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• SVÚOM byl založen v roce 1954 s 
ideou zabezpečení komplexního 
centralizovaného výzkumu a 
vývoje protikorozních ochran 

• po transformaci od r. 1999 
SVUOM s.r.o.

• SVÚOM s.r.o. navazuje na činnost 
Státního výzkumného ústavu 
ochrany materiálu (zkratka 
SVÚOM) v Praze



Činnosti SVÚOM 

• sledování teoretických a praktických problémů s ochranou proti korozi

• zkoušení odolnosti materiálů povrchových úprav v různých podmínkách 
(atmosférických, ponorových a jinak specifických)

• zpracování návrhů protikorozních opatření, technologických postupů

• znalecké (inspekční) posudky včetně soudně znaleckých posudků v celé • znalecké (inspekční) posudky včetně soudně znaleckých posudků v celé 
oblasti protikorozní ochrany a povrchových úprav

• ověření vlastností navrhovaných ochranných nátěrových systémů 
laboratornímu zkouškami v akreditované zkušebně

• konzultace a komplexní služby v oblasti protikorozní kontroly

• dozor při provádění PKO na stavbách, ve všech stádiích jejich technologického 
postupu 



Zkoušky korozní odolnosti ochranných nátěrů
- v kondenzační komoře
- v kondenzační komoře s oxidem siřičitým
- v solné mlze
- při cyklických korozních zkouškách
- při cyklickém střídání teplot
- ponorové zkoušky

Hodnocení ochranných vlastností před a po provedených zkouškách
- hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností

Laborato ř zkušebny provádí nap ř:

- hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností
(tloušťka, přilnavost)

- hodnocení ochranných vlastností po 
korozních zkouškách
(prorezavění, puchýřkování,
odlupování, křídování)

Včetně mikroskopického hodnocení



Přehled základních poskytovaných služeb

• inspekční činnost v oblasti ochrany proti korozi, povrchových úprav 
a klimatické odolnosti technických výrobků



Důvody selhání protikorozních ochran:

- nerespektování principů protikorozní ochrany 
- nedůsledná aplikace ONS

Nedostatky v kvalitě provedení ONS se většinou neprojeví ihned po 
jeho zhotovení, ale až za určitou dobu po jejich vystavení vlivům 
atmosférického prostředí. atmosférického prostředí. 

Laboratorní hodnocení NS a kvalifikovaná inspekční činnost 
v místě realizace může přispět k odhalení nedostatků při 
zhotovování ONS 



ČSN ISO 11303 Koroze kovů a slitin – Směrnice pro volbu způsobů
ochrany proti atmosférické korozi

- využitelná pro technická zařízení a výrobky zhotovené
z konstrukčních kovů, které jsou provozovány
v atmosférických podmínkách

- pro volbu způsobů ochrany je jedním z důležitých činitelů- pro volbu způsobů ochrany je jedním z důležitých činitelů
korozní agresivita atmosférických prostředí (ČSN ISO 9223)



Klimatické 
parametry

Teplota

Relativní 

Atmosférické 
znečištění

SO2

NOx
Plyny

Korozní agresivita (corrosivity) 

- je schopnost prostředí vyvolávat korozi kovu v daném systému

vlhkost

Radiace

Množství 
srážek

Kvalita srážek

pH SO4
2-

Cl-
NO3

-

O3

HNO3

Depozice

mokrásuchá

Částice

Kyselé (sírany, 
dusičnany)

Chloridy

Inertní

Alkálie

Saze

Atmosferická 
koroze kovů



Stupeň korozní agresivity

- technický údaj, který je základní informací pro výběr materiálů a 
systému ochran pro atmosférická prostředí s přihlédnutím ke 
způsobům použití a k požadované životnosti systému ochrany či 
výrobku. 

- pro kvalifikovaný odhad či odvození korozní agresivity je třeba - pro kvalifikovaný odhad či odvození korozní agresivity je třeba 
definovat a co nejpodrobněji charakterizovat jednotlivé složky  
systému. 

- korozní agresivitu atmosféry ovlivňuje mnoho činitelů. Rozhodujícími 
činiteli jsou doba ovlhčení a depozice chloridů a oxidu siřičitého



Hodnocení korozní agresivity 

- vychází z norem ISO 9223 až ISO 9226.
Změny se týkají metod odvození korozní agresivity. 

Norma ČSN ISO 9223 uváděla postup odvození korozní agresivity na 
základě environmentálních faktorů (doby ovlhčení povrchu, koncentrace 
SO2 a salinity).  V nově platné normě je tento postup zachován pouze jako 
informativní metoda, protože je zatížen velkou nepřesností. informativní metoda, protože je zatížen velkou nepřesností. 

Odhad ročních korozních úbytků jednotlivých konstrukčních kovů:

- odvozeny rovnice znehodnocení zahrnující základní environmentální 
parametry

Nejpřesnější určení dlouhodobých korozních úbytků konstrukčních kovů 
lze pouze atmosférickými zkouškami v reálných prostředích za 
kontinuálního sledování parametrů prostředí.



Nová kategorie korozní agresivity CX – Extrémní



Kategorie CX je definována jako:

- prostředí s téměř trvalou kondenzací nebo dlouhodobým působením
vysoké vlhkosti a/nebo s vysokou úrovní znečištění z výrobního
procesu, např. neprovětrávané přístřešky ve vlhkých tropických
oblastech s průnikem vnějšího znečištění včetně aerosolu chloridů a
korozně stimulujících látek,

- subtropické nebo tropické oblasti (velmi vysoká doba ovlhčení),
atmosférické prostředí s velmi vysokým znečištěním SO2 (nad 250
µg.m-3) a/nebo zahrnujícím i intenzivní vliv chloridů, např. velmi
průmyslové oblasti, pobřežní a přímořské oblasti, s občasným
postřikem solnou mlhou,

- kategorie CX se nevztahuje na podmínky průmyslových specificky
znečištěných prostředí.



stupeň
korozní

agresivity

ustálená korozní rychlost (µm.r-1) 
dle ČSN ISO 9224

prvních 10 let další roky

C1 ≤ 0,1 ≤ 0,1

C2 0,1 ~ 0,5 0,1 ~ 0,5

C3 0,5 ~ 2,0 0,5 ~ 2,0

C4 2,0 ~ 4,0 2,0 ~ 4,0

Postup predikce dlouhodobých korozních úbytků –ČSN ISO 9224

Směrné hodnoty pro zinek 

Pro přesnější predikci je v revidované ISO 9224 uvedena obecná rovnice:

D = rcorr tb

kde
t je doba expozice v rocích,
rcorr je korozní úbytek zinku po 1 roce expozice v mm nebo µm 

(podle ISO 9223 – stanovený nebo odvozený),
b je specifický koeficient.

C4 2,0 ~ 4,0 2,0 ~ 4,0

C5 4,0 ~10,0 4,0 ~10,0



Směrné hodnoty korozních rychlostí (rav, rlin) zinku (µm.r-1)
– revidovaná norma – Příloha B – jiný způsob

Průměrná korozní rychlost (rav) během prvních 10 let expozice pro jednotlivé stupně korozní agresivity

Kategorie korozní agresivity C1 C2 C3 C4 C5 CX

ČSN ISO 9224 rav ≤ 0,1 0,1 < rav ≤ 0,5 0,5 < rav ≤ 2,0 2,0 < rav ≤ 4,0 4,0 < rav ≤ 10 -

revidovaná norma rav ≤ 0,07 0,07 < rav ≤ 0,5 0,5 < rav ≤ 1,4 1,4 < rav ≤ 2,7 2,7 < rav ≤ 5,5 5,5 < rav ≤ 16

Ustálená korozní rychlost (rlin) v dalších letech pro jednotlivé stupně korozní agresivity

Kategorie korozní agresivity
C1 C2 C3 C4 C5 CX

ČSN ISO 9224 rlin ≤ 0,05 0,05 < rlin ≤ 0,5 0,5 < rlin ≤ 2,0 2,0 < rlin ≤ 4,0 4,0 < rlin ≤ 10 -

Ustálená korozní rychlost (rlin) stanovená jako průměrná pro 30 let expozice pro jednotlivé stupně korozní agresivity

Kategorie korozní agresivity C1 C2 C3 C4 C5 CX

revidovaná norma
rlin ≤ 0,05 0,05 < rlin ≤ 0,4 0,4 < rlin ≤ 1,1 1,1 < rlin ≤ 2,2 2,2 < rlin ≤ 4,4 4,4 < rlin ≤ 13



Korozní agresivita ČR pro uhlíkovou ocel a zinek (rok 2006)

uhlíková ocel

Korozní rychlost v současné době

zinekzinek



Korozní rychlost uhlíkové oceli 2001



Mikroklimatické podmínky:

- specifické znečištění – lokální zdroje (průmysl, doprava)

- lokální provozní vlivy – vysoká vlhkost

- rozměrné konstrukce (např. mosty) – konstrukční řešení

Projekt - korozní  agresivita vnit řního prost ředí C3



Obslužné konstrukce na střeše budovy – 1 rok – poškození PÚ 

- Předepsaná PKO 70 µm metalizace + 120 µm alkydové NH



Úprava povrchu p řed aplikací nát ěrových hmot:

Je nutno věnovat pozornost předúpravě povrchu před nanášením 
nátěrových hmot, tak aby nevznikaly následné problémy 

(nedostatečná přilnavost ONS !!)



Základní postupy čišt ění a přípravy povrchu

Odmaštění

odstranění solí z povrchu (vysokotlakou čistou vodou)

odstranění rzi, okují a starých nátěrů odstranění rzi, okují a starých nátěrů 
(ručním/mechanizovaným čištěním nebo otryskáním)

odstranění prachu 
(ometením, vysokotlakým vzduchem nebo odsátím)



Ocelová konstrukce – příprava povrchu

Všechny povrchové úpravy vyžadují optimální p ředúpravu povrchu -
odstranění všech nečistot, nepřilnavých korozních produktů, zbytků nátěrů 
apod. z povrchu

JakJak
Důležitý je výchozí stav povrchu

Nečistoty na povrchu:
různě drsný, poškrábaný, s póry, otřepy, třískami, nerovnostmi, stopami 
tavidel po sváření, zamaštěný, zkorodovaný, zaokujený či jinak znečištěný 
s rozpustnými solemi



ČSN ISO 8501-3 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových 
hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 
3: Stupně přípravy svarů, řezných hran a dalších oblastí s povrchovými 
defekty

tři stupně přípravy těchto povrchů doporučované pro různé stupně korozní 
agresivity

Stupeň 
přípravy

Charakterizace Stupeň korozní 
agresivity

P1 Lehká příprava - před nanášením nátěrů je
požadována pouze minimální příprava povrchu

C1 a C2

P2 Důkladná příprava - většina defektů musí být
opravena

C3 a C4

P3 Velmi důkladná příprava - na povrchu se
nevyskytují patrné defekty

C5-I a C5-M



Vylou čení povrchových vad na svarových spojích

nerovnosti

nátěr                           shromaž ďování
nečistot

Špatn ě Lépe 
Svarový spoj není dostate čně 

hladký 

Dobře 

 

  

Nesouvislé zápaly Nadměrné převýšení tupého svaru



Rozst řik

Rozstřik po svařování vznikající během sváření; poškození základního kovu 
plynoucí z náhodného zapálení oblouku  od svaru (rozptýlený paprsek).



Otevřené spoje nebo neúplné vypln ění svaru

Otevřené spoje nebo nadměrné vyčnívání svarového kovu z jádra svaru 
zhotoveného pouze z jedné strany



Provedení  ochranných povlak ů z nátěrových hmot významn ě závisí 
na stavu ocelového povrchu bezprost ředně před nanesením 
nátěrů.

Základní faktory ovlivňující funkci nátěrů:

Přítomnost rzi a okují

Přítomnost nečistot na povrchuPřítomnost nečistot na povrchu

Profil povrchu

Tryskání patří mezi technologie čištění povrchů různých materiálů a je základní 
technologií přípravy povrchu před aplikací nátěrových systémů

Povrch může vykazovat velmi rozdílný stav – údržbové nátěry 

(stav je dán stářím, umístěním, kvalitou původního povrchu, provedením již 
existujícího nátěru a rozsahem poškození)



Stav povrchu, který má být upravován – hodnocení

Hodnocení stavu:

a)  nenatřený povrch   … typ oceli, tloušťka

b) natřený povrch       … stav a stáří nátěru, druh pojiva, pigmentu
stupeň zarezivnění, puchýřování, praskání, odlupu

Vliv expozice

Zamezení kondenzace na povrchu (nejméně o 3°C vyšší než Trb)Zamezení kondenzace na povrchu (nejméně o 3°C vyšší než Trb)

Odstran ění znečišťujících látek

Tuky, oleje, nečistoty, 

Rozpustné látky (soli) musí být odstraněny před tryskáním



Suché abrazivní tryskání

Stále nejlepší způsob přípravy 
povrchu



Předúprava povrchu :
ČSN EN ISO 8501, celkem 4 části
Stupně přípravy povrchu  - Sa – otryskané povrchy

- St – ručně nebo mechanicky očištěné povrchy
povlaků

Sa 2,5 Sa 2,5

St 3



- vrstva okují – nízká přilnavost všech povlaků



Před ručním a mechanizovaným čištěním se musí 
špachtlí,oklepáváním odstranit silné vrstvy rzi. Rovněž se musí 
odstranit viditelné oleje, mastnota a nečistoty.

Definice stupňů ručního a mechanizovaného čištění:

St 2 Důkladné ru ční a 
mechanizované 
čišt ění

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch 
prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, 
málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek

St 3 Velmi d ůkladné Jako u St 2, ale povrch musí být očištěn 

Po ručním a mechanizovaném čištění 
se musí povrch očistit od ulpěného 
prachu.

St 3 Velmi d ůkladné 
ruční a 
mechanizované 
čišt ění

Jako u St 2, ale povrch musí být očištěn 
mnohem důkladněji, aby získal kovový odstín 
daný podkladem



Ruční kartáčování 

- čistota povrchu přibližně odpovídá standardům ČSN EN ISO 8501-1

St 2 St 3

Přilnavá vrstva  korozních produktů se pohybuje v rozsahu 100-150 µm



PSt 2 Důkladné ru ční 
a 
mechanizované 
čišt ění

Pevně přilnavé nátěry musí 
být neporušené při prohlížení 
bez zvětšení. Ostatní povrchy 
musí být prosté olejů, mastnot 
a nečistot včetně nepřilnavých 
okují, rzi, nátěrů a cizích látek

PSt 3 Velmi d ůkladné 
ruční a 

Jako u PSt 2, ale povrch 
musí být očištěn mnohem 

ČSN ISO 8501-2

Stupně přípravy povrchu dříve natřených podkladů

PSt 3
ruční a 
mechanizované 
čišt ění

musí být očištěn mnohem 
důkladněji, aby získal kovový 
odstín daný podkladem



Původní stav

PSt 2

PSt 3



Původní povrch                                    PSt 2



Stupeň čistoty  PMa místní strojní broušení 

(např. kotoučem s brusným papírem, speciálními rotačními kartáči, 
které mohou být použity ve spojení s jehlovými pistolemi)

Před musí být odstraněny tlusté vrstvy rzi, viditelné oleje, mastnoty a 
nečistoty

Po ručním a mechanizovaném čištění se musí povrch očistit od ulpěného 
prachu.prachu.

Definice
Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené. Ostatní povrchy musí být při 
prohlídce bez zvětšení prosté olejů, mastnot a nepřilnavých nátěrů a cizích 
látek, okují a rzi. Všechny zbylé stopy nečistot musí být pouze jako lehké stíny 
ve formě skvrn nebo pásů.



Stupeň čistoty  PMa  - obrazová dokumentace normy



Mechanizované čišt ění

Bristle Blaster





Čistota povrchu – řada parametrů – prach, rozpustné sole, …

řada ČSN ISO 8502 Příprava 
ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a 
obdobných výrobků - Zkoušky pro 
vyhodnocení čistoty povrchu
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Teplotní podmínky pro nanášení nát ěrových hmot

Pro atmosférické podmínky platí následující ustanovení:

� Nejnižší a nejvyšší přípustné teploty natíraného povrchu a okolního 
vzduchu musí odpovídat údajům technických podmínek výrobce NH

� není-li v TP výrobce stanoveno jinak, musí být teplota povrchu 
podkladového kovu nejméně + 3oC nad rosným bodempodkladového kovu nejméně + 3oC nad rosným bodem

� veškeré povlaky je zakázáno zhotovovat na mokrý a orosený povrch
� měření pro určení rosného bodu je nutno provádět dle momentálních 

povětrnostních podmínek a při jejich změně, 

� naměřené údaje, tj. teplota vzduchu, teplota povrchu, relativní vlhkost  
se uvádí v pracovním deníku

� měřící přístroje musí být pravidelně kontrolovány a kalibrovány



Keane-Tator komparátor profilu povrchu Rugotest No 3

ISO komparátor

Hodnocení drsnosti

Keane-Tator komparátor profilu povrchu Rugotest No 3



Drsnost povrchu

- předpoklad přilnavosti nátěrových systémů a metalizace

- podklad k měření tloušťky nátěrového systému



Příklad defektů způsobených při nedodržení teplotních a vlhkostních 
podmínek při aplikaci vodou ředitelných nátěrových hmot:





Vzhled a vady zinkových povlak ů



Vysoké tlouš ťky Zn, kapky Zn



Aplikace opravných nát ěrových systém ů

Výběr NS by m ěl navázat na :

- kladné výsledky hodnocení fyzikálně-mechanických a ochranných  
vlastností prokázaných  laboratorními zkouškami v akreditované  
zkušebně zkušebně 

- kladné výsledky hodnocení fyzikálně-mechanických a ochranných 
vlastností zjištěné min. po 3leté expozici v atmosférických 
podmínkách deklarované odborně způsobilou osobou



Údržba (oprava) ONS:

Dle ČSN EN ISO 12944-5 je obecně nutné z důvodu korozního 
napadení provést velkou údržbu (opravu) dosáhne-li  prorezavění 
stupeně Ri 3 dle ČSN EN ISO 4628-3 (1% plochy). 

Obnova ONS:Obnova ONS:

Ochranný nátěrový systém se považuje za funkčně znehodnocený, 
překročí-li prorezavění stupeně Ri 3-4 dle ČSN EN ISO 4628-3 
(1- 8% plochy).



Stupeň prorezavění Ri 1 = 0,05 



Stupeň prorezavění Ri 3 = 1%



Obnova

– na OK mohou vznikat systémy s velmi vysokými tloušťkami 

= defekty



Další p říklad

– vysoké tloušťky již obnovovaného NS



Degradované systémy vlivem expozice atmosférickým v livům



Neslučitelnost s p ůvodním nát ěrem 



Druhá vrstva – také se trhá!



Špatná kompatibilita

Nízká přilnavost, vrásnění, 
odlupování



Aplikace NS

ručně – štětcem!!

Nikoliv váleček



Aplikace ONS na nové OK – před montáží

- po montáži se provedou pouze opravy poškozených míst



Životnost ONS

Je schopnost nátěru (ONS) odolávat nepříznivým vlivům prostředí 
(definice podle EN ISO 4618)

Funkčnost ochranných povlaků vytvořených z nátěrů na ocelovém podkladu 
závisí významně na stavu ocelového povrchu, kvalitě jeho provedení a 
expozičních podmínkách. 

Kombinací Zn povlaků s organickým nátěrem (duplexní povlaky) dochází k tzv. 
synergickému účinku. Přítomnost kovového povlaku snižuje podrezavění synergickému účinku. Přítomnost kovového povlaku snižuje podrezavění 
organického povlaku a povlak nátěrové hmoty chrání kovový povlak před 
předčasnou korozí 

Poznámka:
nutnost věnovat pozornost předúpravě povrchu 
před nanášením nátěrových hmot, tak aby 
nevznikaly problémy s nedostatečnou přilnavostí 
organických povrchů



Kritéria pro posouzení životnosti nát ěrů 

- nejsou dosud jednozna čně určena

Dle ČSN EN ISO 12944-5:
První velká údržba z důvodu korozního napadení je obecně nutná, jestliže je 
prorezavění ONS dosaženo na stupeň Ri3  = ASTM D 610 st. 6 ( 1% plochy)

Například podle materiálu SIGMA:
Údržba místní: Ri  3 = 1% plochy a menší
Celková údržba: > Ri 3   > 1% plochy



Kontroly zahrnují

� kvalitu předběžné úpravy povrchu pod nátěr

� podmínky při zhotovování nátěrových systémů (teplota, typy nátěrových 
hmot, jejich přípravu – rozmíchání, ředění, apod.)

� ověření vlastností zhotovených povlaků po aplikaci (vzhled nátěru, 
tloušťka nátěru, přilnavost apod.)

� ověření vlastností zhotovených povlaků v průběhu životnosti ONS 
(vzhled nátěru, tloušťka nátěru, přilnavost, prokorodování, puchýře, 
trhlinky, odlupování apod.)



Příklady inspekce po aplikaci ONS

- potekliny



Nátěry ne řeší otázky koroze u patek



- nedotěrky



- vypěněný vrchní nátěr





praskliny – v ploše a na rozích



odlup



- prokorodování



Hodnocení fyzikáln ě-mechanických vlastností

Přilnavost: mřížková zkouška ČSN EN ISO 2409

křížový řez ASTM D 3359

odtrhová zkouška ČSN EN ISO 4624



Přilnavost



Tlouš ťka povlaku
- je důležitým hlediskem pro hodnocení ochranné funkce povlaků
ČSN EN ISO 2808; ČSN ISO 2178
- nedestruktivní měření 
- základní kritérium  - kalibrace



Děkuji za pozornost

geiplova@svuom.cz

☺


