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Zadání: 
 

a) Proveďte a vyhodnoť te  měření tloušť ky laku na automobilech a 
běžných strojních součástech. 

 
 

Pomůcky: 
1) Magnetický tloušť koměr typ 634 (v.č. 661632 ) 

 měřicí rozsah  10-500 µm          přesnost   ±10% 
 
Měření tloušťky laku : 
 
 

1) Škoda 105/120 béžová (písková)      
 kapota :   190 µm  
 střecha :  160 µm 
 kufr:      190 µm 
 
 
 
 
2) Škoda 120 zelená 
 kapota : 160 µm 
 střecha : 190 µm 
 kufr: 190 µm 
 
 
 
 
3) Škoda 120 tmavě zelená 
 kapota : 400 µm 
 střecha :250 µm 
 kufr:    250 µm 
 
 
 
4) Wartburg 353 béžová (písková) 
 kapota :  160 µm 
 střecha : 130 µm 
 kufr:     225 µm 
 
 



 
 
5) Škoda Felície zelená  
 kapota : 160 µm 
 střecha : 85 µm 
 kufr:     90 µm 
 
 
 
6) Škoda Fabie fialová  
 kapota :  120 µm 
 střecha : 130 µm 
 kufr:     160 µm 
  
 
 
 
7) Škoda Octavie červená  
 kapota :  120 µm 
 střecha : 130 µm 
 kufr:     160 µm 
 
 
 
8) Chevrolet modrá metalíza  
 kapota : 110 µm 
 střecha :140 µm 
 kufr:    140 µm 
 
 
 
9) Multicar žlutá 
 kabina : 900 µm 
 
 
 
 
 
 
10)radiátor   
litinový : 500 µm 
kovový : 160 µm 



 
Porovnavací tabulka tloušťěk laku automobilů   

 

------------------- kapota střecha kufr 
1)Škoda 105-120  190 µm  160 µm  190 µm 
2)Škoda 120  160 µm  190 µm  190 µm 
3)Škoda 120  400 µm  250 µm  250 µm 
4)Wartburg 353  160 µm  130 µm  225 µm 
5)Škoda Felície  160 µm   85 µm  90 µm 
6)Škoda Fabie  120 µm  130 µm  160 µm 
7)Škoda Octavie  120 µm  130 µm  160 µm 
8)Chevrolet  110 µm  140 µm  140 µm 

 
Poznámka: 3)Škoda 120 = tento vůz je znovu lakovaný  a proto je 
tloušť ka laku tak velká.  Vrchní barva je zelená metalíza 
 

  Tloušť ka laku na všech sledovaných vozech je: 
 

a.) na kapotě v rozsahu 110 µm až 190 µm 
b.) na střeše v rozsahu 85 µm až 190 µm 
c.) na kufru v rozsahu 90 µm až 190 µm.  

 
(vůz Škoda 120 v barvě zelené metalízy byl z přehledu vyřazen, jelikož lak je 
nanesen ve dvou vrstvách pomocí jiné metody) 
 
U tohoto měření je vidět jak jsou postupem doby laky nanášeny 
v menších tloušťkách vrstev. Dá říci, že v nové době vznikají nové 
způsoby nanášení ochranných vrstev laků a konečných barev. Čím 
mladší jsou vozy, tím je tloušťka laku nižší a laky jsou odolnější a 
mají větší odolnost vůči okolním vlivům, a proto nejsou potřeba 
takové tloušťky vrstvy jako u starších model vozů Škoda 105 a 120 
a Wartburg  
 
 
 
9)Multicar 900 µm 
 
Měření otopných těles: 
 
------- radiátory ------- tloušť ka nátěru 

Litinový 500 µm 
Kovový 160 µm 



  Otopná tělesa 
U starého několikrát přetíraného radiátoru je tloušť ka laku přibližně 
500 mikrometrů. Tento radiátor je ručně natírán.  
U nového radiátoru je se strojním ( komaxitovým) nátěrem je 
tloušť ka laku 90mikrometrů, 
Se zvyšující se tloušť kou nátěru se snižuje tepelný výkon ( přesnost 
tepla) z radiátoru do okolí. 
 
 

 

Závěr : Tato měření mohla být ovlivněno stářím magnetu na 

magnetickém tloušťkoměru a nebo teplotou měřených předmětů, 

podmínkami při měření ( teplota, tlak a vlhkost vzduchu, vnější 

magnetické pole ) ale i způsobem měření – polohou měřicího 

dotyku k měřené ploše. 
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