelem nebo výrobcem materi-
álů pro povrchovou úpravu.

Údržbové náklady na čištění 
fasád lakovaných práškovými 
barvami

Součástí záručních podmínek lako-
vaného povrchu je potřeba splnění 
požadované údržby průběžným čiš-
těním a  to obzvláště u  venkovního 
použití v architektuře, kde jsou klade-
ny vysoké nároky na životnost a  za-
chování hodnoty investic. Pro účely 
stanovení předem plánované údržby 
je možno využít například směrni-
ci SFZZ 61.01, která stanovuje podle 
uvažovaného zatížení intervaly, pod-
mínky a  postupy čištění povrchů la-
kovaných práškovými barvami, nebo 
si vyžádat konkrétní informace o  po-
užitém systému povrchové úpravy 
u  dodavatele nebo výrobce. K  údrž-
bě práškovými barvami lakovaných 
exteriérových ploch lze opět nalézt 
alespoň orientační informace v  tab.1. 

Zpracování ve více lakovnách
Lakování práškových barev s  meta-

lickým nebo perleťovým pigmentem 
ve více lakovnách současně pro stejný 
projekt může být potencionálně riziko-
vé z pohledu dosažení naprosté shody 
v  odstínu. Při práškovém lakování se 
využívá elektrického pole k přichycení 
částic prášku na výrobek a  toto elek-
trické pole má vliv na postavení me-
talického nebo perleťového pigmentu 
na povrchu. Různá aplikační zařízení 

kvalitu dodávek lakovaných výrobků 
a zajistit identický vzhled pro další sou-
části a prvky projektu povrchově upra-
vované jinými způsoby.

Navrhování systémů 
povrchové úpravy

Každý renomovaný výrobce práško-
vých barev disponuje v dnešní době již 
dostatkem zkušeností a  provedených 
zkoušek, stejně jako realizovaných 
projektů, aby byl schopný navrhnout 
odpovídající systém povrchové úpravy 
pro různá použití. Obecné informace 
o  možnostech použití a  očekávané 
životnosti lze nalézt v  tab. 1. Možnos-
ti poskytnutí záruky pro projekt jsou 
dány také podmínkami u zpracovatele 
lakování, proto se v  případě velkých 
projektů stanovuje záruka a  podmín-

Nové trendy v odstínech
Nově realizované stavby s fasádními 

prvky tvořenými hliníkovými profily 
a  obklady ukazují, že stále převažují 
šedé a  metalické odstíny, ale ty jsou 
postupně doplňovány různými odstí-
ny hnědé a  béžové (obr. 1). Současné 
možnosti práškového lakování nabízejí 
také zhotovení velmi věrné imitace elo-
xovaného povrchu (obr. 2), jejichž vý-
hodou je možnost povrchově upravit 
současně hliníkové i ocelové díly a do-
plňky, které nelze běžně upravit klasic-
kým eloxováním, přičemž se dosáhne 
na všech površích jednotného vzhledu. 
V zahraničí je často vyžadován vzhled 
dřeva u  hliníkových profilů, kterého 
se dosahuje termotransferním tiskem 
nebo zcela nově speciální tiskárnou 
pro práškové barvy. Výhodou nové 
možnosti tisku reliéfu dřeva na hliní-
kové profily je dosažený plastický 3D 
efekt. Další možností je imitace reza-
vé oceli (cortenu) a v neposlední řadě 
téměř jakýkoliv odstín podle většiny 
existujících vzorkovnic v  klasickém, 
nebo perleťovém odstínu, povrchu 
a lesku. Pro návrh odstínu je nezbytné 
mít představu o  vzhledu barvy, proto 
se obecně doporučuje vyžádat si u do-
davatele práškových barev sérii lakova-
ných plechů formátu A5 nebo alespoň 
vzorkovnice vybraných skupin odstínů. 
Díky těmto předlohám lze kontrolovat 

Práškové lakování 
hliníkových profilů

	Pavel Steiner

Obr. 1 

Obr. 2
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vyráběným venkovním práškovým 
barvám s perletí také lepší ekonomiku, 
protože je možné výrazně vyšší využití 
materiálu při lakování a vzniká jen mi-
nimální množství odpadního již nepo-
užitelného prášku. Série IGP-Effectives 
je dostupná v několika typech povrchu 
a  různých odstínech, další odstíny lze 
připravit pro konkrétní projekty.          

stupné pod označením IGP-Effectives. 
Jde o  patentovaný systém výroby vý-
razně překonávající jiné současně vyrá-
běné barvy, které jsou tzv. bondovány, 
tedy u kterých je metalický nebo per-
leťový pigment z určité části vázán na 
základní barvu. U IGP-Effectives je svá-
zání efektového pigmentu se základ-
ním práškem teoreticky stoprocentní. 
Díky všem výjimečným vlastnostem 

v lakovnách, nebo rozdílně nastavené 
parametry nabíjení práškové barvy 
mohou vést k  rozdílným odstínům. 
Tomu se lze vyvarovat například zho-
tovením a  schválením vzorků před 
zahájením lakování, nebo použitím 
speciálně připravených barev, které 
minimalizují rozdíly v  dosaženém od-
stínu při použití různých zařízení nebo 
nastavení. Takové produkty jsou do-

Kolekce Futura 
2014 - 2017

Kolekce Futura je řada speciálních efektů 
navržených pro povrchovou úpravu kovových dílů 
v architektuře. Již více než 15 let je tato kolekce 
favoritem nejen mezi architekty. Odstíny z této kolekce 
byly použity na mnoha prestižních projektech. 

Efekty z kolekce Futura jsou 
založeny na technologiích společnosti 
AkzoNobel - Interpon D2525. 

Kolekce Futura Vám zajistí jak moderní design, 
tak dlouhotrvající stylový vzhled po mnoho dalších let.

Pro více informací o kolekci Futura 
navštivte www.interpon.com

www.interponbuildings.com

Speciální povrchová 
úprava pro architekturu

Tab. 1 



Po vhodné předúpravě je nanesena 
elektrostaticky na kovový předmět, jako 
základ, prášková polyuretanová barva 
o  tloušťce 60-90 mikronů a  poté vypá-
lena při teplotě 200°C. Po vychladnutí je 
předmět zabalen do fólie se sublimač-
ním inkoustem a umístěn na rám, z nějž 
je naprosto odsán veškerý vzduch a díky 
vytvoření vakua fólie perfektně přilne 
k  celému povrchu předmětu. Dalším 
krokem je zavezení rámu do vypalovací 
pece, kde při teplotě 200°C inkoust pro-
niká do vypálené vrstvy práškové barvy 
a  tím vzniká dokonalý výsledný dekor. 
Po vyjmutí rámu z vypalovací pece opač-
ným způsobem je předmět ochlazen 
vzduchem a pak je jednoduchým způso-
bem odstraněna fólie bez inkoustu.       

stanoveny žádné meze. Linka Decoral 
se vyznačuje maximální kvalitou s ab-
solutní přesností vytvářet imaginativní, 
abstraktní trojrozměrné obrazy.

Naše společnost je mimo přísné cer-
tifikace GSB a Qualicoat také vlastníkem 
již zmiňované certifikace Qualideco.

Technologický postup
Decoral dekoruje hliníkové profily 

a  plechy. Je však možné dekorovat i  3D 
předměty, sklo, plast, keramiku a  další 
materiály odolné teplotě 200°C, při které 
dochází k  dekorovacímu procesu pro-
střednictvím sublimace. Sublimace je 
chemicko-fyzikální proces, při němž látka 
přechází z  pevného do plynného stavu, 
aniž by prošla kapalným skupenstvím.

Jedna z největších práškových lako-
ven u nás je ve společnosti ALBIXON 
(kontakt na str. 41), a to s linkou De-
coral. Zkušenosti s  tímto speciálním 
zařízením máme již od roku 2006.  

Technologie této povrchové úpra-
vy zajistí nezaměnitelný vzhled lako-
vaného povrchu, kterého je docíleno 
nanesením speciální polyuretanové 
práškové barvy a následnou sublimací 
inkoustu z transferové fólie, do které je 
takto lakovaný předmět umístěn. Tato 
fólie přenáší dané dekory jako jsou 
dřevo, žula, mramor, karbon, měď či 
jiné atypické vzory. Veškeré používané 
barvy a  fólie této technologie podlé-
hají certifikaci Qualideco. Možnostem 
výtvarného řešení tak nejsou prakticky 
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byly použity na mnoha prestižních projektech. 

Efekty z kolekce Futura jsou 
založeny na technologiích společnosti 
AkzoNobel - Interpon D2525. 

Kolekce Futura Vám zajistí jak moderní design, 
tak dlouhotrvající stylový vzhled po mnoho dalších let.

Pro více informací o kolekci Futura 
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Tel.: +420 251 094 094
Fax: +420 251 094 054
Email: lakovna@albixon.cz

www.PRASKOVALAKOVNA.cz www.ALBIXON.cz

ALBIXON a.s.
Cintlovka 535
268 01 Hořovice

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA
NEJVĚTŠÍ

V EVROPĚ

Dali jsme AZ Toweru tvář

tane hell mahagon II zebrano jilm golden classic karbon měď zelená žula mramor

Prášková lakovna ALBIXON dala atraktivní vzhled nejvyšší budově v ČR - AZ Toweru. Ten poutá pozornost už z dálky nejenom 
svou výškou 111 m, ale i neobvyklou fasádou.

Prášková lakovna disponuje NEJVĚTŠÍ a NEJMODERNĚJŠÍ plně automatickou linkou s chemickou předúpravou, možností 
velmi fl exibilní výměny odstínu barvy a vypalovací tunelovou pecí s regulovanou teplotou i rychlostí průjezdu. 

Součástí lakovny je také linka DECORAL®, která umožňuje vtisknout kovům jedinečný a designově náročný vzhled. Mimo 
různé dekory dřeva, které jsou využívány zejména pro okenní profi ly a bazénová zastřešení, nabízí dekory imitující karbon, 
měď, žulu, mramor, kapky deště a mnoho dalších. 

nejvyšší budovu v ČR!

Ukázky z nabídky nejvyužívanějších dekorů:

Barvy s duší...

Telegraficky 
o Decoralu

	Přemysl Cibulka, MBA
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	případné fotografie a záznamy musí 
být vždy označeny datem pořízení.

V  současné době už je také možné 
využít různé aplikace, které umožňují 
vytvoření protokolu přímo ve smart-
phonu, případně v  počítači, například 
software ElcoMaster, dodávaný k  mě-
řicím přístrojům Elcometer, umožňuje 
vytváření profesionálních kontrolních 
protokolů, do kterých je možné vpi-
sovat i  další data nebo poznámky dle 
požadavků uživatele. 

Jednotlivé parametry měření
Klimatické podmínky

Důležitost kontroly jednotlivých pa-
rametrů byla již zmíněna v  předchozí 
části našeho seriálu – jedná se zejména 
o  teplotu vzduchu, teplotu podkladu, 
relativní vlhkost a odstup teploty pod-
kladu od rosného bodu. Nelze opomí-
jet ani teplotu nátěrové hmoty, která 
má vliv na dobu zpracovatelnosti natu-
žené barvy – použití nátěrové doby po 
době zpracovatelnosti může mít vážné 
důsledky např. na přilnavost povlaku.

Jaká by měla být frekvence pořizo-
vaného záznamu? Pokud práce probí-
hají ve stabilním prostředí, postačuje 
zpravidla měření jednou denně. Pokud 
práce probíhají venku, je potřeba měřit 
víckrát denně – frekvence bývá zpra-
vidla daná interním předpisem nebo 
dohodou stran, obvyklá bývají 3 nebo 
5 měření, u specifických aplikací může 
být požadováno i měření kontinuální. 

V  současné době existuje na trhu 
celé spektrum zařízení, které klimatic-
ké podmínky hodnotí. Velmi populární 
jsou v  současné době zařízení, která 
jsou kombinovaná a umožňují měření 
všech parametrů najednou. Typickým 

případě jsou záznamy vykazovány sa-
mostatně. 

Obsah záznamu je zpravidla dán 
dohodou mezi dodavatelem a  odbě-
ratelem, případně interními předpisy 
odběratele. Pokud není takto obsah 
specifikován, je obsahem dobrého 
denního záznamu následující:
	informace o použitých měřicích za-

řízeních (typ, sériová čísla, kontrola 
platnosti kalibračního protokolu) 
– postačí uvést pouze jednou, není 
třeba uvádět denně;

	informace o  klimatických podmín-
kách (teplota vzduchu, teplota pod-
kladu, rosný bod, odstup teploty 
podkladu od rosného bodu);

	informace o  stavu podkladového 
materiálu, o očištění podkladového 
materiálu;

	detaily o předúpravě;
	informace o nátěrové hmotě, ředě-

ní, teplotě barvy apod.;
	výsledky všech prováděných testů 

resp. záznam o tom, že měření bylo 
prováděno a výsledky jsou uvedeny 
v  samostatném kontrolním proto-
kolu;

	specifikace prováděného dílce 
nebo výrobní série;

	obsahem denního záznamu je také	
řada dalších informací, které se pří-
mo netýkají záznamu kontroly kva-
lity – ty jsou již mimo rozsah tohoto 
článku.

Každý report by měl být:
	čitelný;
	opatřený datem vyhotovení;
	podepsaný a  opatřený čitelným 

jménem osoby, která protokol vy-
hotovila;

	pokud je dokument v  elektronické 
podobě, pak by měl být vždy ve 
formátu uzamčeného pdf, aby ne-
mohlo dojít k  pozdějším změnám 
naměřených parametrů;

V  prvním díle našeho seriálu (Povr-
chové úpravy 4/2013) jsme se věnovali 
kontrole kvality podkladu a nátěrových 
hmot před aplikací se zaměřením na 
přípravu povrchu. Nyní se zaměříme na 
kontrolu v průběhu aplikace a bezpro-
středně po aplikaci nátěrových hmot.

Kvalitní záznam
Než se budeme věnovat jednotlivým 

parametrům kontroly, je potřeba zmí-
nit velmi důležitou, ale stále ještě hod-
ně opomíjenou část procesu kontroly 
kvality aplikace, a  tou jsou záznamy. 
Dobrý záznam o prováděných činnos-
tech a  zejména výsledcích je klíčový 
pro prokazování správného postupu 
aplikačních prací i pro případné zjiště-
ní pochybení v průběhu aplikace resp. 
identifikaci příčiny, proč k nějaké vadě 
došlo. Nezřídka jsou právě denní zá-
znamy také jediným  „důkazním“ pro-
středkem v případě sporu. 

Jak často je potřeba provádět zá-
znam? Požadavky na záznam se mo-
hou výrazně lišit dle charakteru prová-
děných prací – jinak budou vypadat na 
lakovací lince, kde jsou procesy preci-
zně stanoveny a opakují se, jinak zase 
na venkovních aplikacích. Věnujme se 
zde právě venkovním aplikacím, které 
vzhledem k proměnlivým podmínkám 
vyžadují větší množství kontrolova-
ných parametrů.

Zde je nutné záznamy provádět 
denně, některé informace je možné 
zanést i  jednorázově nebo v  určitých 
periodických cyklech (zpravidla dle do-
hody – např. změnu osoby provádějící 
kontrolu, změnu skupiny pracovníků 
apod.). Podstatné je, kdo kontrolu pro-
vádí – jinak budou vypadat inspekční 
protokoly korozního inspektora, jinak 
záznamy lakýrníka. V některých přípa-
dech jsou všechny informace součástí 
stavebního deníku nebo denního zá-
znamu o prováděných pracích, v jiném 

Hodnocení kvality povrchových úprav: část II.

Kontrola kvality 
v průběhu aplikace 
a bezprostředně po ní

	Mgr. Radana Brábníková

Obr. 1
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Kontrola reologických vlastností 
nátěrových hmot

Před jakýmkoliv použitím je potře-
ba nátěrovou hmotu zkontrolovat co 
do homogenity, viskozity či zjištění ji-
ných odchylek od standardního stavu. 
V běžných případech je také používán 
výtokový pohárek, který pomáhá ur-
čit, zda je nátěrová hmota dostatečně 
naředěná nebo je potřeba ji dále ředit. 
V současné době existují i jednoduché 
provozní viskozimetry, které jsou vy-
užitelné pro široké spektrum aplikací 
a  cenově výhodné (obr. 4). Více infor-
mací k provoznímu hodnocení viskozi-
ty je opět uvedeno v první části našeho 
seriálu.

možné data stáhnout do softwaru El-
coMaster.

V  případě, že nemáme k  dispozici 
kombinované zařízení, je potřeba pro 
kontrolu klimatických podmínek po-
užít kombinaci teploměru, vlhkoměru 
a  ideálně také kalkulátoru rosného 
bodu. Teploměry by měly být pravi-
delně kalibrovány (min. jednou za dva 
roky). 

Zajímavým představitelem řady pro 
měření vlhkosti jsou vířivé vlhkomě-
ry, které jsou určeny i  do výbušného 
prostředí a  stále jsou předepisovány 
k použití některými výrobci nátěrových 
hmot (obr. 2 a 3). 

Pro výpočet rosného bodu je nutné 
využít kalkulátor rosného bodu. Jedná se 
o  jednoduché mechanické kolečko, na 
kterém se nastaví naměřené teploty víři-
vým vlhkoměrem, a odečte se teplota ros-
ného bodu a hodnota relativní vlhkosti. 

představitelem této řady je Elcometer 
319 (obr. 1), který umožňuje záznam 
všech těchto parametrů, včetně akus-
tické i vizuální signalizace v případě, že 
dojde k překročení nastavených limitů. 
Zařízení také umožňují připojení exter-
ní sondy, která dokáže měřit kontinu-
álně nejen teplotu podkladu, ale také 
například teplotu nátěrové hmoty či 
jiných kapalin. Z tohoto zařízení je také 

2% 5% 7% 10% 12% 15% 17% 20% 25% 30% 35%
100% 98 95 93 91 89 87 85 83 80 77 74
95% 93 90 89 86 85 83 81 79 76 73 70
90% 88 86 84 82 80 78 77 75 72 69 67
85% 83 81 79 77 76 74 73 71 68 65 63
80% 78 76 75 73 71 70 68 67 64 62 59
75% 74 71 70 68 67 65 64 63 60 58 56
70% 69 67 65 64 63 61 60 59 56 54 52
65% 64 62 61 59 58 57 56 54 52 50 48
60% 59 57 56 55 54 52 51 50 48 46 44
55% 54 52 51 50 49 48 47 46 44 42 41
50% 49 48 47 46 45 44 43 42 40 39 37
45% 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 33
40% 39 38 37 36 36 35 34 33 32 31 30
35% 34 33 32 31 31 30 30 29 28 27 26
30% 29 29 28 27 27 26 26 25 24 23 22
25% 24 24 23 23 22 22 21 21 20 19 19

Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4

Tab. 1 
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Tloušťka mokré vrstvy
Tloušťka mokré vrstvy, často také 

označována jako WFT z  anglického 
wet film thickness, je parametr, který 
slouží k  orientačnímu výpočtu tloušť-
ky vrstvy po vytvrzení nátěrové hmoty 
(tzv. tloušťky suchého filmu – DFT z an-
glického dry film thickness – jedná se 
v podstatě o tloušťku filmu po vytěkání 
všech rozpouštědel).

WFT musí být hodnoceno bezpro-
středně po aplikaci nátěrové hmoty, 
tedy do doby, než vytěká část rozpou-
štědla z  nátěrové hmoty. Tím je také 
zajištěno, že dojde k opětovnému slití 
barvy a  nátěr nebude v  daném místě 
poškozen. 

Výhodou měření tloušťky mokré 
vrstvy je to, že je možné i  v  průběhu 
aplikace korigovat tento parametr 
a dosáhnout tak optimální tloušťky su-
chého filmu. 

Technické listy nátěrových hmot 
uvádějí zpravidla tři parametry: dopo-
ručenou tloušťku mokré vrstvy, dopo-
ručenou tloušťku suché vrstvy a obsah 
sušiny v nátěrové hmotě. Pomocí těch-
to parametrů dokážeme provést výpo-
čet suché tloušťky, známe-li tloušťku 
mokré vrstvy a obsah sušiny. 

Vzorec pro výpočet je následující:

Příklad: Pokud je obsahu sušiny v  ná-
těrové hmotě 45 % a  tloušťka mokré 
vrstvy 230 mikronů, pak tloušťka suché 
vrstvy po vytvrzení (vytěkání rozpouš-
tědel), bude vypočítána následovně:

Předpokládaná tloušťka suchého filmu 
bude tedy 103 mikronů. 

Podobně také můžeme vypočítat, ja-
kou tloušťku mokrého filmu je nutné 
aplikovat, abychom dosáhli požadova-
né tloušťky suchého filmu, pokud WFT 
neznáme. 
Postupujeme pak podle následujícího 
vzorce:

Příklad: Pokud je obsahu sušiny v  ná-
těrové hmotě 45 % a  požadovaná 
tloušťka suché vrstvy 180 mikronů, pak 
je nutné aplikovat mokrou vrstvu dle 
následujícího výpočtu:

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7



Na závěr je nutné se ještě dotknout 
otázky kalibrace zařízení pro měření 
tloušťku mokré vrstvy, se kterou se 
opakovaně setkáváme. Při zařazování 
zařízení je nutné si uvědomit, že se jed-
ná o měření orientační, které je založe-
no na relativně „nejisté“ vstupní hod-
notě (přesnost hřebenů je v  závislosti 
na typu a  rozsahu kolem 20 %) a  ná-
sledném výpočtu – pak zcela postrádá 
logiku, aby byly zejména hřebeny kali-
brovány. Pochopitelné je to snad ještě 
u  excentrického kolečka, které měří 
s přesností kolem 5 %, zejména pokud 
je určeno pro specifické aplikace.

V  příštím dílu našeho seriálu se bu-
deme věnovat jednomu z nejdůležitěj-
ších parametrů – tloušťce suché vrstvy 
a  možnostem jejího měření (kontakt 
na str. 45). 

Použitá literatura

	Corrosion Protection: Inspector´s book 
of reference, Hempel A/S 2003

	Computing film thickness and cove-
rage, PCE 7/2000, str. 60-62              

Měření tloušťky mokré vrstvy je mož-
né provádět měřicími hřebeny, někdy 
také nazývanými mokrými měrkami, 
(obr. 5 a 6) nebo excentrickým koleč-
kem (obr. 7). 

Měřicí hřebeny jsou vyráběny z plas-
tu (slouží pak na jednorázové použití), 
z hliníku nebo nerezi, v různých rozsa-
zích. Plastové nebo hliníkové hřebeny 
jsou velmi často dodávány výrobci 
nátěrových hmot při dodávce, je však 
nutné velmi pečlivě sledovat jejich 
opotřebení a plastové hřebeny nepou-
žívat opakovaně.

Hřebeny mají po svém obvodu 
odstupňované zuby, označené čísel-
nou hodnotou tloušťky. Při měření je 
hřeben namočen kolmo do nátěrové 
hmoty a následně se provádí odečet ze 
stupnice na hřebeni. Tloušťka vrstvy je 
pak hodnota, která je mezi posledním 
namočeným a  prvním nenamočeným 
zubem hřebene. 

Excentrické kolečko je výrazně přes-
nější než hřeben, po stranách kolečka 
jsou vodící plochy, ve středu pak ex-
centrická plocha, ze které lze odečíst 
tloušťku mokrého filmu po projetí ko-
lečka nátěrovou hmotou. 

Bude tedy třeba aplikovat mokrou vrst-
vu o tloušťce 400 mikronů.

V případě, že je do nátěrové hmoty 
přidáváno další rozpouštědlo, které 
mění poměr sušiny a rozpouštědla při 
aplikaci, je nutné pro výpočet použít 
hodnotu zohledňující množství přida-
ného rozpouštědla. První možností je 
využití pomocné tabulky (tab. 1), která 
uvádí nový (změněný) obsah sušiny 
při určitém ředění. Množství přidané-
ho rozpouštědla je uvedeno v horním 
řádku, původní obsah sušiny v  levém 
sloupci.

Předpokládejme, že potřebujeme 
naředit nátěrovou hmotu se 75 % suši-
ny o 10 % a pak určit nový obsah suši-
ny. Z tabulky snadno odečteme, že po 
naředění je obsah sušiny 68 %. S  po-
mocí této hodnoty pak můžeme využít 
výše uvedeného vzorce. 

Pro výpočet můžeme také použít 
modifikovaný vzorec, ve kterém OS je 
původní obsah sušiny v procentech a R 
je množství přidaného rozpouštědla 
v % :
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Corrosion Inhibitor) firmy CORTEC Cor-
poration. Princip jejich fungování je 
znázorněn na obr. 2 a 3.

Komplexní kontrola koroze od suro-
vin až ke konečnému uživateli je uká-
zána na obr. 1.

Při použití VpCI® inhibitorů vyplývá 
jednoznačná úspora pracovních operací 
a pracovních časů. Tato přímá úspora se 
promítá do snížení nákladů na zpraco-
vání suroviny, polotovarů nebo celých 
strojních celků. Použitím progresivní 
technologie VpCI® lze dosáhnout úspo-
ry nákladů na výrobu ve výši 5 - 10%. 
Při správné aplikaci VpCI® inhibitorů se 
úspory v nákladech na výrobu a časová 
úspora projeví v celém průřezu výroby 
od samotného zhotovení výrobků nebo 
polotovaru, přes testování, mezioperač-
ní skladování, finální skladování, balení, 
dopravu, zámořskou přepravu a vlastní 
provoz zařízení.

Toto přímé snížení ekonomických 
nákladů se při použití VpCI® inhibitorů 
CORTEC umocňuje ještě nepřímými 
úsporami. Produkty CORTEC:
	jsou multifunkční, a proto není nut-

né u převážné části aplikací rozlišo-
vat, jaký druh materiálu požaduje-
me chránit;

	zajišťují účinnou ochranu povrchu 
materiálů při středně a  dlouhodo-
bém skladování. Zajišťují ochranu 
povrchu po dobu několika měsíců 
až roků proti agresivním látkám, 
jako jsou vlhkost, SO2 , H2S, a  jsou 
řešením i  pro případy galvanické 
koroze odlišných kovů;

a snižovat náklady na výrobu, je použí-
vání produktů obsahujících vypařovací 
inhibitory koroze VpCI® (Vapor Phase 

Ve strojírenské výrobě dnes platí 
zásada nejvyšší kvality a  spolehlivosti 
vyráběných zařízení, součástí a  celků. 

Cesta ke snižování 
ekonomických nákladů 
na výrobu - použití VpCI® 
inhibitorů 

	Ing. Karel Čefelin

Obr. 1 

Obr. 2
Obr. 3 - Drátěnky umístěné ve vodě po dobu 1 roku. Vlevo vodní prostře-
dí s VpCI® inhibitory, vpravo bez

Tento ukazatel je jedním z  předpo-
kladů úspěšné výroby a  konkurenční 
schopnosti na trhu. Je samozřejmostí, 
že vysoká kvalita a spolehlivost výrob-
ků je odrazem i celkových nákladů na 
výrobu a konečné ceny. Jednou z mož-
ností, jak zachovat vysokou kvalitu 
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produkty CORTEC jsou navrženy 
a vyráběny tak, aby nezatěžovaly ži-
votní prostředí, což výrazně snižuje 
náklady na skladování, bezpečnost 
a likvidaci;

	navíc eliminují provádění zbyteč-
ných kroků a  operací při výrobě 
a zpracování, neboť ochranu pomo-
cí VpCI® inhibitorů není nutné od-
straňovat. Tato přednost má značný 
význam při uvádění celků do provo-
zu, nebo při potřebě dalšího zpraco-
vání (není nutná dekonzervace), což 
přivítají zejména koncoví odběrate-
lé, případně zpracovatelé;

	prodlouží se životnost zařízení.

Inhibitory koroze VpCI® pomohou 
eliminovat mnoho nadbytečných pro-
vozních kroků, jako je čištění, odmašťo-
vání, odstraňování rzi, moření, písková-
ní a  používání dalších operací. Omezí 
se tak nadbytečné práce, zlepší se kva-
lita, sníží se počet reklamací z důvodu 
koroze a prodlouží se životnost výrob-
ků a zařízení. 

CORTEC je světová jednička ve vývo-
ji, výrobě a dodávkách VpCI® inhibito-
rů, má obchodní a servisní zastoupení 
ve všech průmyslově vyspělých státech 
světa. V Česku s ní spolupracuje firma 
TART (kontakt na str. 47).                      

žití běžných zařízení (stříkání, váleč-
kování, ponoření apod.), nebo za po-
užití obalů, které jsou syceny VpCI® 
inhibitory (sáčky, pytle, fólie atd.); 

	nezatěžují životní prostředí a neo-
hrožují zdraví pracovníků. Veškeré 

	umožňují efektivní ekonomická 
dávkování, se kterými je možno 
ošetřit i výrobky, jenž se jinak velmi 
obtížně chrání (obr. 4);

	umožňují snadnou aplikaci a použití. 
Aplikaci je možno provádět za pou-

www.cortecvci.cz

29. 9. – 3. 10. 2014
56. mezinárodní strojírenský veletrh

antikorozní ochrana   |   exportní balení

Brno – výstaviště  |  Pavilon V  |  stánek č. 68

TART, s.r.o., Vinohradská 91 
618 00 Brno, e-mail: info@tart.cz
www.tart.cz

ek č. 68

www.tart.cz

Obr. 4
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V  případě požáru se dveře bezpeč-
nostních protipožárních skříní musí 
automaticky uzavřít při okolní teplotě 
50°C +/- 10°C. Všechny ventilační otvory 
se musí uzavřít následně při dosažení 
teploty 70°C +/- 10°C. Potom bude skříň 
bezpečně uzavřena z hlediska ochrany 
uskladněných hořlavin před ohněm. 
Například hořlaviny uskladněné v  bez-
pečnostní protipožární skříni typu 90 
budou chráněny proti vznícení mini-
málně po dobu 90 minut od vzniku po-
žáru. To znamená, že během 90 minut 
teplota uvnitř skříně nevzroste o více jak 
180°C v porovnání s počáteční teplotou 
20°C +/- 5°C. V případě požáru tak bude 
mít personál dostatečný čas na odchod 
z pracoviště a hasiči na vstup do těchto 
prostor a uhašení požáru.

V  bezpečnostních protipožárních 
skříních mohou být hořlavé kapaliny 
bezpečně uloženy a  chráněny před 
požárem v  jejich okolí. Nejdůležitěj-
ším ochranným cílem těchto skříní je, 
aby byla pracujícím v  tomto prostoru 
poskytnuta dostatečná doba k  úniku. 
Kromě toho bude poskytnuta dostateč-
ná doba také hasičům a  záchranářům 
k zásahům v pracovních prostorách.    

vložnými vanami. Vhodné jsou zejména 
pro skladování nebezpečných chemic-
kých látek a jejich směsí (Zák.č.350/2011 
Sb.). Bezpečnostní skříně nabízejí rov-
něž řešení v  případě zákazu společné-
ho skladování některých látek. Jejich 
vzájemnému působení lze totiž zamezit 
umístěním do různých samostatných 
nebo speciálně rozdělených skříní. Tyto 
skříně tak mohou často plně nahradit 
stavění a  vybavení nákladných sklado-
vacích prostor.

Protipožární skříně
Bezpečné skladování menšího množ-

ství hořlavých  látek umožňují speciální 
protipožární skříně, které jsou konstru-
ované pro skladování zejména hořlavin 
1. a 2. třídy nebezpečnosti –viz. obr. 2.

Pro skladování hořlavých kapalin (HK) 
platí požadavky ČSN 650201. Každé 
skladování hořlavých kapalin je nutné 
vždy posoudit individuálně. Sklady HK 
jsou klasifikovány v  závislosti na skla-
dovaném množství hořlavých kapalin 
všech tříd nebezpečnosti.

Volné skladování hořlavých a nebez-
pečných látek  přímo na místě jejich 
užití je velice nebezpečné vzhledem  
k vysokému riziku vzniku požáru. Těmto 
událostem lze částečně předejít použi-
tím certifikovaných protipožárních skří-
ní určených k  bezpečnému skladování 
hořlavin a  jiných nebezpečných látek.   
Požadavky na vlastnosti těchto produk-
tů a  příslušné kontrolní mechanismy 
řeší evropská norma EN 14470-1, účinná 
od 1. 7. 2004.

Norma EN 14470 obsahuje tři hlavní 
bezpečnostní požadavky na skladování 
hořlavin, jimiž jsou:
	minimalizace nebezpečí vzniku 

ohně spojeného se skladováním 
hořlavin a  ochrana  skladovaných 
hořlavin v případě požáru,

	minimalizace množství výparů vy-
pouštěných do prostoru pracoviště,

	záchyt rozlitých tekutin uvnitř skla-
dového prostoru.

Bezpečnostní protipožární skříně se 
dodávají s požární odolností 15, 30, 60 
a 90 minut.

Již více než 25 let se společnost         
DENIOS zabývá vývojem a výrobou pro-
středků a systémů pro bezpečnou ma-
nipulaci a skladování  pohonných hmot, 
olejů, hořlavých látek, odpadů a  jiných 
nebezpečných látek. Vrcholem nabídky 
a technických možností jsou individuál-
ní projekty, ve kterých dokáží naši pro-
jektanti a  technici připravit skladovací 
systém přesně podle zadání a potřeb zá-
kazníka. Při navrhování těchto projektů 
vycházíme z  dlouholetých praktických 
zkušeností získaných při realizacích 
zakázek po celé Evropě. Touto činností 
zároveň umožňujeme našim zákazní-
kům plnit legislativní požadavky na 
skladování nebezpečných chemických 
látek. Zaměstnavatel – právnická, či 
fyzická osoba – je povinen chránit bez-
pečnost a zdraví zaměstnanců, a proto 
musí skladovat nebezpečné chemické 
látky jen na místech k  tomu určených, 
v  předepsaném množství, správných 
obalech, dbát pokynů ke skladování 
daných výrobcem a  dodržovat zásady 
společného skladování – tj. neskladovat 
společně reagující látky. Toto vše umož-
ňují naše skladové systémy pro sklado-
vání větších množství nebezpečných 
látek  a  skříně pro skladování menších 
množství nebezpečných látek.

Ekologické a chemické skříně
Bezpečné skladování menšího množ-

ství nebezpečných a  chemických látek 
umožňují speciální bezpečnostní skříně 
– obr. 1. Při skladování nebezpečných 
látek je důležité zajistit základní legis-
lativní požadavky, a  to hlavně zabránit 
úniku těchto látek do okolí a  podzem-
ních vod (Zák.č.254/2001 Sb.).

Na dně bezpečnostní skříně musí  být 
instalována záchytná vana. Tato vana 
musí být navržena tak, aby při náhod-
ném rozlití tekutin v  jednotlivých poli-
cích došlo k jejich stečení do této vany.  
Kapacita této vany by měla být minimál-
ně 10 % z celkového objemu látek skla-
dovaných ve skříni nebo minimálně 100 
% objemu největší skladované nádoby. 
Bezpečnostní skříně jsou uzamykatelné, 
je možné je vybavit polyetylénovými 

Skříně a sklady 
na nebezpečné látky

	Radek Zajíc

Obr. 2 - Skříň pro skladování chemikálií

Obr. 1 - Skříň s  požární odolnosti pro 
skladování hořlavých kapalin





IDEAL-LINE
Každá lakovací linka je navrhována s ohledem na typ a kapacitu produkce 
provozovatele, jeho prostorové možnosti a na požadavky na korozní 
odolnost. Je to již 50 let, kdy dánský výrobce ideal-line začal s konstrukcí 
lakovacích linek. Dlouholeté zkušenosti jsou zárukou ideálního konceptu 
pro téměř jakýkoliv technologický proces lakování.

SAMES
Silná pozice výrobce stříkací techniky Sames v automobilovém průmyslu 
je zárukou kvality a inovativních procesů, které se promítají ve všech 
výrobcích. Naši zákazníci mohou těžit z dlouholetých zkušeností, 
indivuduálního návrhu a silného servisního zázemí ITS.

ALUFINISH
Pro ošetření povrchu využíváme nejnovějších poznatků vědy a díky našim 
zkušenostem je uvádíme do praxe. Lakovací linky tedy dodáváme včetně 
chemikálií, laboratorního vybavení, kvalitního servisu a poradenství.

Technologie pro povrchové 
úpravy a stlačený vzduch

IDEAL-Trade Service, spol. s r.o. • Králova 4 • CZ 616 00 Brno • tel. +420 541 422 611 • fax +420 530 514 101 • its@itsbrno.cz • www.itsbrno.cz
Bratislavská 76 • SK 911 05 Trenčín • tel. +421 322 601 005 • fax +421 322 601 001 • its@itstrencin.sk • www.itstrencin.sk

HANG ON
Našim zákazníkům navrhujeme nejoptimálnější systém zavěšení výrobků 
a maskování ploch a tvarů. Individuální řešení a široký sortiment háčků, 
zátek i pásek pomáhá využít efektivitu Vaší linky na maximum.

INGERSOLL RAND
Díky více než stoleté tradici společnosti Ingersoll-Rand, zkušenostem 
a celé řadě unikátních patentových technologií jsme schopni navrhnout 
zdroj a úpravu stlačeného vzduchu přesně dle požadavků Vaší lakovny.

IPSEN
Více než 60 let zdokonaluje Ipsen technologie tepelného zpracování, které 
dávají oceli nové vlastnosti. Ipsen je pro svou vysokou kvalitu, pokrokové 
řešení a široké servisní zázemí vyhledávaným dodavatelem technologií po 
celém světě.

• Společnost IDEAL-Trade Service byla založena v roce 1993 jako obchodní, realizační a servisní 
organizace  v oboru povrchových úprav a stlačeného vzduchu. Patříme mezi nejvýznamnější 
dodavatele těchto technologií v ČR a SR. V současné době má společnost více než 
30 zaměstnanců v České republice (Brno, Praha) a 11 na Slovensku (Košice, Trenčín).


