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• Lakování – 4 varianty:

• A – exteriér a interiér  

• B – lak na kovu a na plastu



Základní přístup k posouzení kvality lakovaných povrchů

Takže řešíme standardní procesní kroky– Předúprava a Lakování

Opakování: Posuzování „Q“ v jednotlivých procesech – VDA 6.3: 
a) Vstupy
b) Funkce soustavy stroj/nástroj
c) Procesní parametry
d) Kvalita hotového produktu (výkres, normy, LAH,……)

Důsledně procesní přístup – viz. VDA 6.3



a) Q vstupů

b) stroj/nástroj 

c) procesní parametry –
Aviz.: výuka v předmětu Prof. Lenfelda

d) Q dílu

Pro posouzení kvality využij: VDA 6.3 + VDA 16 

Všechny laky, 
včetně ředidel a
tvrdidel

Výstup ze svařovny = vstup do lakovny 

Výstup z lakovny = vstup na montážní linku



Schéma lakovny – plastové díly



Know-How: 

1-vstup, (2-str./nástr., 3-proc.param.)=viz. Audit lakovny 4 – „Q“- lakovaného dílu

Proces lakování: Předúprava pro Lakování

1-Vstup – první část 
1-vstup: 
Vhodné skladování dílů, nepoškodit, nezašpinit, pozor na povrch dílu – ovlivní kvalitu 
lakovaného dílu !!! – vizuální kontrola! (osvětlení 1000lux!)
-pozor na dělící prostředky na povrchu dílů, zejména na bázi silikonu!!
- S díly zacházet nejlépe v rukavicích
2-stroj/nástroj
- čištění povrchu manuálně (isopropanol)
- CO2 nebo power-wash – sleduj chemii roztoků!!, ofuk dílů po mytí,

ionizovaný vzduch (kontrola funkčnosti!!), 
- aktivace povrchu: ožeh plamenem, korona, fluorizace, …..
- osušení dílů, atd…atd…… 
3-procesní parametry
-Ožeh: kontrola teploty, tlaku plynu, poměr plyn/vzduch, vzdálenost hořáku od povrchu, 
trajektorie a rychlost ruky robota, povrchové napětí (testovací tinktury)
- Koncentrace mycích a čistících prostředků, 
- Ionizovaný vzduch – měření elektrostatického pole!!!
4-Zkoušky na Díle: vizuálně čistota povrchu (etalon!!), povrchové napětí (tinktury)



1-Vstup – druhá část 

a) Díly: čistota, prach, dělící prostředky, pozor na silikon!!, mastnota, povrchové 
napětí, spálená místa, poškrábání, atd.…

b) Laky – např.: viskozita, obsah pigmentů, hustota, pH, el. odpor,  tl. vrstvy po 
vysušení, odstín, vydatnost, kryvost po vysušení (černá/bílá „šablona“), tvrdost CC,  
ředidla, tvrdidla, H2O-demin, atd…, atd. viz. Material Data Sheet; Bezpečnostní list.

sklad: teplota (se záznamem), FiFo, správné vychystávací regály či barvičky na šarže, 
šarže oddělené, atd…atd..)

2-Funkce stroj/ nástroj – viz.: audit lakovny

3-Procesní parametry – viz. audit lakovny

4-Kvalita lakovaného dílu – viz. Příslušné normy OEM 

Např. lakovaný povrch: struktura laku (SL/SW), lesk, tloušťky jednotlivých lakovaných vrstev, odstín, 
povrchové defekty (VDA 16), přilnavost laku, tvrdost laku (CC), mrakovitost (např. nerovnoměrné rozložení 
metalických částic, proleštění), odolnost laku vůči různým chemickým látkám, atd., atd…

Další vlastnosti povrchu dle toho, jestli je EXT / INT , dle požadavků příslušného OEM

(tj.: optika, haptika, zápach, odolnost krémům, poškrábatelnost, atd… )

Vlastní díl–tvarová a rozměrová přesnost (metr, šupléra, 3D CMM, CT, scan, Lehra, Meisterbock, Cubing, atd.) 

A veškerá další měření dle požadavků výkresu, normy, a požadavků OEM

Vlastní proces lakování



(2-stroj/nástroj, 3-procesní parametry.)=např. nějaký audit lakovny

1) Má dodavatel k dispozici všechny technické podklady?

2) Odpovídá vstupní kontrola a skladování požadavkům?

3) Je kvalita vstupního materiálu dostačující?

4) Je čistící a předupravovací zařízení po technické stránce vyhovující?

5) Je zařízení pro lakování po technické stránce vyhovující?

6) Je zařízení pro opravné práce po technické stránce vyhovující?

7) Odpovídá řízení procesu daným požadavkům?

8) Je prokázáno plánování údržby / čištění / servis zařízení, jsou vedeny záznamy

o jejich provedení?

9) Je kontrola kvalitativních požadavků efektivní?

10) Jsou pracovníci způsobilí plnit uložené úkoly a je zajištěno udržování jejich 

kvalifikace?

11) Je zacházení s díly a jejich skladování v celém procesu 

(od vstupu do expedice) účelné?

12) Je zajištěno plnění požadavků zákazníka ohledně systému řízení kvality, 

produktu (při expedování) a procesu?



Takže např. audit lakovny (vše vychází z požadavků VDA 6.3 !!!)

Materiálové listy laků, návody na zpracování od subdodavtele, a jeho přímá podpora?

Podmínky skladování, oddělené šarže, teplota,….

Čištění dílů (power-wash, CO2, ionizovaný vzduch, izopropanol,…

Zřetězení kroků procesu? – linka !!!

Definované a udržované klima  - „pracovní okno“ – teplota a vlhkost.

Jak zabezpečeno míchání 2K laku?

Re-work (Nacharbeit) dostatečně definován, odsouhlaseno zákazníkem (EMPB)?

Aktuální pracovní a kontrolní návodky? Kvalita ožehu!!

Kontrola „vylitrování“?, viskozita, uvolnění procesu lakování, zaznamenání procesních 

parametrů (teplotní profil pece- křivka, časy vytěkání, apod.….)

Plán, realizace a dokumentace údržby, náhradní díly, ……

Použití odpovídajících měřících a zkušebních zařízení, znalost OEM požadavků, 

barevné etalony, rekvalifikační zkoušky, statistika na odstín, lesk, tloušťku vrstvy, apod. 

Odpovídající kvalifikace pracovníků lakovny. Oční testy (ostrost a barevné vidění, barvocit)

Systém řízení kvality dle požadavků zákazníka – vstup, proces, expedice,…želva!!!, 

nouzové plány, značení dílů, certifikace QMS, stav zmetkovitosti, 8D-report pro 

reklamace, atd., atd., dle VDA 6.3.



Exterier / kov = např. karoserie
Dle požadavků příslušného OEM
• Vícevrstvé lakování v barvě vozu na kovových zevních dílech 

karoserie

Info:

Definování lakovaného povrchu - požadavky

Celková tloušťka povrchové vrstvy

Možnost přelakování či dolakování

Složení vrstev:

Plech (+ Zn), fosf., KTL, plnič (primer), BC, CC

Nanášení roboty, vzduchové pistole, či „ESTA“.

Teploty vytvrzení laku dle PLP OEM.

Zkoušky přilnavosti, viz, normy DIN, EN, ISO,

pro lakované kovové díly pro exterier.





Barevné odstíny – zóny náročnosti posuzování, viz. VDA 16



Exterier / plast 

Zadání Q-požadavků – dle příslušného OEM
Celková tloušťka pokrytí: 

Možnosti přelakování či dolakování

Složení vrstev: plast, primer, BC, CC  - obvykle

(BC: „ředidlový“ či „vodový“  +   CC je 2-K lak?)

Teploty vytvrzení laku cca 80°C.



Lakování – řešení reklamací – načerpat vlastní Know-How

A) Proces lakování – „vstup“ a „parametry“ a „stroj“
 Vliv parametrů lakování + „strojového vybavení“ na výskyt jednotlivých 

vad, viz. Vlastní Audit lakovny
 Viz. Opřít se např. o VDA 16

B) „Posouzení Q“ - vlastní nalakovaný díl- požadavky OEM
• Vady laku (krátery, potekliny, smetí, vyvřeliny, atd. - viz VDA 16
• Tloušťka jednotlivých vrstev (Primer, BC, CC)
• Odstín – tzv. color-matching
• Lesk
• Struktura,  mrakovitost
• Přilnavost
• Další a další požadavky dle příslušných norem OEM



VDA 16 – CZ, 2017

pro díly se vzhledově posuzovanými povrchy 

• Nezapomenout na tento text VDA 16!! Nové vydání!
• Dodavatelé se na tento dokument vždy odvolávali a stále a 

neustále odvolávají!!! 

• VDA-QMC doporučuje uplatňovat zde uvedená 
normativní doporučení v rámci systému 
managementu kvality !!!!!!!!

Cíl: u povrchových vad jasně specifikovat (reprodukovatelně a 
kvantifikovatelně) tolerovatelné projevy charakteristiky povrchu. 
Zlepšit komunikaci mezi OEM a dodavatelem.
Stanovení podmínek zkoušení a kontroly.
VDA 16 platí pro díly exterieru i interieru – jsou to místa v 
automobilu, která jsou viditelná vestoje nebo vsedě při 
normálním používání automobilu. 



Beobachter

Oberfläche

Lichtquelle

Glanz - lesk

Leskoměr - úhel 20°
Lesklé plochy

20°



Lesk - měření



Lesk

Lesklé substráty – úhel od 20°; středně matné – úhel od 60°; matné – úhel od 85°



Hodnocení odstínu - Barevné spektrum

Zabezpečit oční testy : 
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Úhel „h“ = odstín
Vzdálenost „C“ = sytost
(střed-šedivé ---směrem k obvodu – sytější)



CieLab* Farbmaßzahlen Koordinaten
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Colormatching - vizuálně 

Světelný box - Definované světlo: 

etalon – dán lakovnou – „destička“

Metalíza – specifikovat i úhel – viz. norma
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Goniospectrophotometr - BYK- MAK

• Fa Byk Gardner Metodika vyhodnocení dle OEM



Princip měření



Messung von lackierten Anbauteilen im
Exterieur

Verwendung einer

Mehrwinkelgeometrie

nach ASTM-E 2539_2008 Table2

Naměřená data - Export do SW „Colorcare“ “Etalon“ -
tolerance  elektronicky.
Vyhodnocení dle požadavků OEM. 



Struktura – měření  (LW, SW)- vodorovně/svisle



Lackstruktur
Effekte, welche im allgemeinen als kurzwellige und langwellige Strukturen auftreten.

Welligkeit - Orange Peel



Optische

Filter

0.1

mm

30

mm

Mathematische Filter

wave-scan:
Messprinzip



Unterschiede Beleuchtung & Beobachtung



•Zkoušky

přilnavosti
Dle EN, ISO, DIN, dle specifických požadavků OEM



Výsledek zkoušky přilnavosti  – např.:

„cross-cut test“ – tzv. „mřížkový test“

„Cross-cut“ DIN EN ISO 2409

0

1

2

3



„Dampfstrahl“ 
Např.: Fa. Walter

Bývalý tzv. „Kärcher test“



Naříznutí laku

Dampfstrahl – I.O.

Dampfstrahl – N.I.O.

„Dampfstrahl“:
viz.: DIN EN ISO 16 925



Testování přilnavosti laku - pokračování

„Steinschlag“ – údery „kamínků“

Tepelné stárnutí tedy tepelné 
komory



DIN EN ISO 20 567-1 – Juli 2017
„Steinschlag“

„Steinschlag“ – údery „kamínků“



Měření tloušťky vrstev laku

Paintbohrer



Lakování - Interier

1. Specifikace substrátu
2. Barva – odstín, specifikace
3. Přípravné operace:

- čištění – isopropanol (koncentrace??)
- aktivace povrchu – plamen, korona-el. výboj, fluorizace, atd….

4. Barva – úplná specifikace :
– Např.: 2-K lak „soft-touch“, nebo speciální haptika
– Primer XYZ, dodavately XYZ, šarže XYZ
– BC  XYZ, cdodavatel XYZ, šarže XYZ
– pro 2-K lak – poměr laku a tvrdidla- způsob mixování 
-tvrdidlo XYZ, dodavatel XYZ, šarže XYZ

5. Lakovna – výsledek auditu lakovny?????



Další parametry

• Tloušťka laku  - dle OEM 

• Zkoušky laku (např. obdobné jako pro exterier a další specifické….)

- Cross-cut test nebo „St.Andrew‘s cross“

- Odolnost proti poškrábání 

- Teplotní stárnutí (tepelné komory)

- Kondenzační komora DIN EN ISO 6270-2 

- Korozní testy (pro kov) DIN EN ISO 9227,

DIN EN ISO 4628-8 

Světlostálost neboli Xenotest

Hydrolýza (90°C)

- Sluneční simulace neboli SoLiSi DIN 75220 –

- Odolnost proti otěru (krokmeter), stupnice dle DIN EN 20105-A03

- Odolnost proti čistidlům na syntetickému potu 

- Odolnost proti krémům 

- Atd…. Atd…..



Měření odstínu - Interier
Spectro Guide - Fa Byk Gardner

Návodka na měření – před měřením 
zkalibrovat – viz. kalibrační kachle

Měří: odstín  +  leskVyhodnocení měření dle požadavků OEM



Měření odstínu + lesku společně

Konica – Minolta CM – 25cG



Konica – Minolta CM – 25cG

Lze využít i elektronické standardy

Naměřená data se transferují do PC,
Zde SW „COLIBRI“ (Fa Konica Minolta), 
měření se vyhodnotí a získané
ΔL, Δa, Δb, se porovná s tabelovanými 
hodnotami, viz. Normy OEM

V případě fyzických etalonů nutno načíst 
odstín do měřícího přístroje. Zde zůstane 
uložen i pro další měření. (Pozor na stáří 
a poškození fyzických etalonů –

zkreslené výsledky!!!) 



DIN 75 220
Stárnutí konstrukčních dílů vozidel

v zařízeních simulace slunečního světla

Cyklická zkouška:

• 15 cyklů (á 24 hod) suchý klimat – Arizona, USA

• 10 cyklů (á 24 hod) vlhký klimat – Florida, USA

Další možnost testování tzv. „FBW“ – dle požadavků OEM v pouštích různých kontinentů



V D A 


