
11 PREDÚPRAVA POVRCHU 
 

Predúprava povrchu je prvou nevyhnutnou a veľmi dôleţitou etapou povrchových 

úprav. Jej cieľom je vyčistiť a kvalitatívne pripraviť povrch tak, aby následná povrchová 

úprava mohla dosiahnuť poţadované vlastnosti a mohla dostatočne plniť svoju funkciu [47, 

67,104-122]. 

Kvalitu výslednej povrchovej ochrany ovplyvňuje najmä: 

 predúprava podkladu, 

 návrh povrchovej úpravy a voľba náterového systému, 

 spôsob jeho aplikácie, 

 kvalita jeho aplikácie. 

Na povrchu sa nachádzajú rôzne typy nečistôt, obr.11.1: 

Vlastné – nečistoty viazané k povrchu chemicky (chemisorpciou) 

Cudzie – nečistoty viazané k povrchu adhéznymi a adsorpčnými silami 

 

 
Obr. 11.1 Druhy nečistôt na povrchu [123] 

 

 
Obr. 11.2 Spôsoby predúprav povrchu [123] 



Voľba najvhodnejšej predúpravy povrchu, teda spôsobu odstraňovania vlastných a cudzích 

látok závisí od stavu podkladu, rozsahu jeho korózneho napadnutia a od koróznej agresivity 

prostredia. Spôsoby predúpravy je moţné rozdeliť nasledovne, obr.11.2: 

 

a) Mechanické predúpravy povrchu 

Cieľom mechanických predúprav povrchu je [123]: 

 odstrániť cudzie i vlastné nečistoty mechanickým narušením ich väzby k podkladu 

účinkom vhodného nástroja, 

 odstrániť prípadné defekty povrchu a štruktúrne nedostatky povrchu, 

 zväčšiť skutočnú plochu povrchu, 

 aktivovať povrch. 

Tu patria nasledujúce metódy predúprav: 

Ultrazvukové čistenie – je kombinácia mechanického pôsobenia čistiacej kvapaliny 

s frekvenciou ultrazvukovej energie 20-40 Hz a chemického odmasťovacieho účinku. 

 

Tryskanie – je produktívny spôsob čistenia, odstraňovanie okovín a koróznych splodín pri 

súčasnom vytvorení vhodnej mikrogeometrie a spevnení povrchu. Nástrojom je tryskací 

prostriedok – tvorený rôzne veľkými časticami z materiálov rôzneho charakteru, tvaru 

guľatého alebo ostrohranného. Ostrohranný tryskací prostriedok je určený najmä pre úber 

materiálu, guľatý na spevňovanie a odokoviňovanie materiálu. 

 

Omieľanie – je to hromadná predúprava povrchu, pri ktorej sa dávka výrobkov, zväčša 

odliatkov, výliskov menších rozmerov vzájomne otĺka v bubne, ktorý vykonáva rotačný, 

vibračný alebo kombinovaný pohyb. Môţe prebiehať za sucha, alebo s pridaním kvapalín 

s odmasťovacím účinkom alebo s prídavkom inhibítorov korózie. V prípade potreby sa do 

bubna pridávajú omieľacie telieska z rôznych materiálov (piesok, oceľový granulát, 

kamienky, korundové telieska, plastové telieska plnené abrazivom a pod.) a rôzneho tvaru. 

 

Brúsenie, kefovanie, leštenie – najčastejšie druhy mechanickej predúpravy, realizujú sa 

ručne alebo strojovo. 

 Brúsenie – povrch sa obrusuje tvrdým brusivom, odstraňujú sa nerovnosti (okoviny, 

zvary) a zjednocuje sa kvalita povrchu. 

 Leštenie – nasleduje po brúsení, zlepšuje drsnosť a lesk povrchu, môţe sa aplikovať 

aj v rámci dokončovacích úprav (preleštenie povlakov). 

 Kefovanie – mechanické odieranie povrchu, ktorým nie je moţné dosiahnuť 100 % 

čistotu povrchu, neodstraňuje mastnotu. Nástrojom je kefa. 

 

b) Chemicko-fyzikálne predúpravy 

Cieľom chemicko-fyzikálnych predúprav povrchu je: 

 odstrániť cudzie i vlastné nečistoty chemickým, resp. chemicko-fyzikálnym 

narušením ich väzby k podkladu účinkom vhodného nástroja, 

 odstrániť prípadné defekty povrchu a štruktúrne nedostatky povrchu, 

 zväčšiť skutočnú plochu povrchu, 

 aktivovať povrch. 

 

Odmasťovanie – je odstránenie cudzích nečistôt priľnutých k povrchu (tuky, oleje, vosky, 

chladiace kvapaliny, vazelíny), a to: 

 vodnými prostriedkami – alkalické, tenzidové alebo emulzné prípravky emulgujú 

alebo dispergujú nečistoty, organické mastnoty sa zmydelňujú, anorganické mastnoty 

sa emulgujú (nie je vhodné pre členité diely a odliatky), 



 organickými prostriedkami – jednoduché a účinné odmastenie rozpustením 

mastnôt pomocou benzínu, petroleja, nevhodné pre vlhké plochy, potreba dodrţiavať 

prísne bezpečnostné opatrenia, len ručná aplikácia, 

 elektrochemické odmasťovanie – spĺňa vysoké poţiadavky na čistotu, nevýhodou 

je riziko navoskovania výrobku v katodickej časti, výrobok sa zapája ako anóda 

alebo katóda, alebo reverzne – najprv ako katóda, potom ako anóda, čím sa zníţi 

riziko navoskovania, 

 odmasťovanie parou – kombinácia účinku vysokej teploty a odmasťujúceho 

prípravku. 

 

Morenie – slúţi na odstránenie oxidov z povrchu rozpúšťaním (odlupovaním a 

odleptávaním) v kyselinách. Najčastejšie v HCl, H2SO4, HNO3. 

 

Dekapovanie – slúţi na odstraňovanie tenkých oxidických vrstiev a aktiváciu povrchu pred 

vlastnou povrchovou úpravou. 

 

Odhrdzovanie – slúţi na čistenie predmetov, ktoré skorodovali počas pouţívania alebo 

skladovania. Pouţíva sa tieţ ako predúprava pred vlastnou povrchovou úpravou alebo 

v rámci renovácií a obnovy povrchovej úpravy. Odhrdzovače sú najčastejšie na báze H3PO4. 

Moţnosti odstraňovania vybraných druhov nečistôt uvádza tab.11.1. 

                                                                                                                                                                                                                                                        
Tabuľka 11.1 Spôsoby odstraňovania nepriľnavých vrstiev a cudzích látok podľa ISO 12 944 [124] 

 Znečistenie Spôsob odstránenia Poznámka 

Mastnota a olej 

Vysokotlaká voda 

Čistá voda s prídavkom odmasťovacích 

detergentov. Tlak menej ako 70 MPa, následne 

oplach čistou vodou. 

Para 
Čistá voda. V prípade pridania detergentu 

následný oplach vodou. 

Čistenie emulziami Následne oplach čistou vodou. 

Zásadité roztoky 

Hliník, zinok a iné metalizované povrchy majú 

sklon ku korózii pri pouţití zásaditých čistiacich 

prostriedkov. Následný oplach čistou vodou. 

Organické rozpúšťadlá 

Mnoţstvo organických rozpúšťadiel je 

nebezpečných pre zdravie. V prípade čistenia 

pomocou handier je nutná ich častá výmena v 

opačnom prípade sa nečistoty len rovnomerne 

rozotrú po čistenom povrchu a po odparení 

rozpúšťadiel vytvoria rovnomernú vrstvu. 

Vo vode 

rozpustné 

nečistoty (soli) 

Vysokotlaká voda Čistá voda s tlakom menej ako 70 MPa. 

Para Oplach čistou vodou. 

Zásadité roztoky 

Hliník, zinok a iné metalizované povrchy majú 

sklon ku korózii pri pouţití zásaditých čistiacich 

prostriedkov. Následný oplach čistou vodou. 

Okoviny 

Morenie v kyseline 
Tento proces nie je beţne uskutočniteľný na 

mieste aplikácie. Následný oplach čistou vodou. 

Suché abrazívne 

tryskanie 

Ako tryskací prostriedok pouţiť oceľový granulát 

alebo drvinu. Následne vznikajúci prach a zvyšky 

nečistôt sa odstránia ofúkaním čistým, suchým 

stlačeným vzduchom alebo vysávaním. 

Mokré abrazívne 

tryskanie 

Následne oplach čistou vodou. 

Čistenie pomocou 

plameňa 

Mechanické čistenie sa poţaduje na odstránenie 

produktov vznikajúcich v procese pálenia. 

 



Procesy ako pri 

odstraňovaní okovín 

v spojení s: 

Ručným čistením 

Mechanické čistenie je moţné pouţiť na miestach 

s nepriľnavou koróziou. Brúsenie je moţné pouţiť 

pri korózii s vyššou priľnavosťou 

Vodným tryskaním 
Pre odstraňovanie voľnej korózie. Pri oceli 

nevytvára poţadovanú drsnosť povrchu. 

Miestnym tryskaním Pre lokálne odstraňovanie korózie. 

Starý náter 

Odstraňovače náterov 

Rozpúšťadlové pasty na nátery reagujúce s 

organickými rozpúšťadlami. Zvyšky opláchnuť 

rozpúšťadlom. Zásadité hmoty pouţiť na nátery s 

tendenciou k zmydelňovaniu. Následne oplach 

čistou vodou. Odstraňovače sa odporúča pouţívať 

na malých plochách. 

Suché abrazívne 

tryskanie 

Ako tryskací prostriedok pouţiť granulát alebo 

drvinu. Následne vznikajúci prach a zvyšky 

nečistôt sa odstránia ofúkaním čistým,  suchým 

stlačeným vzduchom alebo vysávaním. 

Mokré abrazívne 

tryskanie 

Následne opláchnuť čistou vodou. 

Vodné abrazívne 

tryskanie 

Pre odstraňovanie slabo priľnavých náterov. Ultra 

vysoký tlak (nad 170 MPa) moţno pouţiť pre 

čistenie pevne priľnavých náterov. 

Jemné tryskanie 
Pre zdrsnenie organických náterov alebo na 

odstraňovanie nepriľnavých vrstiev náterov. 

Miestne tryskanie Pre lokálne odstraňovanie náteru. 

Produkty 

zinkovej korózie 

Jemné tryskanie 
Ľahké otryskanie korundom alebo kremičitým 

pieskom 

Alkalické čistenie 

5 % roztok čpavku s abrazívnymi prísadami je 

moţné pouţiť pre lokálne čistenie zinkovej 

korózie. Zásadité čistiace prostriedky sa pouţívajú 

pre väčšie plochy. Pri zvyšovaní pH je zinok 

náchylný ku korózii. 

 

Výber vhodného spôsobu predúpravy závisí aj od stupňa korózneho napadnutia 

povrchu, tab.11.2 a od prostredia, v ktorom sa upravovaný predmet bude v prevádzke 

nachádzať, tab.11.3. 
 

Tabuľka 11.2 Stupne korózneho napadnutia podľa intenzity plochy skorodovaného povrchu (ISO 

4628) [124] 

Stupeň 

napadnutia 

Intenzita napadnutia 

plochy (%) 
 

Ri 0 0                0,1% 

Ri 1 0,05                 1 % 

Ri 2 0,5                 3 % 

Ri 3 1                10 % 

Ri 4 8                20 % 

Ri 5 40/50                30 % 

 

.         .         .         .         .     .    

    .       .   .             .      .    . 

 



 

Tabuľka 11.3 Atmosfericko-korozívne kategórie a príklady typických prostredí podľa ISO 12 944 

[124] 

Korozívne 

kategórie 

Úbytok hmotnosti na jednotku plochy/ 

úbytok hrúbky (po prvom roku pôsobenia) 

Príklady typických prostredí 

 (slúţi len pre informáciu) 

Nizkouhlíková oceľ Zinok  

Exteriér 

(vonkajšok) 

 

Interiér     

(vnútro) 
Úbytok 

hmoty 

[g.m
-2

] 

úbytok 

hrúbky 

[µm] 

úbytok 

hmoty 

[g.m
-2

] 

Úbytok 

hrúbky 

[µm] 

C1 

veľmi nízka 
do 10 do 1,3 do 0,7 do 0,1 

 Vykurované 

budovy   s 

čistou 

atmosférou 

(kancelárie, 

obchody, 

hotely). 

C2 

nízka 
10 aţ 200 1,3 – 25 0,7 aţ 5 0,1- 0,7 

Atmosféra s 

nízkou 

hladinou 

prachu, 

prevaţne 

vidiecke 

oblasti. 

Nevykurované 

budovy s 

moţnosťou 

kondenzácie 

pary 

(športové haly). 

C3 

stredná 
200 aţ 400 25 – 50 5 aţ 15 0,7- 2,1 

Mestská a 

priemyselná 

atmosféra,              

so stredným 

obsahom  SO2. 

Pobreţné 

oblasti s 

nízkou 

slanosťou. 

 

Výrobné haly             

s vysokou 

vlhkosťou a 

prachom 

(potravinárske 

výrobne, 

mliekarne, 

práčovne, 

pivovary). 

C4 

vysoká 
400 aţ 650 50 – 80 15 aţ 30 2,1- 4,2 

Priemyselné 

oblasti a 

prímorie              

so stredným 

obsahom soli.  

 

Chemické 

výrobne, 

plavárne, 

pobreţné 

lodenice a 

prístavy.  

C5-I 

veľmi 

vysoká 

(priemysel) 

650 aţ 

1500 
80 – 200 30 aţ 60 4,2- 8,4 

Priemyselné 

oblasti s 

vysokou 

vlhkosťou a 

agresívnym 

prostredím. 

Budovy alebo 

oblasti s trvalou 

kondenzáciou            

a vysokým 

znečistením. 

 

C5-M 

veľmi 

vysoká 

(námorný 

priemysel) 

650 aţ 

1500 
80 – 200 30 aţ 60 4,2- 8,4 

Morské a 

prímorské 

oblasti s 

vysokým 

obsahom solí           

v ovzduší. 

Budovy alebo 

oblasti s trvalou 

kondenzáciou            

a vysokým 

znečistením. 

 

 

 

 

 



11.1 MECHANICKÉ PREDÚPRAVY POVRCHU 

 

11.1.1 Predúprava povrchu brúsením 

 

Brúsením kovových povrchov sa upravuje povrch výrobkov pred aplikáciou rôznych 

povlakov, alebo je to konečná úprava povrchu. V oblasti predúpravy sa pouţíva hlavne na 

odstránenie hrubých nerovností alebo nedokonalostí povrchu materiálu, napr. švy odliatkov 

a výkovkov, póry, okoviny, korózne produkty, prevýšenia zvarov a podobne. Brúsenie je z 

hľadiska princípu porovnateľné s frézovaním (pri brúsení brúsnymi kotúčmi) alebo 

hobľovaním (pri brúsení brúsnymi pásmi). Pritlačením brúseného povrchu k brúsnemu 

kotúču sa dostáva do záberu veľké mnoţstvo zŕn brusiva s rôznou geometriou. Kaţdé zrno 

brusiva, podobne ako jeden rezný klin frézy, uberá postupne triesku malého prierezu. Na 

brúsnom kotúči veľké mnoţstvo zŕn uberá veľké mnoţstvo mikrotriesok s rôznym 

prierezom, obr.11.3. Prierez jednotlivých triesok zodpovedá veľkosti zrna brusiva, jeho 

geometrii voči brúsenému povrchu a prítlačnej sile medzi zrnom a povrchom. 

 

  
 

Obr. 11.3 Schéma brúsenia [125] 

 

Ak brúsime brúsnym pásom na rovinnej podloţke, môţeme tento proces prirovnať k 

hobľovaniu, pretoţe zrná konajú priamočiary pohyb, pričom uberajú veľké mnoţstvo malých 

triesok po celej dĺţke, no na rozdiel od hobľovania aj po celej šírke brúsenej súčasti. 

Brúsime za sucha, alebo s pouţitím brúsnych pást alebo mazadiel. 

Nástrojom pri brúsení sú pruţné plstené alebo látkové kotúče, prípadne brúsne pásy, 

na ktorých sú v jednej, alebo viacerých vrstvách nalepené brúsne častice. Pomocným 

prostriedkom pri brúsení sú brúsne pasty, ktorými sa zlepšuje akosť povrchu. 

 

11.1.1.1 Technologický postup pri brúsení 

Pri brúsení sa postupuje od hrubšieho brusiva po jemnejšie. Začína sa hrubým 

brusivom s veľkou zrnitosťou s veľkou úberovou schopnosťou. Postupne sa prechádza na 

menšie zrnitosti, pričom je treba meniť smer brúsenia, aby ryhy z predchádzajúceho brúsenia 

boli bez väčšieho tlaku odstránené v krátkom čase. Prechod od hrubších brúsnych zŕn 

k jemnejším by mal byť plynulý, pretoţe ryhy po brúsený hrubým zrnom by sme dlho 

a prácne vybrusovali príliš jemným zrnom.  

Postupnosť operácií pri brúsení: 

 hrubovanie - základná operácia brúsenia, zrnitosť brusiva 25 - 80 (zrnitosť je číslo 

udávajúce počet ôk sita na jeden palec (25,4 mm), ktorým ešte brusivo pri 



preosievaní prepadne. Teda čím väčšie číslo, tým hustejšie sito a tým jemnejšie 

brusivo) s tuhým plsteným kotúčom alebo pásom, prebieha vţdy za sucha,  

 hrubé vyhladzovanie - plstený alebo látkový kotúč, zrnitosť brusiva 100 - 160, na 

tvrdé materiály je moţné pouţiť aj brúsne pasty, 

 jemné vyhladzovanie - príprava povrchu pre galvanické pokovovanie, zrnitosť 

brusiva 200 - 250 s pouţitím mazadla, 

 predleštenie - zrnitosť brusiva 315 - 400, nástroje sú mazané tukovou pastou, 

 jemné predleštenie - posledná operácia brúsenia, zrnitosť brusiva 400 – 600. 

Niektoré operácie sa môţu pri brúsení vynechať. Počet operácií závisí na 

počiatočnom stave povrchu a na poţiadavkách na predúpravu pred povrchovou úpravou. 

 

11.1.1.2 Nástroje na brúsenie 

Nástrojmi pre brúsne operácie sú brúsne kotúče alebo brúsne pásy.  

Brúsne kotúče 

Ich charakteristickou vlastnosťou je tuhosť, ktorá ovplyvňuje úber materiálu 

a kvalitu povrchu po brúsení. Tuhosť brúsneho kotúča je odpor, ktorý kladie nástroj proti 

vonkajšiemu tlaku. Najtuhšie sú kotúče s dreveným jadrom, potom plstené kotúče 

a najmäkšie sú látkové kotúče. Tuhosť plstených a látkových kotúčov sa posudzuje podľa ich 

hustoty, ktorá sa dá upraviť zošívaním, alebo druhom látky. Na tieto kotúče sa nanášajú 

brúsne pasty, ktoré slúţia na vyhladenie predmetov a zlepšenie kvality brúsenia zníţením 

trenia medzi nástrojom a výrobkom. Okrem toho slúţia ako nosiče brusiva pri pouţití 

kotúčov alebo pásov s nenalepeným brusivom. 

Plstené kotúče – vyrábajú sa zo ţivočíšnych chlpov ich vzájomným splstením. Tvoria nosič 

pre brúsne zrná, ktoré sa na kotúč nanášajú vo forme leštiacich pást, kvapalín a tmelov, 

obr.11.4. 

 
 

Obr. 11.4 Plstený kotúč Obr. 11.5 Filcový brúsny kotúč 

 

Látkové kotúče – sú tvorené viacnásobnými vrstvami vhodnej textílie, ktoré sú voľne na 

sebe naukladané, alebo prešité. Čím hustejšie sú prešívané, tým pevnejší je brúsny kotúč. 

Tvoria nosič pre brúsne zrná, ktoré sa na kotúč nanášajú vo forme leštiacich pást, kvapalín 

a tmelov. 

Pevné kotúče – sú tvorené súborom zŕn vhodného abraziva, ktoré sú navzájom spojené 

spojivom. Abrazivo môţe byť: diamant, korund prírodný, korund umelý, karbid kremíka 

a pod. 

Brúsne pásy 

Ide o vrstvu brusiva nalepenú na papierový alebo textilný nosič. Oproti brúsnym 

kotúčom majú niekoľko výhod: 

 majú troj- aţ štvornásobnú brúsnu plochu v jednej vrstve, 

 brusivo nanesené elektrostaticky je zakotvené v spojive (ţivici) len pri päte, obr.11.7, 

čím sa zvýši jeho úberová schopnosť a rezný výkon, 

 niţšie teploty pri brúsení, kvalitnejší výbrus, 

 nástroj je ľahký, dostatočne široký, ľahko vymeniteľný, 

 dajú sa upravovať do formy nekonečných pásov, obr.11.6. 



   
 

Obr. 11.6  Spôsoby spájania brúsnych pásov do nekonečného pásu [126] 

 

Pri elektrostatickom nanášaní sa na 

podklad – papier alebo textil s nanesenou 

vrstvou spojiva sype brusivo v elektrostatickom 

poli, čo spôsobí, ţe brúsne zrná sa ukladajú 

dlhšou osou kolmo na podklad. Po prechode cez 

vytvrdzovací tunel sa na brúsny pás nanesie ešte 

fixačná vrstva spojiva. Po vytvrdení sa pás 

formátuje. 

 

Moderné štrukturované abrazíva  
Majú brúsne zrná presne geometricky 

usporiadané mikroreplikáciou do tvaru typických 

pyramíd zloţených zo zmesi ţivice a brúsneho 

materiálu, obr.11.8. Pri brúsení dochádza 

k odlupovaniu zŕn z pyramíd a tým k plynulému 

odkrývaniu čerstvého brusiva, obr.11.9. Pri 

pouţití štruktúrovaného brúsiva je ţivotnosť 

takýchto brúsnych materiálov (napr. pásov) 5-15x dlhšia ako u klasických neštruktúrovaných 

abrazív porovnateľnej zrnitosti. Po celú dobu ţivotnosti je výsledkom brúsenia rovnomerná 

drsnosť povrchu bez výkyvov zapríčinených výmenou opotrebovaných pásov za nové. Pri 

pouţívaní štruktúrovaného brusiva sa opotrebenie pásu neurčuje odhadom. Keď je brusivo 

opotrebované, pás zmení farbu. 

 

 

Obr. 11.8 Usporiadanie brúsnych zŕn v štandardnom a štruktúrovanom brúsnom nástroji [126] 

 

 

Obr. 11.9 Opotrebenia štruktúrovaného brusiva [126] 

 

Obr. 11.7 Usporiadanie brúsnych zŕn 

nanášaných elektrostaticky [126] 



 

 
Obr. 11.10 Opotrebenie konvenčných brúsiv [126] 

 
Obr. 11.11 Priebeh rezného výkonu pri 

štandardnom a štruktúrovanom brúsnom 

nástroji [126] 

 

 

 

11.1.1.3 Spôsoby brúsenia 

Brúsenie z voľnej ruky 

Brúsny kotúč je upnutý v brúske, upnutie 

brúseného predmetu nie je riešené, drţí sa a pritláča sa 

do záberu rukami. 

 
 

 

 

 

 

 

Brúsenie rotačných predmetov 

 
 

Obr. 11.13 Brúsenie rotačných predmetov 

 

 

Brúsenie rovinných predmetov 

 
Obr. 11.14 Brúsenie rovinných plôch 

a) obvodom kotúča, b) čelom kotúča, c) brúsnym pásom 

1 – brúsny kotúč, 2 – obrobok, 3 – brúsny pás, nk – otáčky brúsneho kotúča 

 

 

 
 

Obr. 11.12 Brúsenie z voľnej ruky 



11.1.2 Predúprava mechanickým leštením 

 

Pouţíva sa na úpravu základného materiálu alebo povlaku. Je to proces, ktorým sa 

z povrchu odstraňujú aj najjemnejšie nerovnosti a povrch získava niekedy aţ zrkadlový lesk. 

Leští sa leštiacimi materiálmi (leštiace pasty, leštiace prášky) upevnenými na nejakom 

nosiči. Pri ich pôsobení na povrch dochádza k mechanickej deformácii výstupkov a k ich 

zahladzovaniu vlastným pohybom nástroja voči povrchu a súčasne prítlačnou silou, pričom 

nedochádza k úberu materiálu vo forme mikrotriesok. Leštiace častice preto majú oblý tvar 

bez ostrých hrán. Pre dosiahnutie vysokého lesku sa leštenie robí na dvakrát leštiacimi 

kotúčmi, mazanými mastnou pastou a hrubším leštiacim prostriedkom, potom sa pokračuje 

suchšími pastami s jemným prostriedkom. Na leštenie sa pouţívajú podobné nástroje 

a spôsoby ako pri brúsení.  

Leštiť môţeme: 

 kotúčmi  

 kefami  

 pásmi  

 špeciálnymi  leštiacimi nástrojmi  

 v bubnoch  

 vibračných, dýzových a odstredivých zariadeniach. 

Najrozšírenejší spôsob leštenia je leštenie kotúčmi, obr.11.15, 11.16, ktoré moţno 

vykonávať ručne alebo  strojovo a môţe byť plne automatizované alebo len s určitým 

stupňom automatizácie. Na leštenú súčiastku sa vytvára tlak, pomocou ktorého je pritláčaná 

na otáčajúci sa kotúč s naneseným leštiacim materiálom (pasta alebo brúsny prášok). Po 

kontakte leštiaceho kotúča s lešteným povrchom dynamickým pohybom jeho elementov po 

mikronerovnostiach kovového povrchu nastáva vyhladenie aţ na zrkadlový lesk. 

Hlavné faktory ktoré vplývajú  na pracovnú schopnosť a efektívnosť kotúča sú: druh 

a zrnitosť naneseného prášku alebo iného leštiaceho materiálu, tlak súčiastky na kotúč, 

obvodová rýchlosť kotúča, základný materiál kotúča a jeho vlastnosti, druh a mnoţstvo 

maziva alebo chladiacej kvapaliny.  

 

 
Obr. 11.15 Leštiace kotúče 

 

Všeobecné rozdelenie leštiacich kotúčov: 

a) lisované bavlnené kotúče, 

b) skladané zošívané látkové  kotúče, 

c) plstené kotúče, 

d) lístkové látkové kotúče, 

e) široké, z jednotlivých častíc zloţené látkové kotúče, 

f) kovové kotúče s nanesenou leštiacou vrstvou, 

g) kotúče na báze celulózy  alebo dreviny, 

h) ohybné kotúče na báze kaučuku. 



 
a) 

 
b)  

 
c)  

 

Obr. 11.16 Rôzne typy leštiacich kotúčov: a) štandardné leštiace kotúče, b) skladané leštiace kotúče, 

c) riasené leštiace kotúče 

 

Pri leštení musíme povrch kotúča nasýtiť leštiacim materiálom, túto poţiadavku 

moţno splniť niekoľkými spôsobmi,  napr.: 

 nanesením brúsnych zŕn na vhodný podklad, 

 namazaním brúsnou glejovou zmesou, 

 primiešaním brúsnych zŕn do základnej masy (kaučuku, dreviny, celulózy), 

 namazaním tukovými leštiacimi pastami, 

 polievaním počas leštenia brúsnymi suspenziami. 

 

11.1.3 Predúprava kefovaním 

 

Technológia predúpravy povrchu rotujúcimi kefami (tzv. kefovanie) je technologický 

proces, ktorým povrchy súčiastok zbavujeme málo priľnutých nečistôt, koróznych produktov 

a pod. Tento spôsob sa svojou podstatou podoba najviac mechanickému lešteniu [104]. 

Nástroje tzv. kefy sa svojím tvarom podobajú brúsnym a leštiacim kotúčom, vyrábajú sa 

najmä z oceľových drôtov, syntetických a prírodných štetín, bavlnenej priadze, rastlinných 

vlákien, prírodných vlasov, fíbru a pod. Kefy vyrobené z mäkkých materiálov (vlákna, 

štetiny a pod.) veľmi dobre priliehajú k lešteným plochám aj tvarovým. Jednotlivé vlákna 

kief vnikajú do mikroprofilu povrchu a tým zahladzujú mikronerovnosti aj vyčisťujú povrch. 

Napätia vznikajúce na ostrých hranách sa kefovaním zniţujú, čím sa zaručuje aj zníţenie 

vzniku trhlín na povrchu súčiastok počas prevádzky, zároveň sa zvyšuje pevnosť materiálu. 

Kefovanie je v podstate veľmi jednoduchý proces s vysokou produktivitou, čo je jeho 

prednosť. Povrch po kefovaní je matný. Pouţitie kefovania je mnohostranné. Je moţné ho 

vyuţiť v týchto oblastiach: 

1. Čistenie kovových povrchov, ktorým sa z povrchu odstraňujú korózne splodiny, okoviny 

a iné nečistoty. 

2. Odstraňovanie ostrapov, ostrých hrán, rohov na opracovaných strojárskych súčiastkach. 



3. Odstraňovanie rýh, stôp po opracovaní na veľmi namáhaných stojných súčiastok, ako sú 

ojnice, kľuky atď. 

4. Leštenie a úprava kovových  a pokovovaných súčiastok. 

Existuje veľké mnoţstvo rôznych druhov kief. Líšia sa materiálom drôtov a tvarom, 

obr.11.17. Pre konkrétnu aplikáciu sa vhodný druh kefy volí podľa tvaru predmetu, 

prístupnosti k čisteným plochám a podľa východzieho a poţadovaného stavu povrchu. 

 

             
 

Obr. 11.17 Brúsne kefy 

 

Najpouţívanejším materiálom kief je oceľový drôt s priemerom 0,1 mm aţ 1,2 mm. 

Pre kefovaní napr. medených zliatin sa pouţívajú kefy z bronzových vlákien. Jemnejšie 

vlákna 0,3 aţ 0,4 mm sa pouţívajú na čisté opracovanie povrchu, hrubšie vlákna 1,2 mm sú 

vhodnejšie na hrubšie nečistoty a odstraňovanie okovín. 

Pri kefovaní plní funkciu nástroja tuhý drôt. Počas otáčania kefy pôsobia na drôt 

odstredivé sily O1, O2, O3 a rezné odpory R1, R2, R3, obr.11.18.  

 

 

  

Obr. 11.18 Kefa ako rad nástrojov [127] 

 

Obr. 11.19 Vplyv priemeru drôtu na drsnosť 

opracovanej plochy [127] 

Čím väčšia bude hmotnosť drôtu (dĺţka a priemer), tým väčšia bude odstredivá sila. 

Dôleţitý je aj priemer kotúča a otáčky. Z toho vyplýva, ţe pri danej dĺţke a priemere drôtu 

rastie odstredivá sila s otáčkami, to znamená, ţe kefa sa bude javiť s rastúcimi otáčkami 

tvrdšia. Drôt kefy pri kontakte s povrchom vylamuje nečistoty, ale zanecháva aj stopy a ryhy 

na očistenom povrchu. Hĺbka a šírka rýh závisí od priemeru drôtu kefy, obr.11.19. Čím tenší 

bude drôt kefy, tým menšia bude výsledná drsnosť očisteného povrchu. Vzhľad povrchu 

očisteného kefovaním pri rôznom zväčšení je uvedený na obr.11.20. 

Nástrojov na kefovanie je veľmi veľa, kaţdá kefa ma svoju oblasť pouţitia. 

Najpouţívanejšie sú  kefy kotúčové,  ktoré moţno rozdeliť podľa šírky na:  

 úzke 

 stredné 

 široké 



Ďalej moţno kotúčové kefy deliť podľa usporiadania štetín na kefy s: 

 radiálnym rozloţením, 

 tangenciálnym rozloţením,  

 voľným rozloţením. 

 

  
a) b) 

Obr. 11.20 Povrch po predúprave kefovaním pri a) veľkom zväčšení, b) malom zväčšení 

 

Z konštrukčného hľadiska môţu byť zloţené z jednotlivých čiastkových sekcií alebo 

celistvé, obr.11.21.  

 

 
a)                                                 b) 

Obr. 11.21 Rôzne konštrukčné riešenia kief: a) kombinovaná kefa (1-brúsne plátno, 2-zväzok fibru, 

b) kefa so závesmi pre zväzky [104] 

 

11.1.4 Predúprava omieľaním 

 

Súčiastky prichádzajúce na finálnu povrchovú úpravu sú zvyčajne vyrábané 

technológiami odlievania, tvárnenia, obrábania, ktoré na nich zanechávajú ostrapy, drsné 

plochy, zamastený povrch. Práve omieľanie je spôsob, ako sa zbaviť ostrých hrán, a drsných 

povrchov súčasne s odmastením rozmerovo malých súčiastok. Omieľanie patrí medzi 

trieskové procesy. Povrchy menších predmetov sa opracovávajú vzájomným omieľaním, 

otĺkaním, alebo pomocou brúsnych uhladzovacích telies. Úber materiálu nastáva vtedy, keď 

deformačný odpor obrábacieho média je väčší ako deformačný odpor opracovávaných 

súčiastok. Súčiastky sa prevaľujú v bubnoch čím sa otlkávajú a obrusujú. Výrobky sa pri 

omieľaní neopracovávajú rovnomerne. Najväčší úber je na hranách a rohoch, najmenší na 

rovných plochách. Povrchová štruktúra a drsnosť povrchu sa upravujú pomocou omieľacích 

teliesok a pracovných roztokov [104]. 

Omieľacie zariadenia delíme na:  

1. rotačné, 

2. vibračné, 

3. odstredivé. 



Pri rotačnom omieľaní, obr.11.22 sa v bubne tvoria z omieľaných predmetov dve 

vrstvy. Jedna v tvare prstenca – nosná  vrstva I, ktorá sleduje stúpajúcu stenu bubna aţ do 

miesta kde sa odtrhuje od steny a kĺţe alebo padá po druhej vrstve II ako aktívna vrstva.  

 
Obr. 11.22 Schéma omieľania [104] 

 

Veľmi dôleţité je plnenie bubna, obr.11.23. Pri nedoplnení bubna sa malé mnoţstvo 

súčiastok len kĺţe dole stenou bubna, nepremieľa sa. Pri preplnení bubna sa celá dávka 

súčiastok otáča spolu s bubnom - neprevaľujú sa. Je potrebné dosiahnuť optimálne plnenie 

bubna (asi 60-80 %, menšie plnenie pre drobné, väčšie pre ťaţšie predmety), ktoré by 

zabezpečilo existenciu spomínaných dvoch vrstiev. 

 
 

         a) optimálne naplnené                      b) preplnené                               c) nedoplnené 

 

Obr. 11.23 Schéma plnenia omieľacích bubnov [104] 

 

Rýchlosť otáčania bubnov je moţné vypočítať podľa vzorca: 

 
nob- otáčky omieľacieho bubna [min

-1
] 

B- konštanta podľa veľkosti omieľacích súčiastok 

D- priemer bubna [mm] 

Pri vibračnom omieľaní sa bubon neotáča, ale pomocou rozličných vibrátorov 

získava vibračný pohyb, obr.11.24a. Bubon býva uloţený v pruţinách, ktoré umoţňujú 

vibračné kmity. Vibrátory môţu byť mechanické alebo elektromagnetické. Následkom 

zrýchlení, vznikajúcich pri vibrácii a pohybov častíc omieľajúceho materiálu po povrchu 

súčiastok, odstraňujú sa mikro-vyvýšeniny a postupne sa leštia omieľané povrchy. Pohyb 

častíc môţe byť jednolôţkový alebo dvojlôţkový a v ojedinelých prípadoch aj trojlôţkový.  



         
a)                                                 b) 

Obr. 11.24 Omieľanie a) vibračné, b) odstredivé [123] 

 

Na rozdiel od omieľania v bubnoch vibračné omieľanie neprebieha počas jedného 

procesu, ale postupne za sebou v dvoch, troch alebo štyroch bubnoch, v ktorých sú odlišné 

zrnitosti omieľacích materiálov od najhrubších po najjemnejšie.  

Odstredivé omieľanie prebieha v bubnoch so zvislou osou, ktoré rotujú okolo tejto 

osi, obr.11.24b. Odstredivá sila pôsobí tak, ţe súčiastky v bubne sa zoskupujú do tvaru 

prstenca po obvode bubna. Vplyvom gravitačných síl sa v rámci tohto prstenca posúvajú na 

vnútornej strane prstenca smerom dole, a vplyvom odstredivej sily sú hnané k stene bubna 

a po nej sa dostávajú hore. Tak dochádza k neustálemu premiešavaniu súčiastok. Na 

zintenzívnenie procesu omieľania sa medzi súčiastky do bubnov pridávajú aj omieľacie 

telieska, obr.11.25. Omieľanie je moţné zaradiť medzi obrábacie procesy s úberom triesok.  

Úber na súčiastkach nastáva škrabaním, brúsením a trením. Tento proces môţe 

nastať, keď sa tvrdšie omieľacie telieska kĺţu po povrchu 

mäkších súčiastok. Úber môţe nastať len vtedy, keď  

deformačný odpor média je väčší, ako deformačný odpor 

opracovaných súčiastok. Opracovanie nastáva vtedy, keď sa 

omieľacie telieska a opracované súčiastky popri sebe 

šmýkajú. Dráha omieľania môţe byť veľmi krátka, ako 

v prípade vibračných omieľacích zariadení, alebo dlhá, ako 

v prípade odstredivých a ponorných omieľacích zariadení. 

Veľkosť, druh, smer a trvanie relatívneho pohybu medzi 

súčiastkou a opracovaným médiom závisí od veľkosti, 

špecifickej váhy viskozity celkovej vsádzky a je 

ovplyvňovaný rozličnými parametrami. 

Pretoţe úber súčiastky závisí od relatívnej rýchlosti, usilovali sa výrobcovia 

omieľacích zariadení od začiatku vývoja omieľania o to, aby sa relatívny pohyb vo zvonoch 

a v bubnoch, (ktorý sa uskutočňuje v obmedzenom priestore) zvyšoval. 

Neskoršie vyvinuté omieľacie zariadenia umoţňujú relatívnym pohybom celého 

opracovaného média zvyšovať výkon 4 aţ 6 násobne.  

 

11.1.4.1 Omieľacie telesá 

Pouţívajú sa u tvarovo zloţitých súčiastok. Ich úlohou je hrubovanie, brúsenie a 

leštenie povrchov. Sú to brusivá s veľkosťou od 5 µm aţ do 50 mm a rozhodujú o veľkosti 

úberu pri omieľaní. Sú to umelé alebo prírodné kamene, oxid hlinitý a pod. V procese 

omieľania sa opotrebúvajú a ich úberová schopnosť klesá. 

 

 

 

 
 

Obr. 11.25 Súčiastky 

s omieľacími telieskami 



Podľa tvaru sa delia na:  

 guľôčkové   trojzubové 

 valcové  uhlové 

 eliptické  pyramídové 

 trojuholníkové  korundový prach rôznej zrnitosti 

Podľa materiálu: 

 keramické, obr.11.26a 

 plastové, obr.11.26b 

 

 

11.1.4.2 Nosné telesá 

Nemajú obrusovací účinok, sú ľubovoľne veľké. Brusivá sa vtlačia do ich povrchu, 

spoločne sa pohybujú a obrusujú omieľané predmety. Musia byť z materiálov ktoré 

umoţňujú vtlačenie brusiva do ich povrchu - koţa, textil, drevené piliny, zinkové, mosadzné, 

bronzové, liatinové a oceľové guľôčky. 

Tieto omieľacie telieska boli vyvinuté pre špeciálne operácie, s ktorými sa dosiahli 

pri týchto operáciách veľmi dobré výsledky. Nesprávne pouţité telieska môţu súčiastky 

poškodiť, alebo môţu spôsobiť nepodarky. Valcové telieska je vhodné pouţívať tam, kde je 

potrebné odstraňovať po vŕtaní ostré hrany, alebo kde je potrebné brúsiť a leštiť zakrivené 

plochy. Valcové, šikmo zrezané telieska majú obzvlášť veľké pole pouţiteľnosti pri tzv. 

keramickom leštení. Guľôčky by sa mali pri omieľaní pouţívať tam, kde sa s ostatnými 

druhmi teliesok nedosiahli dobré výsledky. Priemer omieľacích guľôčok sa musí zvoliť taký, 

aby nespôsoboval deformácie súčiastok, obr.11.27. 

 

 
 

Obr. 11.27 Opracovanie  guľôčkami 

 

  

a) b) 
 

Obr. 11.26 Omieľacie telieska a) keramické, b) plastové 



Eliptické telieska boli vyvinuté pre omieľanie ozubených kolies. Doteraz je to jediná 

moţnosť ako dosiahnuť pri týchto operáciách dobré výsledky obr.11.28. V súčasnosti sa 

pouţívajú tieţ tzv. trojzubové telieska, ktoré sú taktieţ vhodné pre omieľanie ozubených 

kolies, obr.11.29.  

 

  
 

Obr. 11.28 Opracovanie eliptickými telieskami         Obr. 11.29 Opracovanie trojzubými telieskami 

 

Navrhnúť  správne omieľacie telieska nebýva vţdy jednoduché. Najvhodnejšie je 

zaslať problematické dielce s uvedením poţiadaviek odbornej firme, ktorá sa zaoberá 

omieľaním. Firma vykoná potrebné skúšky a prevedie návrh vhodnej technológie. 

Pokiaľ boli omieľacie telieska zvolené správne, dosiahnu sa omieľaním veľmi dobre 

výsledky. Napr. trojuholníkové šikmo zrezané omieľacie telieska sú pouţiteľné univerzálne 

a sú mimoriadne vhodné pre omieľanie plôch, hrán, dráţok. Špeciálne poţiadavky  je moţné 

zabezpečiť pomocou uhlových a trojuholníkových omieľacích teliesok. Výbrusy 

exponovaných miest nevykazujú pri omieľaní ţiadne deformácie. 

Pohyb súčiastok pri omieľaní v rozličných omieľacích zariadeniach je rovnomerný, 

bez zhlukovania omieľacích teliesok, príp. bez čiastočnej separácie súčiastok. Trojzubové 

telieska je vhodné pouţívať pri odstraňovaní ostrín tam, kde je potrebné brúsiť a leštiť malé 

moduly na základoch ozubených kolies. Tieto telieska nie je vhodné pouţívať 

v odstredivých omieľacích zariadeniach a v ponorných zariadeniach.  

 

11.1.4.3 Roztoky pre omieľanie 

Výrazné zlepšenie kvality povrchu a zvýšenie rýchlosti opracovania sa dosahuje 

dávkovaním pracovných roztokov, tzv. kompaudov. Sú to vo vode rozpustné substancie, 

ktoré môţu byť v pevnej, práškovej alebo tekutej forme. Ich úlohou je zabezpečiť čistú 

kovovú plochu, jej vyjasnenie, vytvorenie lesklej alebo matnej úpravy, aktivácia alebo 

pasivácia povrchu, odmastenie. Zároveň tlmia nárazy predmetov v bubne. Kompaudy 

reagujú vo vodných roztokoch väčšinou alkalicky alebo neutrálne, kyslo len v prípade 

odstraňovania koróznych produktov a okovín. Dôleţitá je koncentrácia a viskozita 

kompaudov. 

Podľa dosiahnutej kvality povrchu po omieľaní sa omieľanie delí do štyroch skupín: 

 

 hrubé omieľanie - povrch sa nahrubo očistí, zbaví sa koróznych produktov a okovín, 

zarovná sa povrch. Pouţívajú sa hrubšie omieľacie telieska a to za sucha, alebo 

s prísadou moriacich roztokov, 

 Leštenie - dlhotrvajúce omieľanie predmetov s najjemnejšími omieľacími telieskami 

za mokra s prídavkom mydiel alebo solí, 

 čistenie povrchu - omieľanie za sucha s prídavkom pilín alebo mletej koţe, 

 leštenie do vysokého lesku - omieľa sa pomocou oceľových kalených guľôčok. 

 



11.1.5 Predúprava tryskaním - abrazívne čistenie (abrasive blast cleaning) 

 

Tryskanie je mechanická predúprava povrchu, pri ktorej sa usmerňuje kinetická 

energia hmoty dopadajúceho tryskacieho prostriedku a vyuţíva sa na: 

 čistenie povrchov mechanickým narušením väzby nečistôt (koróznych produktov, 

okovín, starých náterov a pod.) k podkladu účinkom nástroja – tryskacieho prostriedku 

vhodného tvaru, 

 zdrsnenie, zjednotenie morfológie povrchu, odstránenie prípadných defektov 

a štruktúrnych nedostatkov povrchu, 

 spevnenie povrchu, 

 zväčšenie skutočnej plochy povrchu, 

 aktiváciu povrchu. 

Nástrojom v procese tryskania sú tryskacie prostriedky. Majú charakter zrnitého,  

polydisperzného materiálu. Ich tvar je určený jeho výrobnou technológiou.  

 

11.1.5.1 Tryskacie prostriedky 

Tryskacie prostriedky sú materiály sypkého, zrnitého charakteru. V procese tryskania 

plnia úlohu pracovného nástroja. Rozdeľujeme ich podľa materiálu, tvaru a veľkosti zŕn. 

 

Materiál tryskacích prostriedkov: 

Kovové 

 zo ţelezných kovov: 

 oceľový granulát 

 oceľová drvina 

 liatinový granulát 

 liatinová drvina 

 nerezový granulát 

 sekaný drôt 

 nerezový sekaný drôt 

 sekaný plech 

 z neţelezných kovov: 

 zinkový sekaný drôt 

 hliníkový sekaný drôt 

Nekovové 

 minerálne 

 prirodzené:  

o úlomky hornín, napr. granátovec 

o olivín 

o staurolit 

o kremičitý piesok 

 umelé:   

o hnedý korund (tavený Al2O3) 

o biely korund 

o balotina 

o ţelezná vysokopecná troska 

o medená troska 

o niklová troska 

o uhoľná vysokopecná troska 

o tavený a drvený čadič 

 organické 

 



 prirodzené:  

o orechové škrupiny 

o drevená drvina 

o drvené kukuričné klasy 

o pšeničná bielkovina 

o suchý ľad 

 umelé:   

o rôzne polymérne tryskacie prostriedky 

 

Tvar tryskacích prostriedkov: 

Tryskacie prostriedky môţu mať podľa STN EN ISO 11124 (Príprava oceľových 

podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Špecifikácia kovových 

prostriedkov na abrazívne čistenie.) a STN EN ISO 11126 (Príprava oceľových podkladov 

pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových 

materiálov na abrazívne čistenie.) tri východiskové tvary zŕn: 

S – shot: granulát, guľatý tvar 

G – grit: drvina, ostrohranný nepravidelný 

C – cut wire: valcovitý ostrohranný (u sekaného drôtu) 

Niektoré vlastnosti tryskacích prostriedkov uvádza tab.11.4. 

 

Je dôleţité vedieť, ţe pri opakovanom pouţívaní dochádza k opotrebeniu tryskacích 

prostriedkov, ktoré sa môţe prejaviť aj zmenou ich tvaru a následne aj veľkosti. Guľaté 

tryskacie prostriedky sa pri pouţívaní rozpadajú na nepravidelné ostrohranné kusy, ktoré sa 

ďalším pouţívaním môţu opäť zaguľatiť. 
 

Tabuľka 11.4  Tvar tryskacích prostriedkov a niektoré ich vlastnosti [105]: 

Materiál Zrnitosť Tvar 

Merná  

hmotnosť 

[kg/dm
3
]

 
Tvrdosť Drobivosť 

Počet 

cyklov-

životnosť 

Pôvod 

Kremičitý 

piesok 
6-270  1,66 5,0 – 6,0 vysoká 1 

prírodný 

Minerálna 

troska 
8-80  1,4-1,86 7,0 – 7,5 vysoká 1-2 

vedľajší produkt 

Oceľová 

drvina 
10-325  3,83 8,0 nízka 200+ 

vyrobený 

Oceľový 

granulát 
8-200  4,6 8,0  200+ 

vyrobený 

Korund 12-325  2,08 9,0 stredná 6-8 vyrobený 

Karbid 

kremíka 
12-325  1,83 9,5 stredná 5-6 

vyrobený 

Balotina 10-400  1,4-15 5,5 - 6,0 stredná 8-10 vyrobený 

Plast 12-80  0,75-1 3,0 - 4,0 nízka/stredná 8-10 vyrobený 

Pšeničný 

škrob 
12-80  0,75 3,0 stredná 12-15 

vyrobený 

Polymér 

a kukuričná 

drvina 

16-60  0,75 3,0 nízka 14-17 

vyrobený 

Mletý 

kukuričný 

klas 

8-40  0,58-0,75 2,0 - 4,5 stredná 4-5 

vedľajší produkt 

  Ostrohranný           Guľatý 
 



Ostrohranné tryskacie prostriedky sa v prípade krehkých materiálov môţu štiepiť na 

menšie ostrohranné častice (napríklad v prípade minerálnych tryskacích prostriedkov), alebo 

sa môţu zaguľovať (napríklad v prípade húţevnatých kovových materiálov tryskacích 

prostriedkov) a následne opäť štiepiť na ostrohranné častice. Sekaný drôt (sekaný plech) sa 

najprv zaguľatí (arondácia sekaného drôtu) a potom sa rozpadá na ostrohranné častice, ktoré 

sa neskôr môţu zaguľatiť, atď. Tento proces opotrebenia sa potom ďalej môţe cyklicky 

opakovať a zastal by aţ v prípade, ţe by sa vsádzka tryskacieho prostriedku pouţívala 

niekoľko tisíc obehov bez regenerácie, dopĺňania čerstvého tryskacieho prostriedku, alebo 

bez jej výmeny. V praxi sa však do tohto stavu nedostaneme, pretoţe tryskací prostriedok sa 

po predpísanom počte pouţití mení, alebo priebeţne preosieva a separujú sa z neho menšie 

(rozpadnuté) častice a dopĺňa sa čerstvým. Pouţívanie tryskacích prostriedkov dlhšie, neţ je 

stanovené vedie nevyhnutne k zmene dosahovanej mikrogeometrie čistených povrchov, ako 

aj k zmene charakteru novovzniknutých povrchov. Pravidelná monitorizácia stavu 

opotrebenia tryskacích prostriedkov umoţní včas ich vymeniť, alebo doplniť a zachovať tak 

poţadovanú mikrogeometriu čistených povrchov. 

Guľaté a ostrohranné tryskacie prostriedky majú rôzny mechanizmus odstraňovania 

nečistôt: 

Ostrohranné zrná pri dopade vrstvu nečistôt presekávajú aţ do základného materiálu, 

pričom nečistoty sa čiastočne odlúpia, ale môţu byť do vzniknutých zásekov zatláčané, 

obr.11.30. 

Guľaté zrná vytvoria na povrchu stopy v podobe guľových vrchlíkov, ktorých okraje 

vystúpia nad úroveň pôvodného povrchu kovu. Tento dopad vyvolá vo vrstve nečistôt 

napätia, ktoré vedú prevaţne k ich odlúpnutiu od povrchu, a to nielen v mieste dopadu (vo 

vzniknutom guľovom vrchlíku), ale aj v jeho blízkom okolí, obr.11.31. 

  
  

Obr. 11.30  Mechanizmus odstraňovania 

okovín ostrohranným TP: a - stopa záseku, 

b - hĺbka záseku 

Obr. 11.31  Mechanizmus odstraňovania okovín 

okrúhlym TP 

 

Profilogramy povrchov vytvorených niektorými druhmi tryskacích prostriedkov 

(obr.11.32a-d) v porovnaní s profilogramom hobľovaného povrchu (obr.11.32e) spolu s 

krivkami materiálového podielu profilu jednotlivých povrchov sú na obr.11.32.  

 
a) 



 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 

Obr. 11.32 Profilogramy povrchov otryskaných a) oceľovou drvinou b) hnedým korundom c) 

demetalizovanou oceliarenskou troskou (DOT) d) oceľovým granulátom e) profilogram 

hobľovaného povrchu [128-130] 

 

Zrnitosť tryskacích prostriedkov: 

Nakoľko ani z cenového ani z výrobného hľadiska by nebolo účelné vyrábať 

monodisperzné tryskacie prostriedky (so zrnami rovnakej veľkosti), beţne sa dodávajú 

polydisperzné tryskacie prostriedky (zmes zŕn rôznej veľkosti) v určitom intervale veľkosti 

zŕn. Zrnitostná skladba tryskacích prostriedkov sa určí sitovou analýzou – preosievaním 

dávky tryskacieho prostriedku na sade kontrolných sít, usporiadaných od najväčšieho oka po 

najmenšie a zapísaním hmotnostných podielov zachytených na jednotlivých sitách po 

uplynutí určeného času preosievania. Príklad výsledku sitovej analýzy je uvedený v tab.11.5 

a na obr.11.33. 



 
          Tabuľka 11.5 Výsledky sitovej analýzy 

veľkosť oka sita 

[mm] 

stredná 

veľkosť 
frakcia 

kumulatívne 

nadsitné [%] 

od do zrna[mm] [g] [%]  

1,25 viac 1,3 0,0 0,0 0,0 

1 1,25 1,125 0,0 0,0 0,0 

0,8 1 0,9 0,0 0,0 0,0 

0,71 0,8 0,755 5,0 0,5 0,5 

0,63 0,71 0,67 290,0 29,0 29,5 

0,5 0,63 0,565 660,0 66,0 95,5 

0,4 0,5 0,45 10,0 1,0 96,5 

0,315 0,4 0,3575 27,0 2,7 99,2 

0,2 0,315 0,2575 5,0 0,5 99,7 

0 0,2 0,1 0,0 0,0 99,7 

Celkovo:   997,0 99,7  

Naváţka:   1000,0 100,0  

Strata:   3,0 0,3  

 

 
Obr. 11.33 Súčtová krivka zrnitosti 

 

 

Podľa SAE J444 sa tryskacie prostriedky triedia do nasledovných zrnitostných tried, ktoré sú 

uvedené v tab.11.6 a tab.11.7: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabuľka 11.6 Zrnitostné triedy granulátov 

 
 

 

 
Tabuľka 11.7 Zrnitostné triedy drviny 

 
Hodnoty v tabuľkách predstavujú kumulovaný podiel materiálu zadrţaného nad kontrolným sitom 

vyjadrený v percentách. 

X - všetko prepadáva cez sito 



Z hľadiska stupňa očistenia povrchu sa tryskanie predpisuje na nasledovné stupne, tab.11.8: 

 
Tabuľka 11.8  Stupne prípravy povrchu tryskaním  

Sa Charakteristika 

Sa 1 ľahké otryskanie 

Sa 2 dôkladné otryskanie 

Sa 2 1/2 veľmi dôkladné otryskanie 

Sa 3 otryskanie na vizuálne čistý oceľový povrch 

 

11.1.5.2 Spôsoby tryskania 

Norma STN ISO 8504-2 špecifikuje nasledovné spôsoby tryskania: 

1. Tryskanie za sucha: tryskací prostriedok sa urýchľuje k čistenému povrchu v suchom 

stave, bez pridávania kvapalín. 

1.1 Mechanické tryskanie: realizuje sa pomocou pevných alebo mobilných zariadení, 

kde sa tryskací prostriedok privádza do rotujúcich metacích kolies, ktoré vrhajú abrazivo 

rovnomerne a veľkou rýchlosťou na čistený povrch, obr.11.34. Metóda je vhodná na 

kontinuálne čistenie výrobkov s prístupnými povrchmi. Dosiahnuteľná čistota Sa 3. 

 

 

Prívod abraziva 

 

 

Lopatky metacieho 

kolesa 

 

Tryskací prostriedok  

(dopadá na povrch v  

dávkach) 

 
 

Obr. 11.34 Princíp tryskania metacím kolesom 

 

1.2 Pneumatické tryskanie: realizuje sa privádzaním abraziva do prúdu stlačeného 

vzduchu a usmerňovaním zmesi abraziva a vzduchu z dýzy na čistený povrch, obr.11.35. 

Tryskací prostriedok dopadá na povrch kontinuálne. Metóda je vhodná pre všetky typy 

povrchov, aj tam, kde sa nedá pouţiť mechanické tryskanie. Dosiahnuteľná čistota Sa 3. 

 

 
 

Obr. 11.35 Princíp pneumatického tryskania 

 



Pneumatické tryskanie je ďalej moţné rozdeliť podľa princípu na injektorový a 

tlakový systém tryskania. Hlavný rozdiel medzi týmito spôsobmi predstavuje asi 300 % 

rozdiel v tryskacom výkone, ale najmä vo výsledku. 

Injektorový systém: 

Pracuje na jednoduchom princípe nasávania tryskacieho prostriedku prúdiacim 

stlačeným vzduchom. V uzavretej tryskacej pištoli je vsadená vzduchová dýza, ktorou prúdi 

stlačený vzduch, strháva abrazivo smerom k ústiu dýzy a vrhá ho na tryskaný povrch. 

Systém sa vyuţíva v tryskacích kabínach. Intenzitu tryskania je moţné ovplyvniť veľkosťou 

trysky a tlakom vzduchu. Pri voľnom tryskaní (tryskanie v otvorenom priestore - napr. v 

tryskacej kabíne) je výkon tryskania cca 1 - 3 m
2
.hod

-1
. Pri tomto systéme sa pouţívajú 

ľahšie tryskacie prostriedky (nekovové). Niekedy sú tryskacie kabíny rozšírené o separátor 

prachu, obr.11.36. 

 
Obr. 11.36 Princíp tryskacej kabíny s cyklónovým separátorom prachu 

 

Tlakový systém: 

Pouţíva sa v mobilných tlakových jednotkách, tryskacích kabínach a tryskacích 

boxoch. Princíp spočíva v uzavretí tlakovej nádoby s tryskacím prostriedkom, ktorý sa pod 

tlakom vháňa do hadice ukončenej tryskou, v ktorej sa prúdenie tryskacieho prostriedku ešte 

urýchľuje v dôsledku tvaru dýzy (Venturiho dýza). Celý technologický postup zabezpečuje 

pneumatický systém s ovládaním z miesta tryskania. Rýchlosť tryskacieho prostriedku v ústí 

dýzy je pribliţne 43 m.s
-1

. U tlakového systému sa zvyčajne pouţívajú ťaţšie tryskacie 

prostriedky, napr. oceľová a liatinová drvina, ale je moţné pouţiť aj ľahšie tryskacie 

prostriedky (balotina, troska, korund atď.).  

 

1.3 Vákuové tryskanie, alebo tryskanie s odsávaním: Metóda je v princípe rovnaká ako 

v bode 1.2, ale dýza je umiestnená v odsávacej hlave pritlačenej k oceľovému povrchu, ktorá 

odsáva pouţité abrazivo a odstránené nečistoty, obr.11.37. Metóda je vhodná tam, kde je 

neţiaduce, aby sa pozostatky odstránených nečistôt a pouţitého tryskacieho prostriedku 

ostali v okolí lokalizovaného čistenia. Dosiahnuteľná čistota Sa 3. 

 

http://www.spolmont.cz/technologie/tlakovzdusne-tryskani_cz.html?page=tlakove_tryskani&lang=


 
 

Obr. 11.37 Aplikácie tryskania s odsávaním 

 

2 Tryskanie za mokra: voda pre mokré tryskanie má mať nízky obsah solí, aby sa 

čistený povrch nekontaminoval. 

2.1 Vlhké tryskanie stlačeným vzduchom: metóda je podobná tryskaniu stlačeným 

vzduchom, avšak do prúdu abraziva sa proti prúdu dýzy pridáva veľmi malé mnoţstvo 

kvapaliny (zvyčajne čistá voda), aby sa zníţila prašnosť procesu, obr.11.38. Spotreba vody 

sa pohybuje od 15-25 l.hod
-1

. Je vhodné do vody pridávať inhibítor korózie. Metóda je 

vhodná pre všetky typy povrchov, najmä tam, kde je potrebné odstrániť veľkú prašnosť 

a pritom nezmáčať povrch veľkým mnoţstvom vody. Pridávanie vody, ktorá viaţe prach sa 

reguluje tak, aby z dýzy nekvapkala voda. Vtedy je kaţdá častica abraziva obalená extrémne 

tenkou vrstvou kvapaliny, ktorá pri dopade častice zabraňuje tvorbe prachu. Vlhkosť 

povrchu veľmi rýchlo zanikne. Ak sa objaví blesková korózia, je potrebné povrch 

povlakovať. Ak sa pouţije inhibítor korózie, mal by byť kompatibilný s následne 

aplikovaným povlakom. Dosiahnuteľná čistota Sa 3. 

 
Obr. 11.38 Mechanizmus pôsobenia vlhkého tryskania 

 

2.2 Mokré tryskanie stlačeným 

vzduchom: metóda je podobná tryskaniu 

stlačeným vzduchom, avšak do prúdu 

abraziva a v smere prúdu pridáva kvapalina 

(zvyčajne čistá voda), aby sa vytvoril prúd 

vzduchu, vody a abraziva, obr.11.39. Do 

vody sa môţe pridať inhibítor korózie. 

Metóda je vhodná pre všetky typy povrchov, 

najmä pre jamkovitú a chemicky znečistenú 

oceľ a ak sa poţaduje nízky obsah 

rozpustných solí za predpokladu, ţe 

prítomnosť vody je povolená. Dosiahnuteľná 

čistota Sa 3. Metóda je vhodná najmä na 

zníţenie mnoţstva vo vode rozpustných 

nečistôt a minimalizáciu prašnosti počas 

tryskania. Keďţe voda sa pridáva v smere 

prúdenia abraziva, chemický čistiaci účinok 

je menej efektívny. Nevýhody: čistený 

povrch je zvyčajne pokrytý kašovitou 

 
Obr. 11.39 Mokré tryskanie stlačeným 

vzduchom 



zmesou vody a abraziva, čo zhoršuje operátorovi posúdenie vzhľadu povrchu. Táto kašovitá 

hmota sa preto musí odstrániť suchým tryskaním alebo prúdom vody. Pred nanášaním 

povlakov sa povrch musí osušiť, pričom sa môţe objaviť blesková korózia – tenká vrstva 

oxidov ţeleza, ktorá sa musí odstrániť, ak by prekáţala následne nanášanému povlaku. 

Metóda by sa nemala pouţívať tam, kde je prítomnosť vody neţiaduca. Pouţívajú sa 

tryskacie prostriedky z neţelezných materiálov, kde sa neuvaţuje o ich opätovnom 

pouţívaní. Ak sa pouţije inhibítor korózie, mal by byť kompatibilný s následne aplikovaným 

povlakom. 

2.3 Tryskanie kašovitým tryskacím prostriedkom: princíp spočíva v usmerňovaní 

disperzie jemného abraziva vo vode, alebo inej kvapaline pomocou čerpadiel alebo 

stlačeného vzduchu na čistený povrch. Môţe sa pridávať inhibítor korózie. Táto metóda sa 

pouţíva na čistenie povrchov, ktoré si vyţadujú malý, alebo ţiadny sekundárny profil (často 

vyţadované u malých výrobkov). 

2.4 Abrazívne čistenie tlakovou kvapalinou: abrazivo (alebo zmes abrazív) sa privádza 

do prúdu kvapaliny a prúd sa usmerňuje dýzou k čistenému povrchu. Čistiaci prúd je tvorený 

prevaţne tlakovou kvapalinou a prídavkom tryskacieho prostriedku, ktorého je zvyčajne 

menej ako pri mokrom tryskaní stlačeným vzduchom. Abrazivo sa pridáva ako suché (so 

vzduchom alebo bez) alebo v kašovitej forme. Môţe sa pridávať vhodný inhibítor korózie. 

Touto metódou sa dosahuje čistota Sa 3 pri stupni prekorodovania A, B a C a Sa 2 ½ pri 

stupni prekorodovania D (ako je definované v ISO 8501-1). Je vhodná najmä na zníţenie 

mnoţstva vo vode rozpustných nečistôt, ale pri odstraňovaní rozpustných solí sa proces riadi 

ťaţšie ako mokré tryskanie stlačeným vzduchom. Vysokotlaková voda je potenciálnym 

rizikom. 

 

11.1.5.3 Technologický postup tryskania 

Príprava pred tryskaním: je potrebné vizuálne skontrolovať prítomnosť oleja, mastnôt, solí 

a podobných nečistôt. Odstrániť tieto nečistoty odmasťovaním alebo umytím a skontrolovať, 

či sú tieto nečistoty odstránené. Ak sa tento krok zanedbá, mastnoty sa prenesú na tryskací 

prostriedok, ktorý by pri ďalšom pouţití mohol kontaminovať čistený povrch a takýto 

tryskací prostriedok sa nesmie opakovane pouţívať. Je výhodné pomocou výkonných 

nástrojov odstrániť aj hrubé, pevne priľnuté korózne splodiny a okoviny. Miesta ktoré 

nemajú byť otryskané je nutné prikryť. Ak sa bude čistiť mokrým tryskaním, do kvapaliny 

sa môţe pridať odmasťovač, ktorý bude odmasťovať počas tryskania. 

 

Po tryskaní: Po suchom tryskaní je potrebné odstrániť prach, slabo priľnuté pozostatky 

nečistôt a tryskacieho prostriedku odsávaním, kefovaním, alebo pomocou stlačeného 

vzduchu bez oleja a vlhkosti. Ak sa má zníţiť zvyšok rozpustných nečistôt, povrch sa umyje 

prúdom pary, horúcou vodou, rozpúšťadlom, alebo iným vhodným čistiacim prostriedkom (s 

nasledovným oplachom čistou vodou) a vysuší sa. Po mokrom tryskaní je potrebné umyť 

všetky povrchy čistou vodou, aby sa odstránili slabo priľnuté tryskacie prostriedky a iné 

zvyšky nečistôt. Voda môţe obsahovať schválený inhibítor korózie. Vysušenie povrchov 

pred nanášaním náterov sa môţe realizovať stlačeným vzduchom bez olejov a vlhkosti, 

alebo iným médiom (napr. teplým vzduchom). Pred aplikáciou náterových látok sa povrch 

musí vysušiť a môţe sa na povrchu objaviť tzv. blesková korózia. Táto tenká vrstva oxidov 

ţeleza sa musí odstrániť, ak by mala poškodzovať následne aplikovaný náterový systém.  

 

Hodnotenie otryskaného povrchu: po tryskaní je potrebné posúdiť očistený povrch podľa 

ISO 8501 a ISO 8502, aby sa zabezpečilo dodrţanie poţiadaviek normy/zmluvy. Ak povrch 

nespĺňa dohodnuté poţiadavky, proces sa opakuje. Moţná aplikácia jednotlivých spôsobov 

tryskania je znázornená na obr.11.40. 

 



 
Obr. 11.40 Oblasti aplikácie rôznych spôsobov tryskania 

 

11.1.5.4 Charakteristika akosti otryskaného povrchu 

Proces tryskania znamená niekoľko súčasne prebiehajúcich procesov. Niektoré 

posúvajú otryskaný povrch na kvalitatívne vyššiu úroveň (gradačné procesy), niektoré 

naopak, materiál degradujú (degradačné procesy), obr.11.41 [131-143]. Tieto javy však 

nemoţno jednoznačne klasifikovať ako gradačné, alebo degradačné. Ich skutočná povaha 

závisí od účelu tryskania. Napr. úber materiálu pri tryskaní je jav degradačný, pretoţe 

dochádza k nevratným úbytkom materiálu, no vzhľadom na poţiadavku očistiť povrch je to 

jav gradačný. 

 

 
Obr. 11.41 Schematické znázornenie rozdelenia účinkov tryskania na základný materiál [131] 

 

Mikrogeometria otryskaného povrchu 

Z hľadiska mikrogeometrie povrchy delíme na orientované/anizotrópne, obr.11.42a 

(v navzájom kolmých smeroch má výrazne odlišné hodnoty drsnosti) 

a neorientované/izotrópne, obr.11.42b (drsnosť a rozstup vrcholkov sa v navzájom kolmých 



smeroch výrazne nelíšia). Podľa tohoto rozdelenia môţeme tryskaný povrch zaradiť medzi 

neorientované/izotrópne povrchy [254-257]. 

 
Obr. 11.42 3D vzhľad povrchu a) opracovaného hobľovaním, b) otryskaného oceľovou drvinou, 

získané pomocou dotykového profilomera [129,130,144,145] 

 

Tvar tryskacieho prostriedku sa pri tryskaní prenáša na tryskaný povrch, pričom 

jednotlivé odtlačky tryskacieho prostriedku sa navzájom prekrývajú a vytvárajú tak 

charakteristický vzhľad povrchu, obr.11.43.  
 

  
a)                                                                           b) 

Obr. 11.43 Povrch otryskaný a) granulátom, b) drvinou [100] 

 

Povrchový objem 

Ide o veličinu, ktorá má význam pri tvorbe ochranných povlakov. Je to objem, ktorý 

sa musí vyplniť povlakovacím materiálom po úroveň  najvyšších vrcholkov predupraveného 

povrchu. Povrchový objem (Vp) je definovaný ako objem pripadajúci na jednotku plochy, 

ktorý je ohraničený rovinou prechádzajúcou najvyššími vrcholkami a povrchom základného 

materiálu, obr.11.44. Vzájomným porovnávaním hodnôt povrchových objemov 

u jednotlivých typov tryskacích prostriedkov, obr.11.45 je moţné konštatovať, ţe u guľatého 

tryskacieho prostriedku - granulátu sa dosahuje najmenší povrchový objem. Tento fakt je 

dôleţitý z hľadiska spotreby povlakovacieho materiálu a preto je vhodné pouţiť na 

predúpravu povrchu pod estetické (nie funkčné) povlaky otryskanie granulátom. 

Skutočná veľkosť povrchu 

Skutočný povrch môţeme definovať ako mnoţinu stredov všetkých povrchových 

atómov. Pri hodnotení skutočnej veľkosti otryskaného povrchu je potrebné vychádzať z jeho 

mikroskopických a submikroskopických nerovností a skutočnú veľkosť povrchu je moţné si 

predstaviť ako rozvinutie všetkých mikronerovností do roviny. 



 

Mikronerovnosťami rozumieme súbor zásekov zŕn TP do základného materiálu, ktoré 

sú dané tvarom TP a majú tvar lomových plôch vzniklých pri výrobe TP. 

Submikroskopické nerovnosti sú dôsledkom rozdielnej deformačnej schopnosti 

jednotlivých zŕn TP, ktorá môţe byť spôsobená rôznou orientáciou zŕn, prípadne 

rozdielnymi vlastnosťami fáz. 

 

Čistota otryskaného povrchu 

Pri procese tryskania za účelom odokovinenia je dôleţité posúdiť, do akej miery sa 

dajú okoviny z povrchu odstrániť. Absolútne čistý povrch je v reálnych podmienkach len 

veľmi ťaţko dosiahnuteľný, a teda aj veľmi ekonomicky náročný. Preto v praxi tolerujeme 

určité nepatrné zvyšky nečistôt a hovoríme o stupni odokovinenia, resp. stupni čistoty 

otryskaného povrchu. 

Pri stanovovaní čistoty povrchu musí byť najprv stanovený stupeň znečistenia  

východiskového povrchu. Norma STN EN ISO 8501-1 definuje štyri stupne korózie, 

obr.11.46:  

A povrch ocele je na veľkej ploche pokrytý priľnutou okovinou a vôbec alebo nepatrne 

hrdzou, 

B povrch ocele, ktorý začal hrdzavieť a z ktorého sa začala olupovať okovina,  

C povrch ocele, z ktorého opadáva hrdzavá okovina alebo sa dá zoškrabať, ale iba s 

miernou jamkovou koróziou, viditeľnou voľným okom,  

D povrch ocele, z ktorého opadáva hrdzavá okovina a voľným okom sa pozoruje 

prevaţne jamková korózia.  

 

 
                                   A                            B                           C                            D 

Obr. 11.46 Štyri stupne korózie pre vizuálne hodnotenie  

 

6,51

7,93
6,78 7,09

0

1

2

3

4

5

6

7

8

P
o

v
rc

h
o

v
ý

 o
b

je
m

 

[m
m

3
/c

m
2
]

OG K DOT OD

Druh TP

 

Obr. 11.44  Schematické znázornenie priečneho 

rezu ochranným povlakom na otryskanom 

povrchu: s - hrúbka povlaku, Vp - povrchový 

objem, Rz - maximálna výška nerovností profilu 

Obr. 11.45 Hodnoty povrchových objemov 

povrchov otryskaných rôznymi tryskacími 

prostriedkami [129,146] 



Stupne prípravy povrchu tryskaním (abrazívnym čistením) sa označujú symbolom Sa 

a môţu mať nasledovné hodnoty: 

 Sa 1 ľahké abrazívne čistenie – pri nezväčšenom pohľade sa nesmie na povrchu 

pozorovať olej, tuk, nečistota a slabo priľnutá okovina, hrdza a povlaky náterových látok 

a cudzorodé látky, obr.11.47.            
 

 
                                         B Sa 1                        C Sa 1                         D Sa 1   

Obr. 11.47 Sa 1 ľahké abrazívne čistenie 
 

 Sa 2 dôkladné abrazívne čistenie – pri nezväčšenom pohľade sa nesmie na povrchu 

pozorovať olej, tuk, nečistota, väčšina povrchu musí byť bez okoviny, hrdze, povlakov 

náterových látok a cudzorodých látok. Všetky zvyškové znečisťujúce látky musia byť 

pevne priľnuté, obr.11.48. 
 

 
                                          B Sa 2                        C Sa 2                      D Sa 2 

Obr. 11.48 Sa 2 dôkladné abrazívne čistenie 
 

 Sa 2 ½ veľmi dôkladné abrazívne čistenie – pri nezväčšenom pohľade sa na 

povrchu nesmie pozorovať olej, tuk, nečistota a okovina, hrdza, povlaky náterových 

látok a cudzorodé látky. Všetky zvyškové stopy znečisťujúcich látok musia byť jemne 

farebne odlíšené miesta vo forme škvŕn a pruhov, obr.11.49. 
 

 
              A Sa 2 ½                  B Sa 2 ½                C Sa 2 ½              D Sa 2 ½  

Obr. 11.49 Sa 2 ½ veľmi dôkladné abrazívne čistenie 
 

 Sa 3 abrazívne čistenie na vizuálne čistú oceľ – pri nezväčšenom pohľade sa na povrchu 

nesmie pozorovať olej, tuk, nečistota a okoviny, hrdza, náterové povlaky a cudzorodé 

látky. Musí mať všade rovnakú kovovú farbu, obr.11.50. 



 
                                  A Sa 3                   B Sa 3                      C Sa 3                     D Sa 3 

Obr. 11.50 Sa 3 abrazívne čistenie na vizuálne čistú oceľ 

 
Po otryskaní sa však na povrchu nachádza tzv. sekundárne znečistenie, tvorené zvyškami 

tryskacích prostriedkov. Tie sú buď zaseknuté v povrchu, alebo pokrývajú povrch v podobe 

prachových častíc, obr.11.51. Ich mnoţstvo závisí od vlastností pouţitého tryskacieho prostriedku 

a od jeho odolnosti voči opotrebeniu. Zvyšky tryskacích prostriedkov negatívne ovplyvňujú 

priľnavosť následne aplikovaných povlakov, alebo lepených spojov. 

 

Na orientačné zistenie zaprášenia povrchu v súčasnosti slúţi metóda snímania 

samolepiacou páskou podľa STN EN ISO 8502-3. Samolepiaca páska sa za stanovených 

podmienok pritlačí na predupravený oceľový povrch, následne sa odstráni, uloţí sa na 

podklad kontrastnej farby a vykoná sa vizuálne posúdenie. Mnoţstvo zachyteného prachu na 

páske sa hodnotí vizuálnym porovnaním s referenčným vyobrazením, obr.11.52, pričom sa 

zaznamenáva najbliţšie zodpovedajúce číselné vyhodnotenie. Veľkosť častíc prachu sa 

určuje podľa kritérií uvedených v tab.11.9. 

  

Obr. 11.51  Otryskaný substrát - zapichnuté zrná almandínu v pohľade (zv. 50x) a v priečnom 

reze (zv.100x) [147] 

 

Tab. 11.9  Triedy veľkosti prachových častíc 

Trieda Opis prachových častíc 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Častice neviditeľné pri zväčšení 10x 

Častice viditeľné pri zväčšení 10x, ale nie 

voľným okom (zvyčajne častice menšie 

neţ 50 µm) 

Častice viditeľné voľným okom 

(zvyčajne častice od 50 µm do 100 µm) 

Častice jasne viditeľné voľným okom 

(zvyčajne častice od 0,5 mm) 

Častice od 0,5 do 2,5 mm 

Častice väčšie ako 2,5 mm 
 

Obr. 11.52  Referenčná stupnica na 

určovanie mnoţstva prachu 



Na analýzu veľkosti častíc odobraných lepiacou páskou a plošného pokrytia povrchu 

týmito časticami je moţné vyuţiť rôzne softvéry na analýzu obrazu, napr. SIMAGIS™ 

Research MSS, pomocou ktorého je moţné zistiť počet zachytených častíc, ich minimálnu 

a maximálna veľkosť a plochu, ktorú zaberajú, obr.11.53-11.54. Softvér dokáţe v podstate 

vykonať sitovú analýzu zachytených prachových častíc z fotografického záznamu. 

  

Obr. 11.53  Snímok lepiace pásky s prachovými 

časticami [148] 

Obr. 11.54 Nastavenie masky pre identifikáciu 

častíc [148] 

 

Výsledky sa zobrazia graficky aj tabelárne, obr.11.55 a 11.56. 

 

  

Obr. 11.55  Príklad tabelárneho 

vyhodnotenia merania [148] 

Obr. 11.56  Príklad grafického vyhodnotenia merania 

[148] 

 

Pomocou uvedeného softvéru bolo určené mnoţstvo a stredná veľkosť zachytených 

častíc na povrchu otryskanom almandínom troch rôznych zrnitostí, obr.11.57. 

 

Tryskacie prostriedky minerálneho pôvodu sa znehodnocujú štiepením pozdĺţ 

kryštalografických rovín a ich úlomky ostávajú zaklinené v mikronerovnostiach povrchu. 

Z obr.11.57 vyplýva, ţe väčšie zrná vzhľadom na svoju kinetickú energiu pri dopade na 

substrát sa štiepia intenzívnejšie ako malé a spôsobujú väčšie znečistenie povrchu. 

 



 

a) 

 

 

 
b) 

 

 

 

Obr. 11.57 Závislosť hmotnosti 

zachytených prachových častíc na mnoţstve 

aplikovaného almandínu zrnitosti a) 0,56 

mm, b) 0,35 mm  a c) 0,18 mm [147] 

 

 
c) 

 

 

Vlastnosti a správanie sa otryskaného povrchu  

Priaznivý účinok tryskania vyplýva najmä z tlakových napätí a z plastickej 

deformácie za studena, čo je dôsledkom predovšetkým tryskania granulátom. Tlakové 

napätia zvyšujú odolnosť voči únavovému poškodeniu, napäťovým koróznym trhlinám, 

vodíkovým trhlinám, oteru a erózii vyvolanej kavitáciou. Plastická deformácia za studena 

vyvoláva mechanické spevnenie, texturovanie povrchu, uzatváranie pórovitosti a zvyšuje 

odolnosť voči interkryštalickej korózii. 

 

Vlastná plastická deformácia 

Uskutočňuje sa buď prostredníctvom pohybu dislokácií sklzom, alebo dvojčatením. 

Mechanizmus sklzu závisí od kryštalografickej stavby kovu a podmienok plastickej 

deformácie. 

Deformačný účinok tryskacích prostriedkov sa štandardne stanovuje na plochej 

vzorke meraním jej priehybu, ktorý vznikne po otryskaní (Almenov test). Deformačný 

účinok tryskacích prostriedkov závisí od ich zrnitosti, rýchlosti dopadu, uhla dopadu, 



rovnako ako od hrúbky otryskávaného materiálu [131-141]. Najvyšší priehyb materiálu 

otryskaného liatinovou drvinou bol nameraný pri uhloch dopadu 75° a 90° a najniţší pri uhle 

30°, obr.11.58. 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 

 

 
Obr. 11.58 Priehyb vzoriek rôznej hrúbky 

otryskaných liatinovou drvinou zrnitosti a) 0,56 

mm, b) 0,71 mm a c) 0,9 mm pri rôznych uhloch 

tryskania [149] 

Spevnenie 

Prejavuje sa zvýšením pevnosti materiálu v celom objeme, alebo len v povrchovej 

vrstve. Je to dôsledok plastickej deformácie. Vysvetľuje sa takým nahromadením dislokácií, 

pri ktorom dochádza k ich vzájomnej interakcii.  

Typickými vlastnosťami povrchov otryskaných granulátmi (shot peening) sú tlakové 

zvyškové napätia a extrémne vysoké hustoty dislokácií v blízkosti povrchových vrstiev, 

ktoré sú dôsledkom nehomogénnej plastickej deformácie. Spevnenie povrchu tryskaním sa 

prejaví aj zvýšením medze únavy daného materiálu, obr.11.59. 

 
Obr. 11.59 Únavové krivky spekanej ocele (sintered) a spekanej ocele spevnenej tryskaním 

oceľovým granulátom (shot peened) [150] 



Štruktúrne zmeny 

RTG analýzou ocelí  s austenitickou štruktúrou boli študované štruktúrne zmeny po 

tryskaní. Bolo zistené, ţe austenitická štruktúra (O) v ţíhanom materiáli sa po tlakovom 

namáhaní alebo tryskaní stráca, a súčasne sa objavuje ďalší výstupok (C3, G2, C3G2), ktorý 

naznačuje martenzitickú premenu, obr.11.60, 11.61. 

.  
 

Obr. 11.60 Priebehy RTG difrakcie povrchov po 

ţíhaní (O), po tlakovom namáhaní (C3), po tryskaní 

oceľovou drvinou (G2), po tlakovom namáhaní a 

následnom tryskaní oceľovou drvinou (C3G2) ocele 

SUS 304 [151] 

Obr. 11.61  Pomer objemu austenitu v 

povrchovej vrstve ocele SUS 304 [151] 

 

Tepelný efekt 

Zvýšená teplota otryskaného materiálu je prejavom tepla, ktoré vzniklo premenou 

deformačnej energie a trecej práce vynaloţenej pri danom procese. Rozhodujúca je rýchlosť 

deformácie. Aţ 90% deformačnej energie sa premení na teplo, čím dôjde k ovplyvneniu 

základného materiálu. Priebeh teplôt získaný pri tryskaní oceľového substrátu oceľovým 

granulátom priemeru 0,9 mm pneumatickým tryskacím zariadením je na obr.11.62 [152-

156]. Na zistenom priebehu teplôt je moţné rozoznať tri oblasti: I. – nábeh teploty na 

pracovné maximum, II. – mierny pokles teploty vedením tepla objemom vzorky a prúdiacim 

médiom z dýzy, III – ukončenie tryskania a pokles teploty substrátu na teplotu okolia. 

Rozloţenie teploty v stope dopadového lúča ilustruje obr.11.63. 

 

  

Obr. 11.62  Priebeh teploty otryskávaného oceľového 

substrátu merané 0,5 mm pod povrchom vzorky [152-156] 
Obr. 11.63  Rozloţenie teploty v stope 

dopadového lúča pri tryskaní [152-156] 

 

Teplota povrchu otryskávaného materiálu sa zvyšuje so zvyšovaním doby tryskania 

do určitej hodnoty. Prenos tepla v skúmaných materiáloch sa uskutočňuje prevaţne vedením. 



So zvyšujúcim sa stupňom deformácie sa relatívne mnoţstvo energie pohlcované 

deformovaným materiálom zmenšuje. Výška teploty je ovplyvnená podmienkami tryskania, 

dobou tryskania, veľkosťou otryskávanej plochy a hustotou dopadu TP. Pri tryskaní rôznych 

druhov materiálu za rovnakých podmienok bola najvyššia teplota nameraná pri zliatine medi 

na odliatky, niţšia pri tryskaní sivej liatiny a najniţšia hodnota teploty bola zistená pri oceli 

(cca 140°C) v závislosti od chemického zloţenia jednotlivých druhov materiálov, od ich 

vodivosti a reţimu tryskania [152-156]. 

 

Zmeny mechanických a technologických vlastností 

So zvyšovaním rozmeru TP: 

 lineárne stúpa medza klzu Re, medza pevnosti Rm, a pomer Re/Rm, 

 klesá ťaţnosť A, 

 vrubová húţevnatosť KCV sa tryskaním takmer nemení, 

 medza únavy sa tryskaním zvyšuje a 

 so zväčšujúcim sa rozmerom TP a so zmenšovaním hrúbky plechu klesá 

hlbokoťaţnosť. 

 

Zvyškové napätia 

Zvyškové napätia sú napätia zostávajúce v súčiastke - materiáli po ukončení všetkých 

výrobných operácií bez aplikovania akýchkoľvek vonkajších zaťaţení. Tieto napätia môţu 

byť buď ťahové alebo tlakové. Zvyškové napätia granulátom tryskanej ocele sú uvedené na 

obr.11.64. 

 

Zvyškové napätia je moţné stanoviť pomocou Almenovho testu výpočtom 

z priehybov otryskaných materiálov rôznej hrúbky, a tieţ skúškami mikrotvrdosti a 

mechanickými ťahovými skúškami, odstránením ovplyvnenej povrchovej vrstvy chemickým 

odleptaním, tenzometrickými a výpočtovmi metódami. 

 

 

 

 

 
Obr. 11.64  Zvyškové napätia 

granulátom tryskanej ocele SAE 1045 

v závislosti na hĺbke pod povrchom 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.65  Zmena mikrotvrdosti materiálu po 

otryskaní pri rôznom uhle tryskania [142,143] 



Za kvalitatívne hodnotenie plastickej deformácie, v ktorom je zahrnutý vplyv 

všetkých jej dôsledkov je povaţované meranie priebehu mikrotvrdosti, obr.11.65. 

Mikrotvrdosť je dôleţitým ukazovateľom kolektívneho vplyvu vlastnej plastickej 

deformácie, tepelného efektu, zvyškových napätí a spevnenia materiálu [131-142]. 

 

Aktivita otryskaných povrchov 

Vzhľadom na intenzívne deformačné procesy v povrchových vrstvách a odstránením 

medzivrstvy sa tryskaním získava vysoko aktívny povrch. Aktivitu povrchov hodnotíme na 

základe merania elektródových potenciálov materiálu. Hodnoty aktivity nového povrchu sú 

výrazne ovplyvňované parametrami tryskania (uhol dopadu TP, veľkosť zrnitostnej frakcie), 

obr.11.66. Nové povrchy získané tryskaním sa vyznačujú rýchlym poklesom aktivity 

v dôsledku ich reakcie s okolitým prostredím, čo negatívne ovplyvňuje adhéziu povlakov 

aplikovaných na tieto povrchy. Na obr.11.67 a 11.68 sú uvedené priebehy potenciálov 

oceľových povrchov otryskaných hnedým korundom (K), almandínom, oceľovým 

granulátom (OG) a demetalizovanou oceliarenskou troskou (DOT). Zniţovanie aktivity 

v závislosti na čase nás núti dodrţiavať minimálnu dobu medzi tryskaním a následnou 

tvorbou povlakov.  

 
a) 

 
b) 

Obr. 11.67 Časový priebeh elektródového potenciálu ocele S235JRG2 otryskanej a) hnedým 

korundom,  b) almandínom exponovanej v interiéri a exteriéri [157-160] 

 

Obr. 8.62  Závislosť stredných hodnôt potenciálov od času, meraná na vzorkách 

otryskaných OD (dz = 0,56 mm), K (dz =0,7 mm), DOT ( dz = 0,9 mm) exponovaných vo 

vonkajšej atmosfére 
 

 

 

 

  Vzájomným porovnaním priebehov zmien aktivity oceľových povrchov otryskaných 

uvedenými tryskacími prostriedkami v závislosti na dobe expozície vo vonkajšej atmosfére 

moţno konštatovať, ţe u všetkých pouţitých tryskacích prostriedkov dochádza k poklesu 

aktivity, t.j. napätia smerujú ku kladnejším hodnotám.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.66 Hodnoty elektródových 

potenciálov materiálu S235JRG2 zistených 

bezprostredne po tryskaní  oceľovou 

drvinou [157] 



 

Obr. 11.68  Časový priebeh elektródového potenciálu ocele S235JRG2 otryskanej OD 

(dz = 0,56 mm), K (dz =0,7 mm), DOT (dz = 0,9 mm) exponovanej vo vonkajšej atmosfére [161,162] 
 

  Hodnoty všetkých napätí na začiatku merania sú najniţšie a v závislosti na čase sa 

postupne posúvajú ku kladnejším hodnotám. To znamená, ţe bezprostredne po otryskaní má 

povrch materiálu najvyššiu aktivitu a teda aj najvyššiu schopnosť sorpcie (adsorpcie a 

absorpcie). Pri expozícii vzoriek vo vonkajšej atmosfére dochádza k zniţovaniu aktivity 

povrchu chemickými reakciami medzi kovovým povrchom a vonkajšou atmosférou. Povrch 

materiálu nadobudne postupne ustálený potenciál, ktorý len mierne stúpa, a aktivita povrchu 

mierne klesá. Kaţdým poklesom aktivity povrchu dochádza ku ďalšej degradácii 

otryskaného povrchu. 

 

11.1.5.5 Tryskanie nekonvenčnými tryskacími prostriedkami 

Tryskanie suchým ľadom (kryogénne čistenie) 

V princípe je totoţné s tryskaním ostatnými tryskacími prostriedkami, teda tryskací 

prostriedok je urýchľovaný prúdom stlačeného vzduchu a dopadá na čistený povrch. Pri 

pouţití tvrdých tryskacích prostriedkov dochádza vlastne k obrúseniu (abrazívnemu 

poškodeniu) povrchu, kým  tryskanie suchým ľadom je neabrazívne, vyuţíva mäkké častice 

suchého ľadu urýchlené aţ na nadzvukovú rýchlosť. Pri ich dopade na čistený povrch 

vznikajú miniexplózie, ktoré z podkladu odstraňujú neţiaduce vrstvy, obr.11.69. Častice 

suchého ľadu (T = -79ºC) ochladzujú povrch čisteného predmetu a v dôsledku rozdielneho 

koeficientu rozťaţnosti základného materiálu a povlaku, koróznych splodín i ďalších nečistôt 

vzniká na rozhraní mechanické napätie. Sublimáciou a rázovým rastom objemu sa uvoľní 

skrehnutá a napätá vrstva nečistôt a prúdom vzduchu je odstránená. Metóda je šetrná k 

ţivotnému prostrediu a neprodukuje ţiadny sekundárny odpad. Umoţňuje čistiť väčšinu 

predmetov na mieste bez potreby demontáţe, nehrozí nebezpečenstvo poškodenia aktívnych 

elektrických alebo mechanických častí. Dá sa ním odstrániť ako sadza z kníh, tak aj troska 

po zváraní. Je to čistá technológia povolená aj v potravinárskom priemysle. 

Čistenie suchým ľadom je výsledkom jeho troch súčasne pôsobiacich účinkov: 

1. Kinetický 

Pelety suchého ľadu sú unášané prúdom stlačeného vzduchu, dopadajú rýchlosťou zvuku na 

povrch, nalomia a uvoľnia kontaminant z čistenej plochy. 

 2. Termálny 

Nízka teplota granúl suchého ľadu (-79°C) spôsobí ochladenie kontaminantu tak, ţe sa stáva 

krehkým a ľahko oddeliteľným od čisteného povrchu. 

 3. Sublimácia 

Pelety prenikajú kontaminantom, okamţite sublimujú (zmenia skupenstvo z pevnej fázy na 

plynnú), čo spôsobuje 700 násobné zväčšenie ich objemu a explozívny efekt, ktorý oddelí 

kontaminant od čisteného povrchu. 



 

Pelety suchého ľadu sa buď vyrábajú na mieste tryskania, alebo sa nakupujú hotové. 

Suchý ľad je oxid uhličitý potravinárskej kvality, netoxický skvapalnený plyn, ktorý je lacný 

a dá sa ľahko skladovať priamo v prevádzke. 

Proces tryskania suchým ľadom je moţné ovplyvňovať: 

 tlakom stlačeného vzduchu, 

 typom tryskacej dýzy (distribúciou rýchlosti), 

 veľkosťou a hustotou peliet suchého ľadu, 

 hustotou dopadu častíc na jednotku plochy za sekundu. 

Vzhľad kryogénne očisteného povrchu je na obr.11.70. 

 

        

Obr. 11.70 Vzhľad povrchu po tryskaní suchým ľadom a jeho 3D zobrazenie [163] 

 

Tryskanie ďalšími nekonvenčnými tryskacími prostriedkami nekovového pôvodu 

 V súčasnosti sa uplatňujú ako tryskacie prostriedky aj rôzne minerály a druhotné 

suroviny, napr. trosky z metalurgických procesov, makromolekulové látky, 

hydrogenuhličitan sodný (jedlá sóda), CEVA (zmes Al2O3, MgO, CaO) a mnohé ďalšie na 

báze biologického odpadu. Mnohé z nich sa vyznačujú nízkou mernou hmotnosťou a preto 

 
 

  

b) 

 

a) 

Obr. 11.69 a) Vzhľad a výroba peliet suchého ľadu, b) mechanizmus čistenia povrchov suchým 

ľadom 



spadajú uţ do oblasti ľahkého tryskania, ktoré umoţňuje pouţitie nízkych tryskacích tlakov 

pri pneumatickom tryskaní, čo do veľkej miery eliminuje neţiaduce sekundárne účinky 

tryskania, najmä zvyškové napätia a deformácie substrátu. Touto metódou je moţné 

zabezpečiť čistý povrch ekologicky neškodným spôsobom bez porušenia základnej vrstvy, 

odstraňuje nečistoty bez chemikálií, je vysoko citlivá pre presné povrchy, nepoškodzuje 

povrch kovov, umoţňuje predúpravu krehkých materiálov, umoţňuje ľahkú likvidáciu 

odpadov. Jej vyuţitie je v chemickej a potravinárskej výrobe, stavebníctve, strojárstve, 

letectve, doprave a pod. 

 Obr.11.71 uvádza zdrsňujúce účinky niektorých nekonvenčných tryskacích 

prostriedkov -  demetalizovanej oceliarenskej trosky (DOT), tryskacieho prostriedku CEVA. 

 
Obr. 11.71 Zdrsňujúce účinky DOT, tryskacieho prostriedku CEVA dvoch zrnitostí a referenčného 

tryskacieho prostriedku – hnedého korundu [164] 
 

Vzhľad povrchov predupravených uvedenými tryskacími prostriedkami je na obr.11.72. 

  

   

   

HK CEVA DOT 

Obr. 11.72 Vzhľad 3D zobrazenia otryskaných povrchov [164] 

 



Rozpad uvedených tryskacích prostriedkov pri opakovanom pouţití dokumentuje obr.11.73. 

 

Obr. 11.73 Súčtové krivky zrnitosti hodnotených tryskacích prostriedkov do 5 obehov [164] 
 

Okrem čistiacich a zdrsňujúcich účinkov bol u DOT zistený aj dočasný ochranný 

účinok proti korózii [128,165,162]. Na obr.11.74 sú zachytené zmeny vzhľadu povrchov 

v závislosti od času pobytu vo vonkajšej atmosfére. Aj z tohto vizuálneho posúdenia je 

moţné pozorovať, ţe povrchy otryskané oceľovou drvinou vykazujú vyšší stupeň korózneho 

napadnutia ako ostatné typy povrchov. U povrchov otryskaných DOT sa vzhľad povrchov 

mení v závislosti od dĺţky pobytu vo vonkajšej atmosfére iba zmenou farebného odtieňa 

a korózne body sa na povrchu takmer nevyskytujú. Je to dôsledok prítomnosti pasivačnej 

vrstvy, ktorá sa pri vizuálnej kontrole viditeľne prejavuje. 
 

   

bezprostredne po tryskaní 2 hodiny po otryskaní 6 hodín po otryskaní 

   

24 hodín po otryskaní 48 hodín po otryskaní 168 hodín po otryskaní 

Obr. 11.74 Povrchy otryskané DOT (naľavo) a OD (napravo) bezprostredne po otryskaní a po 

expozícii vo vonkajšej atmosfére [128,165,162] 



Jedlá sóda ako tryskací prostriedok je ekologický a určený na jednorazové pouţitie, pretoţe 

uţ po jednom pouţití sa intenzívne štiepi a rozpadáva. Vzhľad zŕn sódy pred a po tryskaní je 

uvedený na obr.11.75. 
 

 
Obr. 11.75 Tryskací prostriedok - hydrogenuhličitan sodný: 

 a – pred tryskaním, b – po tryskaní [148] 

 

Na povrchu otryskanom sódou, obr.11.76 je zrejmé sekundárne znečistenie povrchu 

jej úlomkami, po oplachu dôjde k odstránenie väčšiny zapichnutých zŕn,. 

 

 

Bezprostredne po tryskaní 

 

s následným oplachom 

Obr. 11.76 Povrch hliníka otryskaného sódou [147,166] 

 

 

Obr. 11.77 Vzhľad almandínu [148] 
 



Minerálny tryskací prostriedok almandín – prírodný granát Fe3Al2(SiO4)3 je horninotvorný 

materiál s vysokou mineralogickou čistotou, ktorý poskytuje tvrdé a ostré zrná, obr.11.77. 

Kryštalizuje v kubickej mrieţke. Jedná sa o druhotnú surovinu - úlomky z ťaţobného 

procesu. Väčšie kusy almandínu sa vyuţívajú na výrobu šperkov, malé úlomky sa dajú 

vyuţiť v tryskaní najmä na otvorených priestranstvách, kde zber pouţitého tryskacieho 

prostriedku nie je moţný a jeho likvidácia po pouţití nazaťaţuje ekologický systém. 

Podobne ako ostatné nekovové tryskacie prostriedky má nízku ţivotnosť, ktorá je zrejmá 

z kriviek rozpadu, obr.11.78. 
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c) 

Obr. 11.78  Pokles stredného rozmeru zrna 

(hodnotené na menovitom site) a nárast 

prachového podielu (rozmer pod 0,09 mm) pre 

almandín zrnitosti a) 0,56 mm, b) 0,35mm, 

c) 0,18mm pri opakovanom pouţití (20 obehov) 

[148] 

 

Tryskaním s pouţitím pozinkovaného tryskacieho prostriedku je moţné vytvoriť 

zinkový povlak na povrchu oceľového substrátu mechanickou cestou - technológiou 

studeného zinkovania [167-178]. Nanášanie zinkového povlaku tryskaním nastáva 

v dôsledku oteru vrstvy zinku z nosiča - oceľového tryskacieho prostriedku na otryskávaný 

povrch, obr.11.79. Tento proces prebieha súčasne s procesom odstraňovania okovín, 

zdrsňovania a spevnenia povrchu. Hrúbku takto vytvoreného zinkového povlaku ovplyvňuje 

aj uhol dopadu TP. Najväčšie hrúbky zinkového povlaku boli dosiahnuté pri uhle dopadu 

75°.   

Vytvorený povlak napriek svojej necelistvosti zabezpečuje dočasnú protikoróznu 

ochranu otryskaných oceľových povrchov. Pri sledovaní povrchov vzoriek exponovaných na 

voľnom priestranstve bola na štvrtý deň expozície pozorovaná korózia zinku za vzniku ZnO, 

čo sa prejavilo stmavnutím povrchu. Na povrchu vzoriek exponovaných pod prístreškom 

počas 27 dní nevzniklo korózne napadnutie základného materiálu, bola pozorovaná len 

korózia zinku za vzniku oxidov, obr.11.80. 



   
 

Obr. 11.79 Vzhľad povrchu po tryskaní so zinkovými TP pri rôznych uhloch dopadu  

a) =30°, b) =45°, c) =75° [168] 

 

 
                             
                               a)                      b)                 c)        30°                45°                  75°  

 

Obr. 11.80 Vzhľad povrchu vzoriek po štyroch dňoch expozície pod prístreškom 

a) otryskané korundovou drvinou, b) otryskané oceľovou drvinou, 

 c) vzorky so zinkovým povlakom [178] 
 

11.1.5.6 Parametre tryskania a ich vplyv na vlastnosti otryskaného povrchu 

Hlavnými parametrami pri tryskaní sú: 

 tvar, rozmer a zrnitostná skladba TP, 

 rýchlosť letu zrna TP, 

 uhol dopadu TP, 

 vzdialenosť čisteného povrchu od tryskacej dýzy, resp. metacieho kolesa, 

 intenzita tryskania. 

 

Vplyv tvaru: zrná guľatého tvaru pretvárajú povrch rovnomerne pretínajúcimi sa guľovými 

plochami, ostrohranné zrná vytvárajú ostré hlboké záseky rôzne orientované na povrchu 

materiálu. Sekaný drôt vykazuje na začiatku tryskania ostré záseky, ktoré sa svojim 

charakterom líšia od zásekov ostrohrannej drviny. 

Vzhľad povrchov otryskaných guľatým a ostrohranným tryskacím prostriedkom a ich 

profilografy sú na obr.11.81 – 11.83. 

 

=30° 



                        
a)                                                            b) 

Obr. 11.81 Vzhľad otryskaných povrchov a) Al substrát otryskaný balotinou, 

b) Al substrát otryskaný jedlou sódou, zv.100x [164] 

 

 
 

Obr. 11.82 Profilografy hliníkového substrátu otryskaného: a) balotinou, b) sódou [164] 

 

 
OG 

 
LD 

 
SD 

Obr. 11.83 Vzhľad tryskacích prostriedkov a nimi otryskaných povrchov, zv.100x 

(OG – oceľový granulát, LD – liatinová drvina, SD – sekaný drôt) 

 

Vplyv rozmeru: čím väčšie zrná TP pouţijeme, tým väčšiu drsnosť povrchu dosiahneme, ale 

zároveň sa spotrebuje väčšie mnoţstvo TP potrebné na pokrytie určitej plochy. Menšie zrná 

naopak vyţadujú menšie nutné mnoţstvá TP a povrch je kvalitnejšie, jemnejšie a 

rovnomernejšie pokrytý stopami, dosahujeme menšiu plastickú deformáciu - povrchové 

napätia sú menšie a rovnomernejšie rozloţené. 



Vplyv zrnitostnej skladby TP: homogénnosť zrnitostnej skladby ovplyvňuje výsledný 

vzhľad a drsnosť otryskaného povrchu. Čím je zrnitostná skladba rovnomernejšia, tým je 

reliéf povrchu výraznejší. Pri veľkom rozptyle zrnitosti sa charakteristický reliéf povrchu 

stráca, obr.11.84. 

 
a)                                                                      b) 

Obr. 11.84 Schéma povrchu otryskaného polydisperzným 

a) granulátom b) drvinou 

 

Vplyv rýchlosti letu zrna: čím je vyššia rýchlosť letu zrna, tým je väčšia jeho kinetická 

energia, väčšia stopa vzniknutá po dopade zrna, vyššia drsnosť substrátu a z toho plynie 

menšie mnoţstvo TP potrebné na pokrytie určitej plochy, obr.11.85. 

 

V mechanických tryskacích systémoch sa rýchlosť letu zrna reguluje otáčkami metacieho 

kolesa. U pneumatických systémov sa rýchlosť letu častíc TP reguluje tlakom vzduchu. 

Vplyv tlaku vzduchu pri pneumatickom tryskaní je zrejmý z obr.11.86.  

 

Vplyv uhla dopadu TP: uhol tryskania je charakterizovaný ako uhol medzi povrchom 

substrátu a osou dýzy v prípade pneumatického tryskania, prípadne medzi trajektóriou zrna 

letiaceho z metacieho kolesa a tangenciálnou rovinou substrátu. Ak je uhol tryskania menší 

ako 45°, TP ryhuje povrch substrátu, pričom dĺţka rýh je tým väčšia, čím je uhol tryskania 

menší. Takto pripravený povrch nevedie k dobrej adhezivite následne aplikovaných 

povlakov. Pri uhle dopadu 75° sa povrch tvorí hlavne mechanizmom úberu (vytrhávania) 

častíc materiálu a výsledkom toho je členitý povrch, ktorý obsahuje veľa miest vhodných na 

mechanické zakotvenie materiálu. 

 

 
 

Obr. 11.85 Vplyv rýchlosti letu zrna na drsnosť Ra 

otryskaného substrátu 
Obr. 11.86 Prierezy povrchov 

predupravených pri rôznom tlaku vzduchu 



Na základe početných výskumov ho povaţujeme za optimálny uhol tryskania. Pri 

uhle tryskania 90° prevláda vtláčací (kovací) mechanizmus a na povrchu uţ nie sú také 

dobré podmienky na mechanické zakotvenie materiálu, obr.11.87. 

 

 

 
Obr. 11.87 Priečne prierezy povrchov otryskaných pod rôznym uhlom dopadu TP 

 

Vplyv vzdialenosti povrchu od dýzy: optimálnu vzdialenosť dýzy od čisteného povrchu pri 

pneumatickom tryskaní si stanoví sám operátor v priebehu procesu čistenia. Príliš veľká 

vzdialenosť spôsobuje rozbiehavosť prúdu tryskacieho prostriedku a stratu jeho kinetickej 

energie. Pri metacích kolesách je táto vzdialenosť daná konštrukciou tryskacej komory 

a veľkosťou čisteného výrobku. 

 

Vplyv intenzity tryskania: intenzita tryskania je daná u mechanických tryskacích zariadení 

mnoţstvom TP vrhnutého na jednotku plochy, u pneumatických tryskacích systémov je daná 

časom tryskania. Efektívne je tryskať len dovtedy, kým je povrch úplne pokrytý stopami po 

dopade TP. Tomuto parametru hovoríme nutné mnoţstvo tryskacieho prostriedku qnR, 

obr.11.88. Je to také mnoţstvo TP, ktoré zabezpečí za daných podmienok tryskania úplné 

pokrytie povrchu stopami po dopade TP. Nutné mnoţstvo TP sa určuje z tzv. kriviek 

zdrsňovania. Z krivky je zreteľné, ţe drsnosť povrchu spočiatku stúpa, potom sa ustáli na 

určitej hodnote a nakoniec veľmi mierne klesá. Pokles drsnosti na konci krivky je spôsobené 

tzv. „pretryskaním“ povrchu, kedy ďalšie zvyšovanie mnoţstva TP vedie k únavovému 

porušovaniu povrchových vrstiev a ich jemnému odlupovaniu, obr.11.89. Preto je tryskanie 

ekonomické len pri aplikácii nutného mnoţstva TP.  

 

 
 
 

 

Obr. 11.88 Krivka zdrsňovania substrátu Obr. 11.89 Delaminácia tenkých vrstiev 

materiálu z pretryskaného povrchu [132] 



11.2 CHEMICKÁ PREDÚPRAVA POVRCHU 

 

Zahŕňa tie spôsoby úprav, pri ktorých chemické činidlá reagujú s nečistotami, ktoré 

sú na povrchu priľnuté, alebo chemicky viazané. 

Patrí sem: 

 odmasťovanie 

 morenie 

 chemické a elektrolytické leštenie 

 dekapovanie 

 odhrdzovanie 

Mastnoty na povrchu kovov zhoršujú priľnavosť povlakov aj iné vlastnosti. 

Vzhľadom na ich nestálosť môţu vplyvom rozkladu vyvolávať vhodné prostredie pre vznik 

korózie. Aj iné nečistoty (starý náter, hrdza, okoviny) ovplyvňujú priľnavosť a vzhľadové 

vlastnosti konečného povlaku. Zvlášť vysokú pozornosť je potrebné venovať príprave 

povrchov pred galvanickým pokovovaním, kde uţ nepatrné nečistoty na povrchu zabraňujú 

vytvoreniu kvalitného povlaku.  

 

11.2.1 Odmasťovanie 

Je to proces, pri ktorom sa povrch kovu zbavuje mastnôt rôzneho pôvodu. Kovový 

povrch je znečistený či uţ z výrobného procesu alebo stykom s okolím, nečistotami rôzneho 

charakteru a pôvodu. Elektrochemickou alebo chemickou reakciou kovu s okolím menia sa 

povrchové vrstvy kovu na oxidy, chloridy, sírany a iné zlúčeniny, ktoré sú priľnuté k 

povrchu.  Z vonkajšieho prostredia sa usadzujú na povrchu prach, sadze, kovové čiastočky a 

predovšetkým mastnoty v kvapalnej aj tuhej podobe. Starnutím najmä za zvýšenej teploty 

môţe vzniknúť na povrchu aţ tvrdá pevne priľnutá, veľmi často ťaţko odstrániteľná vrstva 

zmesí nečistôt rôzneho druhu [104]. 

Mnoţstvo nečistôt a ich charakter je veľmi premenný, čo je jedným z dôvodov pre 

premenlivosť parametrov pri čistení. Druhou príčinou variability procesu sú nároky na 

stupeň očistenia, na výslednú akosť povrchu. Pre odmasťovanie sa pouţívajú tri typy 

odmasťovacích prostriedkov: 

 organické rozpúšťadlá, 

 vodné roztoky účinných látok, 

 tenzidové roztoky.  

 

Organické rozpúšťadlá 

Organické rozpúšťadlá rozpúšťajú mastnoty rôzneho pôvodu. Ich základom sú 

uhľovodíky (napr. nafta, petrolej, benzín), substituované uhľovodíky (napr. diétyléter, 

acetón) alebo chlórované uhľovodíky (napr. trichloretylén, perchlóretylén a i.). 

Pre odmasťovanie mechanizovaným spôsobom sa pouţívajú halogénové uhľovodíky 

t.j. chlórované (chloretany, chloretyleny) alebo fluorované, pre odmasťovanie v menšom 

rozsahu za studena aj zmesi uhľovodíkov rôzneho typu s vysokou teplotou varu. Všetky 

halogénové uhľovodíky majú narkotické aţ toxické účinky. 

Odmasťovaním v organických rozpúšťadlách sa z povrchov kovov odstraňujú  

mastné látky a s nimi viazané ostatné nečistoty. Odmasťovanie je rýchle, ale na povrchu 

kovu vţdy ostáva tenká vrstva rozpúšťadla. Preto povrch odmastený v organickom 

rozpúšťadle nie je vhodný pre galvanické pokovovanie.  

 

Pouţívané sú organické rozpúšťadlá: 

   a) chlórované uhľovodíky (trichlóretylén, tetrachlóretylén, perchlóretylén a ďalšie), 

   b) fluorochlórované uhľovodíky (freón, ledon 113 a ďalšie), 

   c) iné alkoholy, benzín a ďalšie výrobky z nafty. 



Vodné odmasťovacie prostriedky 

Čistiaci prostriedok je vodný roztok anorganických solí, organických povrchovo 

aktívnych látok (tenzidov, zmáčadiel) a ďalších prísad. Vo väčšine prípadov sa pouţívajú 

alkalicky reagujúce anorganické soli, ale tieţ prostriedky neutrálne aţ slabo kyslé. Prípravok 

pre odmasťovanie sa obyčajne dodáva vo forme práškov alebo hrudiek a pracovný roztok sa 

získava rozpustením predpísaného mnoţstva prípravku (presné zloţenie je často firemným 

tajomstvom) v úţitkovej  vode. Sú to mnohozloţkové zmesi.     

Alkalické odmasťovače sú zaloţené na báze alkalických fosfátov, hydroxidov, 

kremičitanov, uhličitanov a tenzidov (povrchovo aktívnych látok, rozpustných vo vode), 

ktoré zniţujú povrchové napätie mastnôt. Účinnosť odmasťovania moţno podporiť 

jednosmerným elektrickým prúdom alebo ultrazvukom. Tenzidové roztoky sú tvorené 

vysokoaktívnymi tenzidmi, emulgátormi a zmáčadlami. Princíp ich pôsobenia spočíva v 

tom, ţe zniţujú povrchové napätie mastnôt priľnutých na povrchu kovu a rozptyľujú ich do 

roztoku. Opotrebované tenzidové roztoky sa zvyčajne nedajú regenerovať, preto sa vyrábajú 

z biologicky odbúrateľného základu, čím sa uľahčuje ich likvidácia a minimalizuje sa 

znečisťovanie ţivotného prostredia.  

Vodné roztoky delíme nasledovne: 

a) alkalické (detergenty, čistiace prostriedky na báze hydroxidu sodného, uhličitanu 

sodného, vodného skla a ďalších prísad), 

b)  kyslé (vodné roztoky kyseliny sírovej, chromsírovej, chlórovodíkovej, citrónovej a 

ďalších organických a anorganických kyselín), 

c)  neutrálne – zmáčadlá a emulzie (organické rozpúšťadlo + emulgátor + stabilizátor + 

vody, emulgátory na báze etylén oxidu, syntetické povrchovo aktívne látky, syntapon a 

neokal, t.j. alkylarylsulfonany). 

Vodné roztoky sa vyznačujú pomerne dobrou rozpúšťacou schopnosťou, sú zdraviu 

neškodné, nekorozívne, pohotové a lacné. Pouţívajú sa najmä na odstraňovanie leštiacich 

past, vápna, prachu, ľahkých ţivočíšnych tukov a minerálnych olejov z povrchov kovu, skla 

a plastov. Prichádzajú do úvahy hlavne pri úprave povrchu súčiastok pred galvanickým 

pokovovaním s konečným oplachom v čistej vode. 

Hlavné anorganické soli, ktoré sa pouţívajú pre formuláciu prípravkov, a ich pH 1 % 

vodného roztoku sú v tab.11.10. Najcennejšími zloţkami odmasťovacích prostriedkov sú 

kondenzované fosforečnany (difosfáty, trifosfáty, hexametafostáty). Majú výborný 

dispergačný a emulgačný účinok na oleje aj pevné látky a zabraňujú resorpcii rozpustených 

nečistôt na očistený povrch. 

  

Kyslé vodné roztoky sa pouţívajú na odhrdzovanie a morenie za spolupôsobenia 

ultrazvukovej energie, a to na odstraňovanie oxidov pripálených kovov (hlavne okovín) a 

pripálených splodín po ţíhaní. Pritom treba brať do úvahy, ţe vplyvom ultrazvukovej 

energie sa pôsobenie aj slabého roztoku kyseliny podstatne zosilní, čo môţe zapríčiniť 

poškodenie ultrazvukovej vane aj vtedy, ak je zhotovená z nehrdzavejúcej ocele. Na takéto 

účely sú vyvinuté špeciálne postupy s vhodnými vaňami z plastov alebo pomocou 

ultrazvukových prenosových článkov z vysokoodolných materiálov, alebo s ochrannými 

vrstvami. 

 

Voľba kyselín a koncentrácie ich roztokov závisí od druhu materiálu čistených 

súčiastok. Pracovná teplota kyseliny býva obyčajne 20
o
C a koncentrácia 5 aţ 25 % pre 

menej odolné materiály, 20 aţ 50 % pre odolnejšie materiály. Organické kyseliny sa 

pouţívajú v mnoţstve 30 aţ 120 g.l
-1

. Koncentrované kyseliny sa pouţívajú veľmi 

zriedkavo. Známe sú aj viaczloţkové kyslé čistiace roztoky na odstraňovanie vápenatých 

usadenín, ľahkých olejov a rádioaktívneho znečistenia. 

 



  Tabuľka 11.10 Anorganické soli pouţívané ako rozpúšťadlá [104] 

Názov soli Chemický vzorec pH 

Dihydrogénfosforečnan sodný 

(Mononátriumfosfát) 

   NaH2PO4 4,2 

Dihydrogendifosforečnan disodný 

(Dinátriumpyrofosfát) 

Na2H2P2O3 4,2 

Hexametafosfát    NaPO3 6,2 

Hydrogénuhličitan sodný 

(Nátriumbikarbonát) 

   NaHCO3 8,2 

Hydrogénfosforečnan disodný 

(Dinátriumortofosfát) 

Na2HPO4 8,5 

Trifosforečnanpenta sodný 

(Pentanátriumtripolyfosfát) 

Na5P3O10 8,9 

Dekahydráttetraboritanu disodného 

(Borax) 

Na2B4O7 9,1 

Difosforečnan tetrasodný 

(Tetranátriumpyrofosfát) 

Na4P2O7 10,0 

Uhličitan disodný Na2CO3 11,5 

Dikremičitan disodný 

(Nátriumdisilikát) 

Na2Si2O5 11,7 

Ortofosforečnan trisodný 

(Trinátriumortofosfát) 

Na3PO4 11,8 

Metakremičitan disodný 

(Metasilikát sodný) 

Na2SiO3 12,5 

Hydroxid sodný     NaOH 13,3 

 

Zmáčadlá sú zlúčeniny vyznačujúce sa zvláštnou, amfipatickou (polárnou – 

nepolárnou) stavbou molekuly. Zniţujú povrchové napätie vody, emulgujú oleje a dispergujú 

zhluky. Pouţívajú sa v koncentrácii 0,25 aţ 10 hmotnostných percent, čo závisí od mnoţstva 

nečistôt. Rozdeľujeme ich na aniónaktívne, katiónaktívne a neionogénne. 

Aniónaktívne sa beţne pouţívajú pri ultrazvukovom čistení. Sú dobre rozpustné, a to 

tak kvapaliny, ako aj tuhé látky. 

Katiónaktívne majú slabé čistiace účinky. Sú vhodné na čistenie zdravotníckych 

nástrojov a zariadení pre ich protibakteriálne účinky. 

Neionogénne sú pastovitej konzistencie alebo ako viskózne kvapaliny ťaţko 

rozpustné vo vode. Pouţívajú sa v špeciálnych prípadoch. Výhodou je, ţe vo vode 

nevytvárajú nerozpustné soli Mg a Ca a nereagujú na kyseliny. V zmesiach sa zlučujú s 

aniónaktívnymi a katiónaktívnymi zmáčadlami. Ich zvyšky po reakcii s vodou sú nevodivé, a 

preto vhodné na čistenie elektronických zariadení. 

   

Mechanizmus odstraňovania nečistôt odmasťovaním 

Mechanizmus odstraňovania látok, ktoré tvoria rozpustné zlúčeniny je jednoduchý. 

Kyseliny sa ľahko neutralizujú a prejdú do roztoku ako rozpustné mydlá, avšak 

zmydelňovanie tukov a olejov prebieha za beţných pracovných podmienok veľmi pomaly a 

len čiastočne.   

Mechanizmus odstraňovania olejov pokiaľ sa nezmydelňujú sa môţe rozdeliť na dva 

stupne, obr.11.90:  

a) stenčovanie vrstvy oleja – hrubé odmastenie,  

b) odstraňovanie tenkého olejového filmu priľnutého priamo k povrchu kovu. 

  



 
   a)                                                               b) 

Obr. 11.90 Mechanizmus odmasťovania povrchu (V – vzduch, R – odmasťovací roztok, O – vrstva 

oleja, mastnoty, K - kov) [104] 

 

Ku stenčeniu olejovej vrstvy je treba predovšetkým zníţiť napätie na povrchu oleja a 

vyvolať tak snahu po zväčšení jeho povrchu. Toto zväčšenie sa prejaví tvorbou kvapôčok v 

nerovných miestach olejovej hladiny. Vytvorené kvapôčky, ktorých veľkosť závisí od toho, 

nakoľko sa zníţilo stykové napätie, sa odtrhnú od olejovej vrstvy buď samé následkom 

svojej menšej mernej hmotnosti, alebo mechanickým účinkom a podľa okolností sa vyplavia 

na hladinu alebo zostanú v kúpeli vo forme emulzie. Vrstva oleja sa stenčuje tak dlho, aţ 

zostane na povrchu kovu iba film molekúl, na ktorý uţ pôsobí priamo adhézna sila na 

rozhraní olej – kov. 

Toto stenčenie uţ často postačuje pre hrubé odmastenie povrchu. Poţiadavky na 

čistotu povrchu sú však často vyššie. Táto tenká vrstva (často monomolekulárna) pôsobí 

ťaţkosti a záleţí pritom najviac na zloţení odmasťovacej kúpele. 

Aby mohol čistiaci roztok odstrániť túto vrstvu z povrchu, musí sa vrstva najskôr 

mechanicky prerušiť, aby sa roztok dostal do priameho styku s kovom. Olejový film môţe sa 

pretrhnúť niekedy náhodne nerovnosťou povrchu, mechanickým účinkom, ale 

najspoľahlivejšie sú látky, ktoré zniţujú napätie na dotykovej ploche dvoch fáz. Účinný ión 

tejto povrchovo aktívnej látky prenikne olejovým filmom aţ ku kovu a tak preruší jeho 

priamy styk s olejom. Ako náhle sa olej odtrhne, vnikne na jeho miesto odmasťovací roztok 

a zvyšok oleja vytlačí. To je spôsobené vplyvom kapilárnych síl v mieste, kde sa dotýka 

roztok s olejom na povrchu kovu.  

 

Spôsoby odmasťovania 

Z hľadiska  spôsobu nanášania odmasťovadla poznáme odmasťovanie ponorom, 

postrekom, odmasťovanie v parách rozpúšťadiel a odmasťovanie ultrazvukové. 

Odmasťovanie postrekom sa vyuţíva pri čistení väčších, hladkých predmetov bez 

závitov, slepých otvorov atď., a kde sa nepoţaduje dokonalá čistota povrchu. Z hľadiska 

účinnosti zaraďujeme čistenie postrekom medzi čistenie ponorom a ultrazvukom. Čistenie 

ponorom je vôbec najjednoduchší a najlacnejší spôsob. Vyuţíva sa hlavne pri miernom 

znečistení. Pri stredne silnom znečistení nastupuje metóda postreku. Pri čistení silno 

znečistených povrchov je nevyhnutné vyuţiť ultrazvukovú energiu. Existujú zariadenia, 

ktoré kombinujú uvedené metódy čistenia.  

Elektrolytickým odmasťovaním je moţné dosiahnuť zrýchlenie a zlepšenie procesu. 

Týmto spôsobom sa odstraňujú z povrchu posledné zvyšky mastnôt a iných nečistôt a je 

vhodný prevaţne tam, kde sa na čistotu povrchu kladú veľké poţiadavky. Ide 

o odmasťovanie zintenzívnené prechodom prúdu, zaloţené na princípe elektrolýzy. 

Elektrolyty pouţívané pri odmasťovaní majú charakter alkalický a ich zloţenie je 

podobné zloţeniu roztokov pre alkalické odmasťovanie. Zloţky odmasťovacieho roztoku sa 



môţu priaznivo uplatniť svojím chemickým a fyzikálno - chemickým účinkom, ale hlavnú 

prácu, t.j. zrušenie priamej adhézie kovu s nečistotami a ich odtrhnutie od povrchu, vykoná 

tlak plynu, ktorý sa vylučuje na elektródach. Tento mechanický účinok je pri konečnom 

elektrolytickom odmasťovaní hlavným činiteľom a pre jeho veľkosť má najväčší význam 

pouţitá prúdová hustota.  

Pri pouţití alkalického roztoku sa na katóde vylučuje alkalický kov, ktorý sa zlučuje 

s vodou za vzniku hydroxidu a vodíka. Ak je odmasťovaný predmet katódou, odmasťuje sa 

pôsobením koncentrovaného hydroxidu a mechanicky bublinami vodíka. Nevýhodou tohto 

procesu je moţnosť vzniku vodíkovej krehkosti. Ak je predmet zapojený ako anóda, 

odmasťovanie prebieha s rozpúšťaním kovu a s uvoľňovaním kyslíka. Odmasťovanie je 

pomalšie, ale vodík nevniká do kovu. 

Pri odmasťovaní sa môţe pouţiť zapojenie anodické, katodické alebo katodicko-

anodické bipolárne, ktoré je najúčinnejšie. Tento kombinovaný cyklus pracuje obyčajne v 

prvom stupni katodicky a v druhom stupni anodicky.  

Okrem uvedených spôsobov odmasťovania sa pouţívajú spôsoby kombinované, 

ktoré spojujú výhody jednotlivých odmasťovacích prostriedkov a spôsobov. Sú to: 

odmasťovanie v neutrálnych roztokoch (saponátoch), odmasťovanie emulzné (prídavkom 

emulgátorov do rozpúšťadiel), pomocou ultrazvuku (zlepšuje a urýchľuje sa proces 

odmasťovania), parou (ofukovaním s prídavkom emulgátorov). 

Zvláštny spôsob odmasťovania je opaľovaním, pri ktorom sa mastnoty spaľujú na 

povrchu súčiastok. Teplota ohrevu býva aţ 700
o
C.  

  

Účinnosť odmasťovacích prípravkov sa môţe hodnotiť laboratórne – analytickými 

metódami [179-181]. Najprv sa povrch umelo znečistí vybraným mazivom (technická 

vazelína VX-LH a konzervačná grafitová vazelína G3) na povrch tenkého oceľového plechu 

a hmotnostne sa kvantifikuje jeho mnoţstvo, tab.11.11. Po odmastení vybranými 

odmasťovacími prostriedkami (Ekasit, Ferroclean, Pragolod, Uniclean) sa zisťujú 

hmotnostné úbytky znečistenej vzorky, tab.11.12. U najúčinnejších odmasťovacích 

prostriedkov sa môţe stať, ţe odstránia celý objem umelo naneseného maziva a dokonca aj 

nečistoty, ktoré boli na skúšobnej vzorke predtým, čo sa prejaví zápornými hodnotami 

zvyškového zamastenia, obr.11.91 (Pragolod).  
 

Tabuľka 11.11 Hodnoty plošnej koncentrácie mastnôt pre jednotlivé odmasťovacie prostriedky 

[179,181] 

P.č. 
Druh odmasťovacieho 

prostriedku 

Plošná koncentrácia [g.m
-2

] 

VX-LH G3 

1 EKASIT 0,17 0,14 

2 FERROCLEAN 0,8 0,27 

3 PRAGOLOD  0,02 0,06 

4 UNICLEAN 0,85 0,12 

 

 

Tabuľka 11.12 Zostatok mastnôt a odmastenie pre jednotlivé odmasťovacie prostriedky [179,181] 

P.č. 
Druh odmasťovacieho 

prostriedku 

Zostatok mastnôt [%] Odmastenie [%] 

VX-LH G3 VX-LH G3 

1 EKASIT 23,94 12,96 76,06 87,04 

2 FERROCLEAN 31,62 10,15 68,38 89,85 

3 PRAGOLOD 2,12 1,19 97,88 98,81 

4 UNICLEAN 29,01 6,35 70,99 93,65 
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               a)                         b) 
 

Obr. 11.91 Intenzita odmasťovacieho procesu pre rôzne odmasťovadlá v závislosti od druhu 

mastnoty [179] 

 

Ultrazvukové čistenie 

 Ultrazvukové čistenie je v podstate fyzikálno-chemický proces, ktorý prebieha na 

rozhraní povrchu čisteného predmetu a kvapaliny. Kvapalina za spolupôsobenia kavitácie 

vyvolávajúcej intenzívne mikro- a makroprúdenie, rozpúšťa nečistoty alebo chemicky s nimi 

reaguje a odplavuje ich z čisteného povrchu. Intenzívne premiešavanie kvapaliny spôsobuje, 

ţe na čistený povrch sa dostáva stále nová „čerstvá“ kvapalina, zatiaľ čo sa pouţitá odvádza. 

Kvapalina počas ultrazvukového čistenia plní viacero úloh. V prvom rade slúţi ako 

rozpúšťadlo nečistôt, ktorého správna voľba je veľmi dôleţitým parametrom v celom 

technologickom procese. Ďalej čistiaca kvapalina prenáša ultrazvukovú energiu na čistený 

predmet. Nakoniec jej úlohou je odtransportovať uvoľnené nerozpustné nečistoty z čisteného 

povrchu súčiastky, prípadne ich preniesť do regeneračného zariadenia, kde sa z kvapaliny 

oddelia zvyšky nečistôt.  

 

Strojné zariadenia na odmasťovanie 

Konštrukčná rôznorodosť odmasťovacích strojov je veľká. Z hľadiska obsluhy sú 

odmasťovacie zariadenia: 

1. Komorové. Stroj má dobre uzavierateľnú komoru s jedným alebo viacerými pracovnými 

miestami, ktoré sú prístupné z hora alebo zo strán. Prevedením môţu byť aj viac 

operačné, ktoré sú riešené ako sústava za sebou nasledujúcich pracovných miest 

umiestnených v jednej spoločnej komore s automatickým prenosom súčiastok, obr.11.92. 

 
 

Obr. 11.92 Komorové odmasťovacie zariadenie [104] 



Pri komorovom zariadení sa jedná o zariadenie priebeţné, kedy čistený predmet prechádza 

naprieč zariadením buď uloţený na páse alebo zavesený na závese. Zariadenie je vţdy 

vybavené sekciou čistiacou, oplachovacou a sušiacou. Počet jednotlivých sekcií závisí na 

konkrétnom technologickom postupe. 

2. Prechodové tunelové zariadenie s roštovým dopravníkom, závesným dopravníkom, 

portálovým dopravníkom alebo so závitovkovou dopravou. Stroje sú beţne pouţívané v 

sériovej výrobe dielcov rôznych veľkostí. Sú riešené stavebnicovo s moţnosťou plne 

automatizovanej prevádzky, obr.11.93.  

 
Obr. 11.93 Tunelové odmasťovacie zariadenie [104] 

Zóna: 1 - vstupná, 2 – striekacia, 3 – neutralizačná, 4 – výstupná, 5 – prechodná, 6 – sušiaca; 

7 – nádrţe pre kúpele, 8 – odsávací ventilátor, 9 – ventilátor, 10 – ohrievač vzduchu, 11 – 

ukladanie dielcov na pás, 12 – odoberanie dielcov z pásu, 13 – pohon dopravného pásu 

 

V praxi sa pouţívajú najčastejšie tunelové odmasťovacie zariadenia so závesnými 

dopravníkmi, obr.11.94. 
 

   
 

Obr. 11.94 Prechodové tunelové odmasťovacie zariadenie so závesným dopravníkom 

 

3. Karuselové. Sú to stroje typicky mnohooperačné na čistenie menších a malých dielcov. 

Vyznačujú sa bohato kombinovanými technologickými postupmi s minimálne 5-timi 

pracovnými polohami. Tvoria uzavreté kompaktné jednotky, sú plne automatizované s 

pevným alebo voliteľným programom.  

 

Všetky zariadenia môţu byť z hľadiska spôsobu styku odmasťovacieho prostriedku s 

odmasťovaným povrchom prispôsobené čisteniu ponorom, postrekom a v parách, prípadne 

aj ich kombináciou. Z hľadiska počtu technologických operácií je technológia odmasťovania 

jedno-, dvoj-, troj- a viacoperačná. Počet operácií závisí výhradne na stupni znečistenia a na 

nárokoch na výslednú kvalitu povrchu.  

Odmasťovanie kovových a nekovových materiálov sa môţe vykonávať v osobitnom 

zariadení, ktoré je tvorené uzavretým priestorom s odsávaním odpadového plynu a prípadne 



je odmasťovanie vykonávané v priestore pre nástrek náterových hmôt (striekacie kabíny). Na 

takto vykonávané odmasťovanie je potrebné dodrţiavať emisné limity. 

Aktuálnou vyhláškou MŢP SR sa ustanovujú emisné limity, technické poţiadavky 

a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa pouţívajú 

organické rozpúšťadlá. Odmasťovacie procesy uskutočňované mimo odmasťovacieho 

zariadenia sa musia vykonávať tak, aby emisie prchavých organických zlúčenín boli 

minimalizované. Odmasťovanie sa musí vykonávať vo vymedzených priestoroch s vyuţitím 

odmasťovacích stolov alebo podobných zariadení.  

 

11.2.2 Morenie 

Slúţi na odstránenie nečistôt anorganickej povahy, najmä oxidov, okovín 

a koróznych splodín z povrchu chemickým rozpúšťaním v roztokoch anorganických kyselín 

(najčastejšie v HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, HF). Okoviny sa s kyselinou čiastočne 

rozpúšťajú, často sú pórovité. V mieste necelistvostí okovín, kde sa kyselina dostane aţ 

k podkladovému kovu – oceli dochádza k pomerne intenzívnemu rozpúšťaniu ocele podľa 

rovníc: 

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O 

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 

Mechanizmus odstraňovania oxidov, okovín z povrchu pri morení je zrejmý z obr.11.95: 

 
Obr. 11.95 Priebeh morenia 

 

Vodík vzniká pri rozpúšťaní vrstiev okovín, ktoré sú najbohatšie na ţelezo, teda 

najviac sa rozpúšťa FeO, potom Fe3O4 a najmenej Fe2O3.Vodík sa tvorí vo forme atomárnej, 

zlučuje sa na molekuly a zväčšuje svoj objem, pričom súčasne mechanicky pôsobí na 

okoviny a uľahčuje ich odstraňovanie. Interakcia ocele s plynným vodíkom vedie ku 

negatívnym účinkom – vzniku vodíkovej krehkosti, tvorbe trhlín a pľuzgierov na povrchu.  

Vrstva okovín pozostáva z dvoch, alebo troch fáz, ktoré sa líšia svojim zloţením 

a vlastnosťami, tab.11.14. U uhlíkových konštrukčných ocelí tieto vrstvy svojim zloţením 

zodpovedajú trom typom oxidov ţeleza. Najbliţšie k vlastnému kovu je fáza najbohatšia na 

ţelezo a najchudobnejšia na kyslík – oxid ţeleznatý FeO. FeO nie je stály za teplôt niţších 

ako 575°C, preto nie je súčasťou oxidických vrstiev vznikajúcich pri teplotách do 575°C. 

Strednú zloţku oxidickej vrstvy tvorí oxid ţeleznato – ţelezitý Fe3O4. Je to najstálejšia 

zloţka oxidov, a preto je vţdy v koróznych splodinách prítomný. Vonkajšia vrstva je tvorená 

oxidom ţelezitým Fe2O3 najbohatším na kyslík. Tento oxid nie je stály pri teplotách nad 

1200°C, pričom za prítomnosti ţeleza a niţších oxidov sa horná medza jeho stálosti zniţuje, 

takţe oxidické vrstvy vznikajúce nad teplotou 1000°C ho uţ neobsahujú, tab.11.13. 

 
Tabuľka 11.13 Teplotná stálosť oxidov ţeleza 

Teplota vzniku 

oxidických vrstiev 

FeO 

(%) 

Fe3O4 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

pod 575°C - 80 – 95 5 – 20 

575 – 1000°C 70 – 90 10 – 30 max. 3 

nad 1000°C 70 – 95 5 – 30 - 



Tabuľka 11.14 Relatívne porovnanie vlastností oxidických vrstiev 

Typ 

oxidu 
Názov Vlastnosti Hrúbka Tvrdosť 

Odolnosť voči 

kyselinám 

Fe2O3 hematit tvrdý, krehký malá najtvrdší vysoká 

Fe3O4 magnetit 
krehký, ľahko praská, 

feromagnetický 
väčšia tvrdší vysoká 

FeO wűstit 

mrieţka K12, značná 

priľnavosť ku kovovému 

povrchu 

najväčšia mäkký malá 

 

Morenie je moţné vykonať v závislosti od chemického zloţenia moreného materiálu, 

od zloţenia oxidickej vrstvy, ako aj od ďalšieho spracovania materiálu chemicky alebo 

elektrochemicky. 

 

Chemické morenie má rad nevýhod: 

 vysoká koncentrácia moriacich kyselín, 

 veľké straty základného kovu, 

 agresívne prostredie v prevádzke, kladúce veľké nároky na materiál moriaceho 

zariadenia, 

 veľké náklady na zabezpečenie základných hygienických podmienok pri morení, 

 dlhý čas morenia, 

 moţnosť korózneho napadnutia moreného materiálu, a ďalšie. 

Preto sa začalo vyuţívať morenie v alkalických taveninách. Ide o morenie v tavenine 

čistého hydroxidu sodného s prísadou oxidačného alebo redukčného činidla. Pretoţe povrch 

materiálu po morení v alkalickej tavenine je matný, tmavý a obsahuje malé mnoţstvo 

oxidov, je potrebné ho doplniť krátkym morením v roztoku niektorej z uvedených kyselín, 

alebo zmesi kyselín. Morenie v taveninách je vhodné pre beţné uhlíkové, nízkolegované, ale 

aj vysokolegované ocele. 

 

Elektrolytické morenie sa robí v roztokoch kyselín, zásad alebo solí a delí sa na: 

 katodické morenie (morený predmet je pripojený na záporný pól elektrického prúdu 

– je katódou), 

 anodické morenie (morený predmet je pripojený na kladný pól elektrického prúdu – 

je anódou), 

 katodicko – anodické morenie (morený predmet je striedavo zapájaný ako katóda a 

anóda). 

Druhou elektródou sú často oceľové dosky, alebo iné nerozpustné, napr. grafitové elektródy. 

Po morení je potrebné zabezpečiť dokonalé opláchnutie moreného predmetu a to buď 

ponorom do vane s vodou, alebo oplachom tlakovou vodou. Aby sa morený predmet po 

vysušení nepokryl koróznymi splodinami počas skladovania alebo dopravy, je potrebné ho 

chrániť. Spôsoby ochrany rozdeľujeme podľa dĺţky ochrany do troch skupín: 

 Chemická alebo elektrochemická pasivácia povrchu – povrch kovu sa pokryje tenkou 

oxidickou vrstvou s krátkodobými ochrannými vlastnosťami. Ako pasivačné roztoky 

sa vyuţívajú zlúčeniny s veľkou pasivačnou schopnosťou, napr. kyselina chrómová, 

roztoky dusitanov alebo dusičnanov. 

 Dočasná konzervácia olejom a vazelínou. 

 Pokrytie povrchu snímateľným lakom. 

 

Pred morením sa musí povrch odmastiť. Morením je moţné vďaka veľkej variabilite 

dosiahnuť kovovo čistý povrch prakticky na akomkoľvek výrobku alebo zariadení. Po 

správne zrealizovanom morení má povrch jednotný, rovnomerný, zmatnený vzhľad. Moriť 



sa môţe celý výrobok ponorom do moriaceho kúpeľa. V prípade potreby lokálneho morenia 

(napr. morenie miesta zvaru a jeho blízkeho okolia) je moţné pouţiť moriace pasty, ktoré sa 

aplikujú štetcom. Ak je výrobok príliš veľký a nie je moţné ho moriť ponorom, je moţné 

pouţiť moriace gély a aplikovať ich postrekom. Po morení je potrebné povrch pasivovať – 

dostať ho do stavu, v ktorom nereaguje s okolitými koróznymi podnetmi. Pasivácia sa 

realizuje ponorom do príslušného pasivačného kúpeľa, alebo postrekom. Pouţitím 

pasivačného prostriedku dôjde okamţite k vzniku pasívnej vrstvy. Antikorózne materiály 

majú schopnosť autopasivácie – na vzduchu sa pasivujú samovoľne v priebehu niekoľkých 

dní po morení [182]. 

 

Technologický postup pri morení: 

1. Odmastenie povrchu a odstránenie mechanických nečistôt. 

2. Aplikácia moriaceho prostriedku. 

3. Pôsobenie moriaceho prostriedku (čas pôsobenia závisí predovšetkým na druhu materiálu, 

miere znečistenia povrchu, teplote kúpeľa a na druhu pouţitého moriaceho prostriedku). 

4. Oplach tlakovou vodou (tlak min. 12 MPa). Tlak je dôleţitý pre dokonalý oplach 

moriaceho prostriedku a nečistôt aj z menej prístupných miest.  

 

11.2.3 Chemické a elektrolytické leštenie 

 

Vyuţíva poznatky elektrochemických procesov na dosiahnutie hladkého a lesklého 

povrchu. 

 

Elektrolytické leštenie 

Je to v princípe anodické morenie. Ide o dokončovací proces kovových povrchov, 

ktorým dosiahneme veľmi vysokú akosť povrchu a vysoký lesk. Podstatou elektrolytického 

leštenia je, ţe súčiastka je napojená na kladný pól tým vytvára anódu ponorenú v elektrolyte, 

záporný pol je napojený na katódu, ktorou je medený, olovený alebo oceľový plech, 

obr.11.96. Prechodom jednosmerného prúdu nastáva nerovnomerné rozpúšťanie 

mikroskopickej nerovnosti materiálu. Rozpúšťanie je intenzívnejšie na výstupkoch 

mikronerovností, menej intenzívne v priehlbinách. Vplyvom anodickej polarizácie vzniká na 

povrchu anódy pôsobením elektrolytu hrubá viskózna vrstva, ktorá je na vrcholkoch tenšia 

a v priehlbinách hrubšia. Odpor tenšej vrstvy na vrcholkoch je menší, t.j. prúdová hustota 

v týchto miestach je väčšia, takţe kov sa rozpúšťa intenzívnejšie. Tým sa postupne drsnosť 

povrchu zlepšuje, vyrovnávajú sa mikronerovnosti a povrch ostáva lesklý a hladký, 

obr.11.97.  

a)                                                                       b) 
 

Obr. 11.96 a) Schéma zapojenia, b) volt-ampérová charakteristika elektrolytického leštenia a leptania 

 



 
Obr. 11.97 Úber materiálu pri elektrolytickom leštení 

 

Na proces elektrolytického leštenia vplýva aj teplota leštiaceho roztoku aj 

mechanické premiešavanie elektrolytu. Premiešavanie rozrušuje anodickú vrstvu a urýchľuje 

proces leštenia. Po skončení je potrebné leštené súčiastky umyť najprv teplou a potom 

studenou vodou.  

Proces elektrolytického leštenia sa vyuţíva aj v metalografii. Nevýhodou 

elektrolytického leštenia na metalografické účely je, ţe súčasne s leštením povrchu dochádza 

k súčasnému naleptaniu štruktúry. V niektorých prípadoch môţe dôjsť napr. k selektívnemu 

rozpúšťaniu menej ušľachtilých štruktúrnych zloţiek. 

Chemické leštenie 

Kvalitné a hladké povrchy dosahujeme pri tomto spôsobe pôsobením aktívnych 

chemických látok. Pri  chemickom leštení ponoríme leštenú súčiastku na určitý čas do 

nádrţe s chemicky aktívnym roztokom. Po ponorení začnú prebiehať chemické a miestne 

elektrochemické procesy, kov sa začne rozpúšťať a kvalita povrchu sa zlepšuje, súčiastka 

dostáva aj vysoký lesk. Viskózna vrstva sa vytvorí na hranici kovu a leštiaceho kúpeľa. Táto 

vrstva sa postupne pôsobením plynu vznikajúceho pri rozpúšťaní kovu a pohybom kúpeľa 

odplavuje. Tým sa odkrývajú vrcholky nerovností, ktoré sa odleptávajú. V priehlbinách 

a póroch ostáva viskózna kvapalina, čím sa tieto miesta pasivujú. 

Typický technologický postup chemického leštenia sa skladá z nasledovných 

operácií: 

 odmastenie, 

 premývanie v tečúcej chladnej vode, 

 chemického leštenie v chemickom roztoku, 

 premývanie v tečúcej chladnej vode, 

 premývanie v teplej vode (60 aţ 90°C), 

 sušenie. 

Na chemické aj elektrolytické leštenie sa pouţívajú chemické roztoky rozličného 

chemického zloţenia. Kaţdá skupina kovov si vyţaduje roztok odlišného zloţenia, väčšina 

roztokov sa tvorí na báze koncentrovaných kyselín, menšia časť na báze zásaditých 

roztokov. Pri chemickom leštení je spotreba chemikálií podstatne vyššia ako pri 

elektrolytickom leštení. Dosiahnutý lesk býva menší, je vhodné pre leštenie drobných 

výrobkov. 

Počas leštenia sa zloţenie roztokov mení, pretoţe sa nasycujú soľami rozpusteného 

kovu, a tým sa zniţuje ich aktívnosť, preto sa musí počas procesu leštenia periodicky 

kontrolovať zloţenie roztoku a korigovať ho pridávaním aktívnych látok, alebo roztok 

vymeniť za nový. Aktívne látky v roztoku sa môţu meniť bez zhoršenia leštiacej schopnosti 

len po určitú koncentráciu. 

Na obr.11.98 je znázornený diagram prípustných a optimálnych koncentrácií 

chemických zloţiek roztoku na leštenie chrómniklovej ocele. V diagrame je šrafovaním 

vyznačená oblasť koncentrácií, ktoré dávajú zrkadlovo lesklý povrch, matovaný povrch 

i koncentrácie, pri ktorých leštenie vôbec neprebiehalo a povrch ostal nevyleštený, tmavý. 

Z diagramu ďalej vyplýva, ţe oblasť optimálnych koncentrácií pre danú oceľ sa nachádza 

v medziach, vyjadrených pomerom HNO3 : HCl : H2SO4 =  4 : 6 : 16. Analogické 



trojuholníkové diagramy moţno zostrojiť aj pre iné leštiace roztoky. Po chemickom aj 

elektrochemickom leštení by mal nasledovať neutralizačný oplach 5-20 % roztokom 

Na2CO3. 

Priebeh leštiaceho procesu a jeho výsledky závisia od mnohých faktorov, z ktorých 

najdôleţitejšie sú zloţenie a koncentrácia roztoku, jeho teplota, čas leštenia, mnoţstvo 

rozpusteného kovu a pod. 

 

 
 

Obr. 11.98 Trojuholníkový diagram koncentrácií  pre chemické leštenie chrómniklových ocelí 

 

11.2.4 Dekapovanie 

 

Je to druh krátkeho morenia, ktorého cieľom je odstrániť vrstvy tenkých, okom 

neviditeľných vrstiev oxidov, aktivovať a naleptať (zdrsniť) povrch tak, aby sa na ňom 

pevne zakotvil následne aplikovaný povlak. Realizuje sa ponorením do vhodného roztoku 

(napr. kyselina sírová pri normálnej teplote, anodicky pri prúdovej hustote 20 – 30 A.dm
-2

 po 

dobu 1 – 2 minút, alebo kyselina chlorovodíková (HCl) 1:5, 20°C, 30 aţ 60 s). Tento postup 

však nie je vhodný pre ocele s vyšším obsahom uhlíka a liatinu, pretoţe uvoľnený grafit 

zostáva na povrchu a zniţuje priľnavosť následne aplikovaných povlakov.  

 

11.2.5 Odhrdzovanie 

 

Jemné vrstvy hrdze – hydroxidy ţeleza, ktoré ešte neprenikli hlboko do materiálu, je 

moţné odstrániť aj chemicky pomocou odhrdzovačov. Sú to chemické prostriedky, 

pôsobením ktorých sa korózne produkty chemickou reakciou menia na inú zlúčeninu, ktorá 

môţe mať ochranný účinok pred ďalším koróznym napadnutím. Z hľadiska korózie sú 

rizikové najmä miesta zvarov a rôznych spojov. Preto je im potrebné venovať pri čistení 

zvýšenú pozornosť. Odhrdzovače sa pouţívajú buď oplachové, alebo bezoplachové. 

Oplachové odhrdzovače je potrebné po uplynutí času pôsobenia dôkladne opláchnuť a 

osušiť. Aj pri pouţití bezoplachového odhrdzovača je vhodné povrch kovu po jeho pouţití, 

ešte pred nanesením náteru, omyť vodou a osušiť alebo aspoň otrieť handrou, aby 

tmavofialové a tmavohnedé soli z chemickej reakcie nesublimovali do náteru. Ak nie je 

moţné predmet opláchnuť vodou (pri bezoplachových odhrdzovačoch), je vhodné aspoň 

zotrieť z povrchu voľné reakčné produkty. Typické zloţenie odhrdzovačov: kyselina 

fosforečná, inhibítory morenia, povrchovo aktívne látky, stabilizátory povrchu, voda. 



12 POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV POVLAKMI 
  

Ochrana kovov rôznymi povlakmi je jeden z najdôležitejších spôsobov ochrany proti 

korózii. Značná rozmanitosť a veľký počet najrôznejších spôsobov povrchovej ochrany 

umožňuje na jednej strane výber ochrán pre najrôznejšie použitie, na druhej strane však 

správna voľba predpokladá znalosť ochrannej funkcie jednotlivých typov povlakov. 

 Ochranné funkcie povlakov sú dosiahnuté rôznymi mechanizmami. Jednoduchá 

predstava funkcie povlaku ako bariéry proti koróznemu prostrediu sa javí nedostačujúcou a 

je prijateľná len pre niektoré druhy povlakov (keramické, anorganické nekovové, hrubé 

povlaky z gumy a pod.). Ochranná účinnosť povlakov musí byť posudzovaná nielen vo 

vzťahu ochranná vrstva - korózne prostredie, ale je potrebné sledovať celý systém kov  

povlak – prostredie. [70,76,183] 

Podľa charakteru ochrannej vrstvy je možné povrchové ochrany rozdeliť nasledovne: 

a) anorganické povlaky -  kovové, oxidové a povlaky z iných anorganických zlúčenín. 

Kovové povlaky sa rozlišujú podľa metódy, akou boli vyrobené. Podľa spôsobu výroby ich 

rozdeľujeme na galvanické žiarové, kondenzačné, difúzne, metalizované a vytvorené 

plátovaním.  
b) organické povlaky - ich aplikácia patrí medzi najbežnejší spôsob ochrany proti 

atmosférickým vplyvom. Používajú sa na ochranu kovových výrobkov a konštrukcií pred 

koróziou, predovšetkým proti účinkom atmosféry a vody. Ochrana povrchu organickými 

povlakmi môže byť na báze náterových hmôt alebo plastických hmôt. 

Kontrola kvality vykonanej povrchovej úpravy je neoddeliteľnou zložkou výroby. 

Zabezpečenie objektívnej kontroly je základnou požiadavkou, ktorá umožňuje posúdiť 

a hodnotiť kvalitatívne a kvantitatívne splnenie predpísaných nárokov na kvalitu výslednej 

povrchovej úpravy.  

Akosť povlakov zahrňuje ich ochrannú účinnosť a vzhľadovú stálosť. Ochranná 

účinnosť je výslednicou dvoch vzájomne sprevádzaných funkcií povlakov - bariérového 

mechanizmu a schopnosti blokovať povrch kovu, obr.12.1. 

 Hlavné smery meracej a riadiacej techniky v odbore povrchových úprav môžeme 

zahrnúť do troch základných skupín: 

1. funkcie optimalizácie technologického procesu,  

2. kontrola kvality povrchovej úpravy  

3. automatizácia mechanických operácií. 

Kritéria akosti povlakov sú kvantitatívne definované akostnými znakmi. Kritéria 

znehodnotenia povlakov je nutné odvodiť z prevládajúcej funkcie povlaku, a to meraním 

tých znakov, ktoré sú pre daný spôsob exploatácie najvýznamnejšie. 

 Vhodná voľba kontrolných metód umožňuje urobiť objektívne ocenenie povrchovej 

úpravy a odhad životnosti chráneného systému a prevedie sa na základe požiadaviek na 

funkciu povlaku v súvislosti s technickými vlastnosťami, ktoré daný výrobok musí splniť 

počas predpokladanej doby svojej technickej životnosti. Ochranný účinok povlaku je 

základným hľadiskom kvality ochranných povlakov. 

 Medzi hlavné kontrolované veličiny vytvorených povlakov patrí: hrúbka, pórovitosť, 

korózna odolnosť, odolnosť proti opotrebeniu, tvrdosť, drsnosť, vzhľad, lesk a elektrická 

pevnosť. 

 

12.1 ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI POVLAKOV 

 

Hrúbka povlakov 

Ochranné vlastnosti povrchovej úpravy závisia predovšetkým na hrúbke vytvoreného 

povlaku. Hrúbka povlakov je jedna z najdôležitejších vlastností, ktoré charakterizujú kvalitu 

povlaku z hľadiska jeho schopnosti chrániť podkladový materiál proti korózii. Jednou 



z veľmi dôležitých požiadaviek pri posudzovaní kvality vytvoreného ochranného povlaku je 

kontrola jeho hrúbky. Na hrúbke je závislý bariérový efekt, priepustnosť pre ióny 

agresívnych látok a vodu, pravdepodobnosť existencie povlakov. Kontrola hrúbky je 

neoddeliteľnou súčasťou výroby a je jednou z kontrolných postupov v skúšobniach pri 

hodnotení kvality. [107,184] 

 
 

Obr. 12.1 Akostné znaky ochrannej účinnosti organických povlakov a ich vzájomné väzby 

  

 Hrúbka povlaku je určená ako vzdialenosť medzi povrchom povlaku a jeho fázovým 

rozhraním so základným materiálom. Podľa typu povlaku sa meria hrúbka jednovrstvového 

povlaku alebo viacvrstvového povlakového systému. Meranie hrúbky je ovplyvnené 

drsnosťou povlaku a tvarom meracích prístrojov. 

 Na základe požiadaviek na kontrolu, ktoré sú vymedzené druhom kombinácie povlak 

- materiál, presností, geometrickým tvarom meraného miesta, polohou meracieho miesta 

a ďalších nárokov určujúcich význam merania, cieľ a typ kontroly sa volia metódy merania 

hrúbky. Metódy merania hrúbky povlaku rozdeľujeme na deštruktívne alebo nedeštruktívne. 

Pri deštruktívnom meraní hrúbky dochádza k porušeniu časti alebo celého povlaku. 

Deštruktívne meracie metódy delíme na:  

 chemické (snímacie, kvapkové, pramienkové), 

 elektrochemické (váhové, culometrické), 

 mechanické (výbrusy, dĺžkové meranie, vpichové, profilometrické), 

 Nedeštruktívne metódy umožňujú kontrolu hrúbky povlaku bez jeho poškodenia. 

Nedeštruktívne meracie metódy delíme na: magnetické, elektromagnetické, vírivých prúdov, 

izotopové, termoelektrické, prierezového napätia a opticko-diferenčné.  
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Pórovitosť povlakov 

Jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich do značnej miery ochranný účinok 

povlakov je aj pórovitosť. Pórovitosť je určovaná ako stupeň nepokrytých, mikroskopických 

oblastí na podkladovom materiáli, množstvo dutín v povlaku. Pórovitosť umožňuje styk 

prostredia (vody, kyslíka, elektrolytu) s chráneným základným materiálom. Pórovitosť je 

teda nežiadúcou vlastnosťou povlakov. Póry sú priestormi, ktoré sú vyplnené inými látkami 

ako povlakovým materiálom (plyny, kvapaliny, pevné 1átky). [104, 70] 

Význam pórovitosti sa líši v závislosti od účelu povlakového systému a mechanizmu 

ochranného pôsobenia povlaku. U povlakových systémov s ochranným účelom je výskyt 

pórovitosti podstatne významnejší ako u funkčných povlakov. Z hľadiska mechanizmu 

ochranného pôsobenia rozlišujeme povlaky kovové katodické, kovové anodické, organické 

a anorganické, nekovové. Póry sa líšia ich veľkosťou a umiestnením. Póry sa vyskytujú 

v ľubovoľnej priestorovej orientácií a to kolmo, šikmo, paralelne a môžu sa vyskytovať ako 

priechodzie, nepriechodzie alebo inherentné. Podľa priestorovej orientácie póry rozdeľujeme 

(obr.12.1.1): 

 

Priechodné póry 

 

                      A                          B                         C                            D 

Skryté póry 

 

                           E                                      F                                    G 

Póry alebo jamky vystupujúce z chýb v základnom materiáli 

 

                             H                                  I                                     J 

Jamky vzniknuté lokálnym tienením 

 

                              K                                  L                                 M          

Obr. 12.1.1   Schéma zobrazenia druhov pórov 

 

a) priechodné (A - kolmé, B - šikmé, C – v tvare závitu, D - rozvetvené, E – uzatvorené 

pri povrchu, F – úplné skryté, G – uzavreté pri podklade) 

b) póry alebo jamky vystupujúce z chýb v základnom materiály (H – póry základného 

materiálu, I – drážky U, J – drážky V) 

c) jamky vzniknuté lokálnym tienením (K – jamky vzniknuté vplyvom oleja, L – jamky 

vzniknuté vplyvom prachu, M – jamky vzniknuté vplyvom vodíka). 



Pre stanovenie pórovitosti existuje rad metód. Podľa spôsobu prevedenia používame 

metódy fyzikálne, chemické, elektrochemické alebo elektrické. 

 

Priľnavosť povlakov  

Priľnavosť je súhrn povrchových síl, ktorými sa navzájom priťahujú častice rôznych 

hmôt. Priľnavosť je vyvolávaná mechanickými, fyzikálnymi i chemickými účinkami, ktoré 

sa navzájom prekrývajú a ovplyvňujú. 

Na priľnavosť pôsobia faktory ako sú hrúbka vrstvy, teplota a rýchlosť častíc, 

medzivrstva, parametre nanášacieho procesu a predúprava povrchu. Priľnavosť v značnej 

miere závisí od akosti predúpravy základného materiálu, ako je napr. odmasťovanie, 

očistenie a mikrogeometria. Priľnavosť organických povlakov je ovplyvnená typom 

použitých náterových hmôt a viacvrstvových systémov. 

Pri hodnotení priľnavosti povlakov sa určuje odolnosť, sila a napätie v ťahu. Metódy 

stanovenia priľnavosti môžeme rozdeliť na mechanické a fyzikálne. 

 

Elektrické vlastnosti 

Kontrola elektrických vlastností prevažuje u technologických povlakov pre 

uplatnenie v elektrotechnickom priemysle. Vo vysokofrekvenčných rozvodoch prechádza 

prúd predovšetkým povrchovou vrstvou vodiča. 

Elektrické vlastnosti povlaku sú charakterizované hodnotou merného odporu ς [Ω.m] 

alebo vodivosti γ [S.m
-1

]. 

 Metódy na meranie elektrických vlastností: odporová a metóda vírivých prúdov. 

 

Odolnosť proti opotrebeniu povlakov 

Podľa spôsobu, akým opotrebenie nastáva, hovoríme o šiestich základných druhoch 

opotrebenia: adhezívnom, abrazívnom, erozívnom, kavitačnom, únavovom a vibračnom. 

Z uvedených druhov opotrebenia vidno, že opotrebenie povlakovaných materiálov môže 

vznikať rôznymi spôsobmi. Preto túto odolnosť nemožno vyjadriť pomocou jedného kritéria, 

ale každý prípad sa musí hodnotiť osobitným prístupom. Veľkosť opotrebenia povlakov sa 

zisťuje podľa zmeny veličín meraných na funkčnom povrchu v závislosti od času. 

 

Tvrdosť a mikrotvrdosť povlakov 

Pre funkčné povlaky tvrdosť a mikrotvrdosť sú základnou kontrolovateľnou 

vlastnosťou, s ktorou súvisí štruktúra, pevnosť, životnosť, odolnosť proti oteru a deformácií. 

Tvrdosť povlaku sa stanovuje viacerými metódami, ako sú vtláčacie, vrypové, 

odrazové  a kyvadlové metódy. 

  

Lesk a farba povlakov 

Pri mnohých procesoch povrchovej úpravy, predovšetkým u dekoratívnych úprav, 

predstavuje vzhľad jednu z veličín, ktorá spolurozhoduje o kvalite prevedenej úpravy. 

Skupina vzhľadových vlastností tvorí rad optických charakteristík povrchu ako je vzhľad 

povrchu, farba a lesk. 

Lesk môžeme považovať za súhrn vnemov s geometrickým charakterom odrazu 

svetla na sledovanom povrchu. Farba je kvalitatívnou zložkou zrakového vnemu, ktorého 

podnetom je svetlo. Farba predmetu je ovplyvnená farbou dopadajúceho svetla – spektra. 

Najčastejšie hodnotiace metódy lesku a farby sú vizuálna a prístrojová metóda. 

 

Korózna odolnosť povlakov 

Korózia je dejom, ktorý vedie k znehodnoteniu materiálu jeho chemickými reakciami 

s prostredím. Zaistiť možnosť priameho merania stupňa korózneho napadnutia povrchu, 

určiť okamžitú rýchlosť priebehu korózneho deja, je základnou podmienkou pre objektívne 



posudzovanie a rozbor koróznej odolnosti jednotlivých povlakovaných materiálov a ich 

chovanie sa v rôznych zaťažujúcich prostrediach. [68,70,107] 

Koróznu odolnosť povlakov môžeme zisťovať základnými metódami ako koróznymi 

skúškami v prírodných podmienkach alebo v laboratórnych podmienkach (tzv. urýchlené 

laboratórne skúšky). 

 

Príprava povrchu pod povlaky 

 Predúprava povrchu pod povlak spočíva v odstránení všetkých nečistôt (mastnoty, 

korózne splodiny, staré povlaky a pod.) z povrchu, prípadne tiež z vytvorenia pasivačnej 

vrstvy na čistom kovovom povrchu. Hlavný význam predúpravy je v tom, že dochádza 

k zvyšovaniu priľnavosti povlaku k povrchu základného materiálu, predlžuje sa životnosť 

ochranného povlaku a pri jeho mechanickom poškodení nedôjde k podkorodovaniu. Voľba 

spôsobu predúpravy povrchu závisí od miery znečistenia, veľkosti a tvaru výrobku a od 

ekonomiky spôsobu. Spôsoby predúprav povrchu sú podrobnejšie uvedené v kap.11. 

 

Jeden z najvhodnejších spôsobov predúpravy povrchu pred aplikáciou organických 

povlakov je tryskanie. Kvalita predúpravy ovplyvňujúca akosť povlakov, závisí aj od 

použitého druhu tryskacieho prostriedku, ako aj od parametrov tryskania [185-189]. 

Priebehy rozsahov korózneho napadnutia v závislosti na expozičnej dobe u vybraných 

druhov organických náterov aplikovaných na povrchy otryskané oceľovou drvinou (OD) 

a demetalizovanou oceliarenskou troskou (DOT) sú znázornené na obr.12.1.2, 12.1.3. 

 

  

Obr. 12.1.2 Rozsah korózneho napadnutia 

povlakov v závislosti na dobe expozície 

u predúpravy povrchu OD [185-189] 

Obr. 12.1.3 Rozsah korózneho napadnutia 

povlakov v závislosti na dobe expozície u 

predúpravy povrchu DOT [185-189] 
 

Porovnaním koróznej odolnosti jednotlivých aplikovaných náterov je možné 

skonštatovať, že:  

a) náterový systém S 2003 + S 2013 aplikovaný na povrch otryskaný DOT bol 

najodolnejší, menej odolný bol náterový systém S 2003 + C 2001 a najmenej náter 

AQUA DS, 

b) náterový systém S 2003 + S 2013 aplikovaný na povrch otryskaný oceľovou drvinou 

bol najodolnejší, menej odolný bol náter AQUA DS a najmenej odolný bol náterový 

systém S 2003 + C 2001. 

 

Pri vzájomnom porovnávaní účinku oboch druhov tryskacích prostriedkov, t.j. DOT 

a oceľovej drviny, na koróznu odolnosť povlakov, boli zistené zásadné rozdielnosti. Ide tu 



predovšetkým o tvorbu pľuzgierikov, ktoré mali rozdielny charakter u povrchov otryskaných 

DOT ako u povrchov otryskaných oceľovou drvinou, obr.12.1.4 a 12.1.5. Zatiaľ čo pod 

pľuzgierikmi, vzniknutými na povlakoch aplikovaných na povrchy otryskané DOT neboli 

identifikované žiadne splodiny korózneho napadnutia oceľového základného materiálu, 

pľuzgieriky na povrchoch otryskaných oceľovou drvinou boli jedným z centier korózneho 

napadnutia základného materiálu. 

 Uvedený jav je možné vysvetliť účinkom reakcie koróznej atmosféry so základným 

kovovým povrchom, ktorý nesie stopy po znečistení použitým tryskacím prostriedkom – 

troskou. Keď hovoríme o znečistení, myslí sa tým sekundárne znečistenie zaprášením 

povrchu prachovými časticami DOT. 
 

  

Obr. 12.1.4 Vzhľad náterového systému 

S2003+C2001 pred (vľavo) a po (vpravo) 

expozícii v kond. komore, predúprava OD 

[185-189] 

Obr. 12.1.5 Vzhľad náterového systému 

S2003+C2001 pred (vľavo) a po (vpravo) 

expozícii v kond. komore, predúprava DOT 

[185-189] 

 

12.2 ORGANICKÉ POVLAKY 

 

Tvorba organických povlakov je najrozsiahlejší proces ochrany kovu voči 

atmosférickým účinkom. Počiatočné náklady na tvorbu organických povlakov sú nižšie ako 

na tvorbu iných druhov povlakov. Nátery zaručujú univerzálnosť a vytváranie povlakov na 

rôznych materiáloch.   

Na ochranu pred koróziou je najrozšírenejšou finálnou úpravou vytvorenie náteru na 

súčiastke. Nátery poskytujú zvýšenú ochranu, technológiu tvorby a ekonomické aspekty 

povlakov. Vytváranie náteru na povrch súčiastky patrí medzi najbežnejšie, 

najekonomickejšie a najstaršie metódy úpravy povrchu. Použitie 80 až 90 % zo všetkých 

povlakov. Nátery sú organické látky, ktoré sú v stave polotekutosti alebo tekutosti. Po 

nanesení a zaschnutí náteru na povrchu súčiastky vzniká neprerušovaný mechanický 

trvanlivý povlak. Povrch dostáva nové chemické a fyzikálne vlastnosti. 

 

Rozdelenie organických povlakov: 

1) povlaky z náterových látok 

2) povlaky z plastických hmôt  

3) povlaky pre dočasnú ochranu 

 

12.2.1 Povlaky z náterových látok  

 

Povlaky náterových látok sú jednou z najrozšírenejších povrchových ochrán 

materiálov proti korózii. Vyplýva to z ich pomerne vysokého ochranného účinku, 



technológie nanášania a ekonomických činiteľov. Ochranná funkcia týchto povlakov je 

zložitá a súvisí s ich membránovými vlastnosťami, so selektívnou priepustnosťou iónov 

rôznych veľkostí a nábojov. Táto funkcia je tiež ovplyvnená dôležitým činiteľom – stavom 

materiálu, ktorý sa povlakuje, tzn. jeho akosťou a čistotou. [107,190] 

Samotná ochranná účinnosť povlakov náterových látok je teda ovplyvnená: 

 akosťou a čistotou základného materiálu, 

 antikoróznymi vlastnosťami základných náterov, 

 priepustnosťou povlaku pre ióny, kyslík a vodu, 

 adhéziou náteru, 

 odolnosťou vrchných náterov voči atmosférickým vplyvom. 

Základné termíny a definície v oblasti náterových látok (STN EN ISO 971-1): 

 povlak (film) – súvislá vrstva, vytvorená aplikáciou jedného alebo viacerých náterov 

na podklad, 

 náterová látka – výrobok v kvapalnej, pastovitej alebo práškovej forme, ktorý 

nanesený na podklad vytvára povlak majúci ochranné, dekoratívne a iné špecifické 

vlastnosti, 

 náter – súvislá vrstva náterovej látky vytvorená pri jednej aplikácii náterovej látky, 

 náterový systém – celkový počet náterov náterových látok, ktoré sa aplikovali alebo 

budú aplikovať na podklad, 

 základný náter – prvý náter náterového systému aplikovaný na podklad, 

 podkladový náter – každý náter medzi základným a konečným náterom, 

 vrchný náter (konečný náter) – posledný náter náterového systému, 

 farba (náterová látka) – pigmentovaná náterová látka v kvapalnej, pastovitej alebo 

práškovej forme, ktorá po aplikácii na podklad tvorí nepriehľadný povlak majúci 

ochranné, dekoratívne alebo špecifické technické vlastnosti, 

 spotreba – množstvo náterovej látky potrebnej za definovaných podmienok na 

vytvorenie suchého povlaku danej hrúbky na jednotkovú plochu, 

 lak – číra náterová látka, ktorá po nanesení na podklad vytvára tuhý priehľadný 

povlak, majúci ochranné, dekoratívne alebo špecifické technické vlastnosti, 

 spôsob aplikácie – všeobecný termín opisujúci spôsob aplikácie náterovej látky na 

podklad, napr. máčanie, striekanie, aplikácia valčekom alebo štetcom. 

 

Náterová látka je zložená z nasledujúcich základných zložiek: 

1. filmotvorná látka (spojivo, zmäkčovadlo) - nosné médium, ktoré tvorí vlastnú 

kvapalnú (neprchavú) časť,  

2. pigmenty, plnidlá a farbivá - malé nerozpustné čiastočky rozptýlené v médiu, 

3. prchavé zložky – rozpúšťadlá, riedidlá, 

4. ostatné prísady -  rôzne aditíva.  

Zmiešaním týchto látok správnym spôsobom a  v  správnom pomere vzniká výsledný 

produkt - náterová látka. Technológia výroby však nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý 

pohľad môže zdať. Pri výrobe je možné použiť stovky rôznych surovín  rôzne spôsoby 

miešania. Výber surovín a technológia miešania náterových látok tak vplýva na vlastnosti 

hotového výrobku, a  teda aj na jeho použitie. Kvalitné náterové látky sa vyrábajú podľa 

detailných, vyskúšaných a  overených predpisov. Na výrobu jednej náterovej látky možno 

použiť 10 až 20 rôznych zložiek. Postup výroby sa riadi podľa druhu vyrábanej látky a 

chemického zloženia použitého spojiva. Výroba pozostáva z prípravy spojiva, prípravy 

pigmentov plnív, prípravy pasty  z dohotovenia. Počas celého priebehu výroby sa kontroluje 

kvalita výroby (predpísané skúšky náterovej látky). 

 

Filmotvorné látky (spojivá, zmäkčovadlá) – tvoria podstatnú časť náterových látok, ich 

základná úloha spočíva v umožneniu tvorby náterového filmu. Charakter filmotvornej látky 



má vplyv na vlastnosti  náteru. Spojivo spoločne s prchavými zložkami tvorí najčastejšie 

roztok, tzv. základný lak, ktorý by bez pridania pigmentov vytvoril priehľadný transparentný 

náterový film.  

Najvýznamnejšie spojivá sú: 

 oleje – filmotvorná zložka olejových náterových látok. Môžu byť vysychavé (schnú 

na vzduchu, prípadne za zvýšených teplôt do 80
o
C) alebo nevysychavé (zasychajú 

v priebehu fyzikálne – chemických zmien, napr. oxidáciou, polymerizáciou a pod.), 

 živice – podľa pôvodu môžu byť prírodné (napr. kopal, šelak, sú používané v menšej 

miere ako syntetické) alebo syntetické (umelé, napr. alkydové, polykondenzátové, 

polymerátové, polyadičné), 

 asfalty a smoly – podľa pôvodu sa delia na prírodné (sú významné z hľadiska 

prípravy asfaltových hmôt) a na umelé (smoly). Sú odolné voči kyselinám, alkáliám, 

vode a atmosférickým vplyvom, 

 deriváty celulózy – východiskovou surovinou je celulóza. Charakteristické vlastnosti 

sú dané ich viskozitou. Najvýznamnejšie sú nízkoviskózna a vysokoviskózna 

nitrocelulóza, acetylcelulóza, etylcelulóza, benzylcelulóza a iné, 

 chlórkaučuk – je to chlórovaný prírodný kaučuk. Vytvára tvrdé, krehké, pórovité 

filmy, ktoré sa kombinujú s inými filmotvornými látkami. Nátery dobre odolávajú  

vode, benzínu, minerálnym olejom, liehu a roztokom solí. 

 Spojivo možno pripraviť tromi spôsobmi. Najjednoduchší je výroba za studena, keď 

sa spojivo rozpúšťa v  rozpúšťadlách pri normálnej teplote v  kovových alebo iných 

nádržiach, pričom sa mechanicky mieša. Druhý spôsob prípravy spočíva v  rozpúšťaní 

spojiva v  rozpúšťadlách pri zvýšenej teplote. Spojivo sa najskôr roztopí a  potom sa do neho 

pridáva príslušné rozpúšťadlo. Tretí spôsob prípravy je najzložitejší - spojivo sa pripravuje 

varným procesom, pri ktorom sa roztok spojiva získava súčasne rozpúšťaním. Tento spôsob 

sa zvyčajne používa pri výrobe fermeží, olejových lakov a olejových náterových látok. 

Najznámejšie syntetické náterové látky ako spojivo obsahujú zväčša syntetické živice, napr. 

epoxidové, polyuretánové, rôzne modifikácie akrylátových živíc, silikónové, 

melaminoformaldehydové a močovinoformaldehydové. 

 

Pigmenty – sú to farebné prášky nerozpustné v spojivách a rozpúšťadlách, ktoré dodávajú 

náterovým látkam farebný odtieň, kryciu schopnosť, svetelnú stálosť a niektoré špeciálne 

vlastnosti (pasivačnú schopnosť, elektrickú vodivosť a pod.). Pigmenty sú organického aj 

anorganického pôvodu (titánová bieloba, zinková bieloba, železité pigmenty, grafit, kovové 

bronzy). Samostatnú skupinu tvoria antikorózne anorganické pigmenty (fosforečnan 

zinočnatý, kovový zinok).  

 

Plnidlá - sú pevné častice anorganického pôvodu, dodávajú náterovej látke plnivosť, 

brúsnosť a pod. a zosilňujú štruktúru povlakov. Pri výrobe náterovej látky sa z pigmentov, 

plnív a  roztoku spojiva pripraví homogénna pasta miešaním v  miesiacom stroji alebo 

miešačke, ktorá sa ďalej spracúva dispergovaním. Príprava homogénnej zmesi je potrebná 

len pri jej dispergácii na trecích strojoch. Pri moderných dispergačných zariadeniach nie je 

potrebné pripravovať zmes pigmentov a  plnív dopredu v  miešačke, jednotlivé ingredienty 

sa pridávajú priamo do zariadenia, kde sa súčasne homogenizujú aj dispergujú. Plnidlá majú 

byť čo možno najsvetlejšie, neočakáva sa od nich žiadne ovplyvňovanie farebného odtieňa. 

Používajú sa predovšetkým chemické zlúčeniny s výbornou chemickou stálosťou ako napr. 

kaolín, blanc fixe, kremičitany, organické efektné plnivá, mikronizovaný polypropylénový 

vosk a pod. 

 



Príprava pasty – disperzia.  

Pigmentové a  plnidlové prášky pozostávajú z primárnych čiastočiek, ktoré sa pri 

miešaní homogénnej zmesi stmeľujú na malé hrudky – aglomeráty. Tie musia byť rozdelené 

na primárne čiastočky alebo aspoň na menšie aglomeráty mechanickou disperziou – trením. 

Dispergovaním sa pigmenty a  plnidlá rozdrvia a  dokonale rozptýlia v  roztoku spojiva. Je to 

jedna z najdôležitejších fáz výroby náterových 

látok. Disperzia (trenie) náterovej látky prebieha 

najčastejšie vo vysokorýchlostnom dispergátore, 

guľových mlynoch a  perlových mlynoch, menej 

často na trecích valcových strojoch. 

Vysokorýchlostný dispergátor pracuje na 

rovnakom princípe ako kuchynský mixér. 

Disperzia vznikne rýchlo, nie je však najjemnejšia. 

Guľový mlyn je veľký horizontálny valec (bubon) 

vyložený oceľou alebo obložený špeciálnym 

keramickým materiálom a  naplnený zhruba do 

polovice trecími guľami z rovnakého materiálu ako 

je vnútro valca. Náterová látka sa disperguje 

niekoľko hodín alebo aj dní podľa tvrdosti 

pigmentov a plnidiel ako aj podľa požadovanej 

kvality trenia. Guľové mlyny nevyžadujú náročnú 

obsluhu, ale majú malú produktivitu. Perlový 

mlyn, obr.12.2.1, je najúčinnejšie a  najviac 

používané dispergačné zariadene. Prípravná zmes sa do mlyna čerpá pod tlakom a  drví sa 

mletím množstva malých sklených perál, uvádzaných do pohybu niekoľkými otočnými 

taniermi. [191] 

 

Prchavé zložky – rozpúšťadlá, riedidlá – upravujú viskozitu filmotvornej látky pre určitý 

spôsob nanášania.  

Podľa vlastnej rozpúšťacej schopnosti môžu byť pravé rozpúšťadlá - priamo 

rozpúšťajú spojivá alebo nepravé – sú schopné rozpúšťať spojivá len za prítomnosti pravého 

rozpúšťadla. Pri voľbe nepravých rozpúšťadiel sa musí postupovať veľmi opatrne, aby sa 

neporušil správny proces tvorby náterového filmu. Zásadou je, že pri kombinácii pravých 

a nepravých rozpúšťadiel musia mať pravé vyšší bod varu ako nepravé rozpúšťadlá, aby sa 

pri zasychaní odparilo najprv nepravé a nedošlo tak k rozdeleniu náterovej látky.  

Riedidlá sú obvykle zmesou pravých a nepravých rozpúšťadiel, ktoré slúžia ako 

prostriedok pre zníženie viskozity náterových látok, aby bola umožnená ich aplikácia 

zvoleným spôsobom. Nevhodná voľba riedidla môže spôsobiť celý rad nežiaducich defektov 

v priebehu nanášania náterovej látky alebo tesne po ňom.  

Technické uplatnenie majú rozpúšťacie technické benzíny, lakový benzín, toluén, 

xylén, butyl alkohol, étery propylenglykolu, etylacetylát a ďalšie. 

 

Ostatné prísady – aditíva – pomocou aditív sa dosahuje lepšia a rýchlejšia dispergácia 

pigmentov v náterovej látke, zabraňuje sa jej peneniu, želatinácii, obmedzuje sa usadzovaniu 

pigmentov, náterová látka dosahuje dobrý rozliv, zvyšuje sa jej odolnosť voči 

poveternostným vplyvom a proti napadnutiu mikroorganizmami. Dobré aditíva nemajú 

spravidla univerzálny ale len špecifický účinok. Je preto nutné dodržiavať ich presné 

dávkovanie.  

 Súčasné náterové látky obsahujú celý rad prísad, ktoré môžeme podľa ich funkcie 

a účinkov rozdeliť na: 

 pomocné látky (lakovnícke aditíva, sušidlá), 

Obr. 12.2.1 Perlový mlyn 

horizontálneho typu 

 



 zahusťovadla (hlavne u vodou riediteľných náterových látok), 

 iniciátory, katalyzátory, urýchľovače a inhibítory.  

 

12.2.1.1 Druhy náterov a ich použitie v rôznych prostrediach 

 

Voľba náterov pre protikoróznu ochranu 

 

Voľba systému protikoróznej ochrany má byť optimalizovaná, aby aplikovaný 

povlakový systém chránil podklad proti korózii a ďalším negatívnym vplyvom okolia 

a zabezpečoval jeho prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť pri čo možno najnižších 

nákladoch. [87,190,192] 

 K základným kritériám pre vymedzenie funkcie ochranného povlaku, jeho účelu a 

cieľu patria: 

 funkcia trvalej protikoróznej ochrany, 

 funkcia dočasnej protikoróznej ochrany, 

 dekoratívna funkcia,  

 kombinovaná funkcia (dekoratívna a protikorózna). 

Ďalej je potrebné vymedziť a vyhodnotiť nasledovné činitele, ktoré pôsobia 

v priebehu exploatácie na náterový systém: 

 korózna agresivita prostredia, 

 spôsob umiestnenia – vnútorné, vonkajšie s priamym slnečným žiarením, prítomnosť 

vlhkosti, agresivita prostredia, 

 technicky dosiahnuteľný spôsob predúpravy povrchu, 

 technicky využiteľná technológia nanášania náterových systémov, 

 ekologické, zdravotné a bezpečnostné požiadavky, 

 predpokladaná životnosť a možné cykly opráv, 

 ekonomické vyhodnotenie. 

Posúdenie musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou ochranného povlaku 

ako je predúprava povrchu, cena materiálu, cena práce, oprava a obnova náterového 

systému. 

 

Nátery pre vonkajšie atmosférické podmienky 

 

Pre vonkajšie atmosférické podmienky je možné použiť celú škálu rôznych typov 

náterových látok. [104,116,190,193] 

 

Olejové nátery 

Olejové nátery mali v minulosti rozhodujúce postavenie v tvorbe organických 

povlakov. Dnes je ich použitie len 6 až 8 % z celkového množstva povlakov. Olejové 

náterové hmoty sa vyrábajú najmä z ľanového a ricínového oleja. Po nanesení olejového 

náteru na základný materiál vzniká reakcia náteru so vzdušným kyslíkom. Počas schnutia 

oleja pôsobením vzdušného kyslíka sa zväčšuje hmotnosť povlaku o 10 až 12 %. Olejové 

nátery výborne odolávajú poveternostným podmienkam, ale voči vode a plesniam sú slabo 

odolné. Ďalšou nevýhodou je pomalé zasychanie náteru a nedostatok rastlinných olejov. 

Olejové nátery v kombinácii s ďalšími druhmi náterov veľmi dobre chránia povrch ocele 

voči korózii v prostredí chemických prevádzok, ktorých ovzdušie je veľmi znečistené. Tieto 

nátery sa často využívajú pre ochranu oceľových konštrukcií, ktoré sú vystavené 

poveternostným vplyvom.  

Alkydové nátery 

Množstvo rastlinných olejov je nedostatočné a preto sa začali používať alkydové živice, 

ktoré vznikajú pomocou reakcie polyfunkčných alkoholov. Pre tvorbu a aplikáciu náterov sa 



používajú alkydové živice modifikované rastlinnými olejmi (mastnými kyselinami). Na 

vlastnosti náteru má hlavný vplyv štruktúra alkydových živíc. Alkydové nátery sú nanášané 

štetcom alebo striekaním. Používajú sa pri tvorbe strojárenských, na vzduchu schnúcich 

náterov a pri úprave povrchu poľnohospodárskych strojov, pri ktorých sú nanášané tri vrstvy 

náteru (jedna základná a dve vrchné vrstvy). Pri zasychaní tohto náteru vzniká odparovanie 

rozpúšťadiel a chemická reakcia mastných kyselín so vzdušným kyslíkom. Pri zvyšovaní 

množstva mastných kyselín v schnúcich olejoch sa zvyšuje odolnosť alkydových náterov 

voči účinkom poveternosti a slnečnému žiareniu. Nátery sú v porovnaní s olejovými nátermi 

menej odolné voči vode. Odolnosť náterov voči plesniam je nízka, ale v porovnaní 

s olejovými nátermi je vyššia a odolnosť voči oteru je dobrá. Alkydové nátery sú 

charakteristické vysokou priľnavosťou k oceľovému povrchu. 

 

Epoxidové nátery 

Epoxidové nátery (živice) sú bezfarebné až nažltlé kvapaliny alebo tuhé, ale krehké 

látky. Pre vytvorenie náteru s požadovanými vlastnosťami je potrebné vytvoriť zlúčeninu 

živice a tvrdidla, ktoré sa nanášajú postupne, najprv živica a potom tvrdidlo. Tieto 

dvojzložkové náterové hmoty sú odolné voči organickým aj anorganickým zásadám 

a kyselinám, uhľovodíkom. Náter zaschne za štyri hodiny pri teplote 20 až 25°C a vytvrdí sa 

za 24 hodín. Pri teplote pod 10°C reakcia tvrdidla a živice prebieha pomaly, preto sa tieto 

nátery nenanášajú tam, kde je teplota prostredia nízka. Na rozdiel od olejových a alkydových 

náterov tieto epoxidové nátery odolávajú menej priamym vplyvom poveternosti a vzniká 

náchylnosť k tvorbe korózie v závislosti od druhu prostredia. Tepelná odolnosť náterov je 

veľmi dobrá v porovnaní s klasickými druhmi náterov. Epoxidové nátery sa používajú pre 

úpravu povrchu konzervovaných plechoviek, kovových sudov, chladničiek, pračiek, 

kanistrov a v chemickom strojárstve. Niektoré epoxidové živice umožňujú vytvárať povlak 

aj pod vodou. Pre dlhodobú povrchovú ochranu vo veľmi agresívnom prostredí sa používajú 

dvojzložkové epoxidové nátery s prídavkom práškového titánu.    

 

Polyuretanové nátery 

Sú nátery zložené z dvojzložkových náterových hmôt. Prvá zložka obsahuje isokyanáty 

(aktívna skupina dusíka, uhlíka a kyslíka) a reaguje s látkami druhej zložky (aktívnym 

vodíkom). Polyuretanové nátery majú dobrú priľnavosť ku kovom, dobre odolávajú 

najrôznejším chemickým prostrediam a dobre odolávajú slnečnému žiareniu. Do 

isokyanitovej zložky je možné pridať fluór a zvýši sa tepelná odolnosť náteru, ktorý si pri 

dlhodobom pôsobení teploty 250°C zachováva 30 % pôvodnej pevnosti.  

 

Celulózové nátery 

Z početných derivátov celulózy je najpoužívanejší nitrát celulózy. Pre prípravu 

náterovej hmoty sa samostatný nitrát celulózy nehodí. Kombinuje sa so zmäkčovadlami 

a tým sa zabezpečia požadované vlastnosti náterovej hmoty. Vytváranie povlaku je fyzikálny 

proces, pri ktorom sa odparujú riedidlá a rozpúšťadlá. Nitrocelulózové nátery sú výhodné pre 

krátky čas zasychania a nanášajú sa striekaním. Tieto nátery neodolávajú poveternostným 

vplyvom, najmä slnečnému žiareniu. Preto sú využívané pri úprave povrchu výrobkov, 

u ktorých sa predpokladá neustála starostlivosť o náter, napríklad osobné automobily. Tieto 

nátery relatívne dobre odolávajú vplyvom ropných olejov a preto sa používajú na povrchovú 

ochranu vnútorných častí prevodoviek a zásobníkov na oleje. Nevýhodou povlaku je, že 

vrstva je príliš tenká a preto na dosiahnutie potrebnej hrúbky je potrebné vytvoriť niekoľko 

vrstiev.   

         



Akrylátové nátery 

Akrylátové nátery sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu, najmä 

v automobilovej výrobe. Tieto nátery majú vynikajúcu odolnosť voči poveternostným 

účinkom a dlho si udržujú farebný odtieň a lesk. Tieto povlaky majú aj technologické 

nedostatky. Nátery, ktoré sú poškodené sa veľmi ťažko opravujú. Prostredníctvom výskumu 

a vývoja sú tieto nedostatky postupne odstraňované.    

 

Nátery z fluoroplastov 

V praxi sa donedávna používali dva druhy fluoroplastov Teflon a Teflex. Tieto 

fluoroplasty sú charakterizované výbornou odolnosťou v rôznych agresívnych prostrediach. 

Pri tvorbe ochranných povlakov sa používa disperzia fluoroplastov. Fluór sa zavádza 

do makromolekuly a tým sa zvyšuje tepelná a chemická odolnosť polyméru. 

Polyvinylfluoridové povlaky sa spájanú so žiarovým pozinkovaním. Vytvorenie tohto 

povlaku na oceľových pozinkovaných plechoch sa používa pre obklady budov. 

 

Vodouriediteľné nátery 

  V súčasnosti majú z ekologického hľadiska stále väčšiu možnosť uplatnenia. Ich 

výhodou je odstránenie nebezpečenstva požiaru v lakovniach, zníženie emisií organických 

prchavých látok a nákladov na zabezpečenie ventilácie pracovísk. 

 Náterové látky vodouriediteľné sú pružné a vláčne, s vysokou schopnosťou 

vyrovnávať vnútorné pnutia, ich povrch je matný až polomatný. Nevykazujú vysoký stupeň 

povrchovej tvrdosti a problémy môže spôsobovať ich termoplasticita. Pri nanesení 

dostatočne hrubej vrstvy, aby sa obmedzila pórovitosť povlaku, dobre odolávajú pôsobeniu 

atmosféry a slnečnému žiareniu. 

 Základným predpokladom pre dosiahnutie kvalitného vodouriediteľného náteru je 

zabezpečenie dokonalej predúpravy povrchu (odstránenie koróznych produktov, zvyškov 

starých náterov, mastnôt a pod.). Za týmto účelom je vhodné použiť predúpravu povrchu 

tryskaním a pre odstránenie mastnôt odmasťovanie roztokmi odmasťovacích prostriedkov. 

 

Nátery pre povrchy exponované vo vode 
 

Chlorkaučukové nátery 

Chloridáciou prírodného kaučuku vzniká chlórovaný kaučuk. Chlóruje sa v chloride 

uhličitom jeho zriedeným roztokom. Tento náter je nerozpustný vo vode, benzíne, liehu 

a ropných olejoch. Je mimoriadne stály v roztokoch anorganických kyselín, zásad a solí. 

Samostatný chlorkaučukový roztok neumožňuje tvorbu náteru. Jeho priľnavosť ku kovom je 

nízka, je silno pórovitý, má veľké vnútorné pnutia a neodoláva zvýšeným teplotám.  

Pre získanie kvalitnej náterovej hmoty, je potrebné kombinovať chlórovaný kaučuk so 

zmäkčovadlami. Doba zasychania je skracovaná. Pred nanášaním náteru je potrebné vytvoriť 

vhodný podkladový náter. Maximálna odolnosť náteru voči korózii je dosiahnutá až vtedy, 

keď vytečú všetky zvyšky riedidiel a rozpúšťadiel, čo trvá 1 až 3 týždne. Pórovitosť je 

možné odstrániť zvýšením počtu náterov (4 až 6 náterov).         

 

Nátery na báze vinylových polymérov a kopolymérov 

 Sú zhotovené z rozpúšťadlových a vodouriediteľných náterových látok, napr. 

polymerátové náterové látky. Zasychajú fyzikálnym spôsobom (odparením rozpúšťadla). 

Vyznačujú sa vynikajúcou chemickou odolnosťou, odolnosťou voči vode, roztokom solí 

a čiastočne aj proti kyselinám. 

 

 

 

 



Nátery z chlorovaného polyvinylchloridu 

 Vyznačujú sa vynikajúcou chemickou odolnosťou voči kyselinám, odolávajú vode 

a vysokej relatívnej vlhkosti a pomerne dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. 

 

Nátery na báze epoxidov 

 Sú pomerne často používané pre ochranu vo vodnom prostredí. Vykazujú vysokú 

tvrdosť, odolnosť voči mechanickému poškodeniu a pôsobeniu alkalických roztokov. Menej 

odolné sú v kyslých prostrediach. Laminovaním sklenenou tkaninou je možné u nich 

dosiahnuť elimináciu vzniku trhlín v dôsledku vnútorných napätí, ktoré vzniká pri tepelnom 

alebo dynamickom namáhaní. 

 

Nátery pre vyššie teploty 

 

 Povrchy oceľových konštrukcií sú často namáhané okrem poveternostných vplyvov 

aj zvýšenými teplotami. Tu je ale potrebné mať na zreteli, či toto pôsobenie vyšších teplôt 

bude trvalé alebo striedavé spolu s atmosférickými vplyvmi.  

 Z hľadiska trvalej odolnosti povlakov voči vyšším teplotám je možné použitie 

asfaltových a chlórkaučukových náterov do teploty 50 – 60
o
C, olejových a syntetických do 

80
o
C, epoxidových do 100 – 120

o
C

 
a etylsilikátových do 400

o
C. 

 

Silikónové a aluxalové nátery 

  Je to napr. základný silikónový náter odolávajúci teplote do 350
o
C, vrchný silikónový 

náter pololesklý do 250
o
C, silikónová striebrenka odolávajúca teplote do 500

o
C. Do tejto 

kategórie patria aj nátery pre ochranu kovov vystaveným striedavým namáhaniam. 

 

Zinkové nátery 

 Poskytujú dobrú ochranu kovových povrchov pri striedavom namáhaní teplôt 

a atmosférickým vplyvom vďaka vysokému obsahu zinkového prachu (až do 90 %) a to 

v závislosti od použitého typu spojiva. Za týchto podmienok vzniká vodivé spojenie medzi 

časticami zinku a chráneným oceľovým povrchom, pri ktorom je zinok ako menej ušľachtilý 

kov anódou a je „obetovaný“ (tzv. princíp katodickej ochrany). Uvedený elektrochemický 

mechanizmus ochranného účinku týchto náterov si vyžaduje bezpodmienečný vodivý 

kontakt medzi kovovým povrchom a čiastočkami dispergovaného zinkového prachu a preto 

je nutné tieto nátery aplikovať na čistý povrch, ktorý má aj príslušnú drsnosť a ako vhodná 

predúprava sa používa tryskanie. 

 Zinkové nátery sú tesne po aplikácii pórovité, nakoľko náter nemá zaplnené všetky 

priestory medzi zinkovými čiastočkami a spojivom. V praxi to môže spôsobovať vznik 

pľuzgierikov a penenie vrchného náteru aplikovaného na základný zinkový náter. Po 

vystavení náterov niekoľkomesačným účinkom atmosféry sa ich pórovitosť znižuje 

utesnením pórov soľami zinku, ktoré vznikajú reakciou zinku so zložkami atmosféry. 

 

Ekologické náterové hmoty 

 

Ochrana životného prostredia a hlavne veľké ekonomické náklady na výrobu 

náterových hmôt s vysokým obsahom prchavých organických rozpúšťadiel majú zásadný 

vplyv na vývoj a využívanie nových - ekologických náterových hmôt. Cieľom tejto snahy je 

čo najviac zredukovať množstvo prchavých organických rozpúšťadiel (VOCs - Volatile 

organic compounds) unikajúcich pri každom výrobnom procese do ovzdušia. Jedným 

z riešení tohto problému je náhrada rozpúšťadlových náterových hmôt vodouriediteľnými 

alebo vysokosušinovými  (HIGH SOLID) materiálmi. Tieto poskytujú porovnateľný, 



v niektorých prípadoch až lepší ochranný účinok proti korózii ako rozpúšťadlové náterové 

hmoty, obr.12.2.2 [194,195]. 

 

 

 
Obr. 12.2.3 Hodnotenie ochrannej účinnosti povlaku S2556 po expozícii: vo vlhkom prostredí 

s obsahom SO2,  b) v 20 % roztoku NaCl [195] 

 

Vysokosušinový povlak S2330 nevykázal po expozícii v koróznom prostredí žiadne zmeny 

(pľuzgiere a pod.) oproti povlaku S2556, ktorého korózne prejavy sú uvedené na obr.12.2.3. 

Korózia v okolí umelo vytvorených skúšobných rezov a vzdialenosť preniknutia 

korózie od týchto rezov poskytuje údaj o elektrochemickom pôsobení použitého 

antikorózneho pigmentu v povlaku. Z obr.12.2.4 vyplýva, že väčšiu odolnosť proti vplyvu 

vlhkého prostredia s prítomnosťou oxidu siričitého vykazujú vysokosušinové povlaky. 

 

Kombinované nátery 

  

Sú to ochranné povlaky tvorené kovovým povlakom (väčšinou zinkovým alebo 

hliníkovým) a organickým náterom, známe pod pojmom „duplexné povlaky“. Vyznačujú sa 

1,5 – 2,5 krát vyššou ochrannou účinnosťou ako je účinnosť jednotlivých zložiek. 

Kombinácia zinkových povlakov alebo povlakov zo zliatiny ZnAl zhotovených žiarovým 

spôsobom s organickým povlakom poskytujú ochranu oceľovému povrchu po desiatky 

rokov. Životnosť týchto povlakov závisí od agresivity prostredia a od hrúbky povlaku. 

 
 

Obr. 12.2.2 Výsledok mriežkovej skúšky vysokosušinového povlaku (S2330) a syntetického 

alkydového povlaku (S2556) po expozícii v agresívnom prostredí. Nátery aplikované na povrch 

otryskaný hnedým korundom (K) a almandínom (A) [194]. 



 

 
 

Obr. 12.2.4 Zobrazenie rezov na vzorkách  s rôznou predúpravou po expozícii: 

a) vo vlhkej atmosfére s obsahom SO2, b) v 20 % roztoku NaCl, zv. 40x [194] 

 Pri nanášaní náterov na žiarovo pozinkované povrchy exponované po určitú dobu 

v koróznom prostredí je potrebné postupovať opatrne, nakoľko na povrchu zinkovej vrstvy 

môže dochádzať k vytvoreniu pomerne stabilných vo vode nerozpustných vrstiev rôznych 

solí a môžu negatívne ovplyvniť zakotvenie základných náterov. Vhodné je v takomto 

prípade použitie mokrého tryskania nekovovými tryskacími prostriedkami ako vhodnej 

predúpravy povrchu pod tieto nátery. 

 

12.2.1.2 Spôsoby nanášania povlakov z náterových látok 

Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje akosť a životnosť náterov, je správna voľba 

nanášacej technológie. [104,106,183,184] 

Nanášaciu technológiu treba voliť z nasledujúcich hľadísk: 

1. veľkosti, tvaru, množstva upravovaných povrchov,  

2. konečnej kvality a vlastnosti náteru, 

3. kvality povrchu materiálu (pórovitosť, stupeň očistenia, a pod.), 

4. vlastnosti použitých náterových hmôt, 

5. prácnosti jednotlivých technológii,  

6. ekonomických (využitie zariadenia, investičné náklady, potreba pracovných síl, 

straty náterových hmôt, a pod.), 

7. bezpečnostných a zdravotných. 

 

 Nanášanie štetcom - je to jednoduchá, univerzálna technológia, ktorá umožňuje 

natieranie predmetov ľubovoľnej veľkosti a tvarov. Je vhodná pri realizácii základných 

náterov. Straty pri nanášaní sú minimálne, 4-6 %. 

Nevýhodou je veľká prácnosť a malý výkon na pracovníka, preto sa tento spôsob 

využíva prevažne v kusovej výrobe. K natieraniu sa používajú rôzne druhy štetcov, pre 

špeciálne práce tiež jednoúčelové štetce. 

 Nanášanie valčekom - používa sa pri nanášaní veľkých hladkých plôch. Je to 

jednoduchý spôsob nanášania, v porovnaní s natieraním štetcom je výkonnosť 2-2,5 krát 

vyššia. Straty náterovej látky sú malé, 4-6 %, manipulácia veľmi jednoduchá. Valčekom sa 

nanášajú pomaly zasychajúce náterové hmoty. Prevedením valčeky sú buď so zásobníkom 

na farbu alebo bez zásobníka.  

 Nanášanie náterových hmôt striekaním - princíp striekania je vo vytvorení 

makroskopických čiastočiek - kvapôčok, ktoré sú vrhané na povrch. Následkom tekutého 



stavu sa kvapôčky po dopade na povrch adhéziou a účinkom povrchového napätia navzájom 

spojujú a zlievajú, a vytvárajú hladkú, súvislú náterovú vrstvu. 

 Pneumatické striekanie – použitie tejto technológie je univerzálne, ako v kusovej 

tak aj v hromadnej výrobe. Je možné ním nanášať všetky druhy náterových hmôt, okrem 

náterových hmôt pigmentovaných olovom alebo inými toxickými látkami. 

 Pri striekaní časť náterovej hmoty dopadá mimo striekaný predmet. U členitých 

výrobkov s dutinami vznikajú vzduchové vankúše, ktoré bránia dokonalému pokrytiu 

všetkých miest náterom. Straty sú závislé na tvare výrobku, tlaku vzduchu, konzistencii 

náterovej hmoty a sú asi 25-80 %. Pomerne veľká je spotreba riedidiel, ktoré sa odparujú 

z náteru a zhoršujú hygienické a bezpečnostne podmienky na pracoviskách.  

Striekacie pištole, používané pri aplikácii tejto technológie, poznáme: 

- s hornou nádobkou (spádové), obr.12.2.5, 

- so spodnou nádobkou (nasávacie), obr.12.2.6,  

- s tlakovým prívodom náteru z tlakového zásobníka, obr.12.2.7.   

      Pneumatické striekanie ohriatych náterových látok - je modifikáciou striekania 

stlačeným vzduchom. Konzistencia náterových látok sa znižuje ohriatím náterovej hmoty. 

Výhody tejto technológie sú značné - pri jednom nástreku vznikajú vrstvy až dvojnásobne 

hrubé v porovnaní s pneumatickým striekaním, zníži sa spotreba riedidiel na minimum a 

spotreba náterovej látky je nižšia o 15-18 %.  

Zariadenia pre túto techniku nanášania sú zložité, ohrev náterovej látky sa deje buď 

priamo v striekacej pištoli (elektricky), alebo vo zvláštnom zariadení, vykurovanom parou, 

alebo elektricky - obr.12.2.8. 

 

       

 

 

 Vysokotlakové striekanie náterových látok - náterová látka sa rozprašuje 

v zariadení, do ktorého sa vháňa čerpadlom pod vysokým tlakom (1-30 MPa). Táto 

technológia patrí k najproduktívnejším metódam nanášania. Straty náterových látok sú až 

o 30 % nižšie ako pri pneumatickom striekaní, pretože nevzniká rozptyl pôsobením 

tlakového vzduchu, obr.12.2.9. 

 

 
Obr. 12.2.7 Schéma striekania tlakovým 

systémom 
Obr. 12.2.8 Schéma striekania ohriatej 

náterovej látky 

Obr. 12.2.5 Schéma striekania 

spádovým systémom 
Obr. 12.2.6 Schéma striekania 

nasávaním 

 



 

Obr. 12.2.9 Schéma vysokotlakového striekania náterovej látky 

 

 Elektrostatické nanášanie náterových látok - podstatou je základný fyzikálny jav - 

vzájomné priťahovanie častíc s rozdielnym elektrickým nábojom. Jemne rozprášené 

čiastočky náterovej látky v špeciálnom zariadení, pripojenom na záporný pól generátora 

vysokého napätia, získavajú záporný náboj a sú unášané po silokrivkách elektrického poľa 

na uzemnený predmet, obr.12.2.10. Odovzdajú svoj náboj a adhéznymi silami zostávajú 

priľnuté na povrchu predmetu, kde vytvárajú  súvislý náterový systém. 

Rozprašovanie náterovej látky je možné dosiahnuť pneumatickým striekaním, 

odstredivými rozprašovačmi, štrbinovými rozprašovačmi, rozprašovaním kotúčom a 

kombinovanými rozprašovačmi. 

 
Obr. 12.2.10 Schéma účinnosti elektrostatického a pneumatického striekania náterovej látky 

              

 Nanášanie náterových látok máčaním - je to spôsob nanášania, pri ktorom sa 

výrobky ponárajú do nádrže s náterovou látkou, z ktorej sa potom rovnomernou rýchlosťou 

vynárajú. Pri vynáraní výrobku z nádrže prebytočné množstvo náterovej látky z povrchu 

výrobku stečie a ostávajúci povlak vytvára vlastný náter. 

 Hrúbka povlaku sa mení s rýchlosťou vynárania a s konzistenciou náterovej látky. 

Konzistencia sa pohybuje v rozmedzí 20 – 45 s. Rýchlosť vynárania sa pohybuje v rozmedzí 

8-6 cm.min
-1

.  

 Máčanie je vhodné pre výrobky, ktoré nemajú dutiny, z ktorých by náterová látka 

nemohla vytiecť alebo by vytekala pomaly. Závažným problémom, zvlášť u veľkých nádrží 

s veľkou plochou, je veľká strata riedidiel odparovaním a sedimentácia pigmentov, hlavne 

u náterových látok s nízkou konzistenciou. 

 Nevýhodou tejto technológie je klinovitosť náteru, tvorba kvapiek na hranách a pod. 

Tieto vlastnosti je možné odstrániť nastavením vhodnej vynáranej rýchlosti, správnou 

voľbou náterovej látky a vhodnou konštrukciou zariadenia.     

 Nanášanie náterových látok navaľovaním - spôsob mechanického nanášania, kde 

sústava valcov nanáša náterovú látku zo zásobníka na pohybujúcu sa plochu, obr.12.2.11. 

Navaľovaním je možné nanášať náterové látky na hladké a ploché výrobky. Pri tomto 

spôsobe nanášania je možné dosiahnuť veľký výkon, malé straty náterových hmôt (2-5 %) 

a možnosť mechanizácie a automatizácie procesu. Použité náterové látky majú konzistenciu 

v rozmedzí 100 – 200 s pri spotrebe 5-10 % riedidla.  



 Navaľovacie zariadenie je sústava najmenej troch valcov, z ktorých spodný je vodiaci 

a vertikálne nastaviteľný  podľa hrúbky prechádzajúceho výrobku. Druhý valec je ponorený 

do náterovej látky a tretí horizontálne nastaviteľný prenáša náterovú látku v hrúbke 

nastavenej vzdialenosti namáčacieho valca od nanášacieho na výrobok. Zariadenie môže byť 

prípadne vybavené aj vypaľovacou komorou.  

 

 
Obr. 12.2.11 Schéma zariadenia na nanášanie náteru navaľovaním 

 

 Nanášanie  náterových hmôt elektroforeticky  - princíp spočíva v ponorení 

vodivého predmetu do kúpeľa so špeciálnou vodouriediteľnou náterovou látkou. Predmet je 

pripojený na anódu, vaňa alebo pomocné elektródy uložené vo vani na katódu. Pôsobením 

jednosmerného prúdu sa vytvára medzi výrobkom a pomocnou elektródou elektrické pole. 

Záporné nabité častice sušiny náterovej látky sa pohybujú po siločiarach elektrického poľa 

v kúpeli smerom k anóde. Na výrobku sa vylučujú a  vytvárajú povlak obr.12.2.12. 

 Elektroforetickým nanášaním je možné zhotovovať kvalitné nátery bez pórov. 

Používa sa na nanášanie základnej náterovej látky, na ktorú sú ďalšími technológiami 

nanášané ďalšie vrstvy. Hrúbka náteru sa pohybuje v rozmedzí 10 – 50 m, povlak má 

rovnomernú hrúbku po celom povrchu.  

 Náterové látky pre elektroforetické nanášanie majú špeciálne vlastnosti. Sú 

vodouriediteľné, nasadzovacie (vhodné len pre naplnenie kúpeľa) a doplňovacie (určené len 

pre doplňovanie). 

 
Obr. 12.2.12 Schéma kontinuálneho nanášania náteru elektroforetickým spôsobom 

 

12.2.1.3 Chyby náterov 

 

Nedokonalá homogenizácia náterovej látky – ide o nedostatočné rozmiešanie 

sedimentovaných pigmentov s oddeleným spojivom v náterovej látke. V takomto prípade, 

zvlášť pokiaľ ide o základné antikorózne nátery, sú tieto v prvej fáze nanášané na povrch 



ochudobnené o aktívne antikorózne zložky a vo fáze druhej nedostatok spojiva vedie 

k vzniku zvýšenej pórovitosti, čím dochádza k zníženiu barierového účinku náterov. 

Použitie nevhodného riedidla  – použitie iného typu riedidla ako je pre konkrétnu 

náterovú látku výrobcom predpísané môže spôsobiť vyzrážanie spojiva, čo signalizuje 

znehodnotenie náterovej látky. 

Nátery aplikované pri nízkej teplote okolia – výrobca predpisuje minimálnu teplotu 

pri ktorej je odporučená aplikácia náteru. Platí zásada, že minimálna teplota povrchu musí 

byť o 3
o
C vyššia ako je rosný bod pri danej teplote a relatívna vlhkosť vzduchu. Náter pri 

nevhodných poveternostných podmienkach nanášania, kedy na kovovom povrchu vzniká 

tenká vrstvička vlhkosti, môže vykazovať stratu priľnavosti prípadne ďalšie defekty 

(bublinky, pľuzgieriky, rýchlejšie podkorodovanie a pod.) 

Nedostatočné preschnutie predchádzajúcej vrstvy náterového systému – môže byť 

spôsobené ich príliš veľkou hrúbkou alebo nesprávnym spôsobom nanášania vrstiev 

náterového systému, ktoré vedie k jeho zdvíhaniu sa. Dochádza tu k strate priľnavosti medzi 

vrstvami alebo k naleptaniu a zmäknutiu podkladu. 

Nevhodná konzistencia (hustota) náterovej látky – dôsledkom je nedostatočná 

zlievateľnosť náteru. V miestach priehlbín má náter malú hrúbku a to môže viesť 

k predčasnému poškodeniu náteru koróziou. Pri nanášaní náterových hmôt striekaním je 

nevyhnutné dodržať výrobcom predpísanú hodnotu konzistencie náterovej látky a použiť 

doporučené riedidlo. [104,190,196] 

 

12.2.1.4 Dohotovenie a  konečná úprava náterovej látky 

 

Pred expedíciou náterovej látky sa zvyčajne vykonávajú v zjednocovacej nádrži 

s miešadlom tieto operácie: 

 pridanie zvyšku spojív, prípadne ďalších aditív (sušidlá, zmäkčovadlá), 

 úprava viskozity náterovej látky pomocou rozpúšťadla na základe medzioperačnej 

kontroly, 

 úprava (dotónovanie) farebného odtieňa tak, aby zodpovedal štandardnej 

vzorkovnici, 

 filtrácia náterovej látky, ktorou sa má zabezpečiť dokonalá čistota výrobku. 

 

Kontrola náterovej látky 
Ak sa má vyrábať náterová látka rovnakej a vysokej kvality, musí sa pri jej výrobe 

dodržiavať vstupná, medzioperačná a  výstupná kontrola.  

Kvalita vstupných surovín sa kontroluje vo výrobnom laboratóriu. Všetky vstupné 

suroviny musia byť doložené atestom kvality od výrobcu. Kontrolné laboratórium pri 

medzioperačnej a  výstupnej kontrole stanovuje pri každej výrobnej šarži pred naplnením do 

obalov mernú hmotnosť, viskozitu, obsah sušiny, jemnosť trenia a čas zasychania. Ďalšími 

hodnotenými vlastnosťami sú farebný odtieň, lesk, krycia schopnosť, aplikačné vlastnosti, 

stupeň stekania atď., podľa druhu hodnotenej náterovej látky.  

Kontrolné laboratórium vyhodnocuje parametre, predpísané v  príslušnej podnikovej 

norme alebo technickom predpise, ktorý je stanovený pre každý typ vyrábanej náterovej 

látky. Až po prípadných úpravách a  úplnom súlade nameraných hodnôt s predpísanými sa 

môže náterová látka baliť a expedovať do skladu hotových výrobkov.  

 

12.3 POVLAKY Z PLASTICKÝCH HMÔT 

 

Ochranné vlastnosti plastických hmôt sú závislé na chemickom charaktere použitej 

látky a jej odolnosti voči agresívnym zložkám prostredia. Pre životnosť ochrany je 



rozhodujúca difúzia korózneho prostredia do povlaku, zmena štruktúry povlaku vyvolaná 

sorbčnými a difúznymi procesmi a hrúbka povlaku. [107,111,112,183] 

Podobne ako u náterov, je účinnosť ochrany závislá na kvalite povrchu základného 

materiálu, ktorá musí eliminovať možnosť korózie pod povlakom. 

Ako materiál povlakov sa požívajú povlaky radu polymérov (polyvinylchlorid, 

polyvinylfluorid, polyetylén, teflón, polyamid, nylon a pod.) a plastické hmoty z prírodných 

produktov (nitrocelulóza, acetylcelulóza a pod.), ktoré môžu byť v stave kvapalnom alebo 

pevnom (prášky, fólie). 

 

12.3.1 Povlaky práškových náterových hmôt 

 

Súčasný trend v oblasti povlakov sa orientuje smerom k ekologicky neškodným 

a pritom ekonomicky výhodným povlakom. Povlaky z práškových hmôt tvoria jednou z 

najprogresívnejších metód protikoróznej ochrany materiálov. 

Zvýšený nárast záujmu o práškové náterové hmoty je možné pripísať ich výborným 

fyzikálno - chemickým vlastnostiam, ktoré sa prinajmenšom vyrovnajú klasickým 

náterovým systémom s obsahom rozpúšťadiel tzv. mokrým náterom, pričom sú splnené 

najvyššie kritéria kladené na protikoróznu odolnosť i estetické vlastnosti výsledného 

povrchu. 

 

Podstata a zloženie práškových náterových hmôt 

Práškové náterové hmoty sú vyrábané vo forme veľmi jemného prachu s priemernou 

hodnotou veľkosti zrna 40-50 µm. Po aplikácii na predupravený kovový substrát je 

nevyhnutné nanesený materiál ohriať v peci za účelom dosiahnutia kompaktného povlaku. 

Väčšina práškových náterových hmôt je zmesou živice (napr. polyester, epoxid), 

vytvrdzovacieho činidla, činidla pre reguláciu rozlivu, katalyzátora, pigmentov, plnív a 

iných, pričom živica tvorí bázu v ktorej sú všetky ostatné látky dispergované. Takto 

vytvorená zmes je vo vode prakticky nerozpustná. Rovnako je aj väčšina ostatných zložiek, 

tvoriacich práškovú hmotu veľmi málo, alebo prakticky nerozpustná.  

Toxikologické štúdie týchto náterov poukazujú na skutočnosť, že väčšina práškových 

náterov je považovaná za inertný materiál. 

 

 

Základné typy práškových náterových hmôt a ich vlastnosti 

 

Epoxidové práškové hmoty 

Na začiatku 50-tich rokov bolo zistené, že epoxidová živica je vhodná pre práškové 

nátery. Epoxidová živica, vyvinutá v uvedenom období pre mokré nátery, nesplňovala 

dôležité kritériá kladené na termosetové práškové nátery, t.j. inicializačná teplota 

vytvrdzovania bola vysoko nad bodom topenia.  

Prvý zo systémov bol vytvrdzovaný s dikyandiamidom, ktorý má dostatočne pomalý 

vytvrdzovací priebeh, cca. 30 min. pri 200ºC. Pri malej hrúbke filmu je možné pozorovať v 

dôsledku zastúpenie prakticky všetkých veľkostí molekúl v živici plynulú zmenu vlastností 

práškových náterov.  

V 60-tych rokoch vstúpil na trh nový produkt s takými vlastnosťami ako je nižšia 

taviaca viskozita, lepšie definovaný bod topenia, vyššia reaktivita a vylepšená zmáčavosť 

pigmentov. Táto etapa vývoja priniesla prakticky 100-násobné zvýšenie spotreby 

epoxidových práškových náterov. Vývoj epoxidových živíc však stále pokračuje a orientuje 

sa k takým vlastnostiam ako nižšia taviaca viskozita, vyššia reaktivita, dokonalejšia 

pigmentácia, pričom veľká pozornosť sa venuje hlavne novým tvrdidlám. 

 



Polyesterové práškové hmoty 

Najväčšou nevýhodou epoxidových práškových farieb je náchylnosť ku kriedovaniu 

a žltnutiu po expozícii UV žiarením a vplyvom vysokej teploty. Uvedený problém je iba 

estetického charakteru, ktorý neovplyvňuje ochranné vlastnosti vytvoreného filmu. No aj 

napriek tomu je využitie práškových farieb na báze epoxidovej živice obmedzený na 

vnútorné použitie.  

V roku 1973 boli vyvinuté prvé polyesterové živice pre práškové nátery. Tieto živice 

vykazujú výbornú odolnosť proti žltnutiu a kriedovateniu a priniesli úplne nové možnosti 

využitia práškových náterov. Úplne prvé polyesterové živice mali omnoho vyrovnanejší 

priebeh viskóznej krivky oproti epoxidom, čo však zapríčiňuje zhoršenie vlastností povrchu 

výsledného filmu. Neskôr bol uvedený nedostatok odstránený a v súčasnosti je na trhu 

dostatočné množstvo polyesterových živíc použiteľných pre rôzne aplikácie.  

Hybridné práškové hmoty (epoxid/polyester) 

Epoxidové skupiny v bežnej epoxidovej živici sú schopné reagovať s rovnakými 

kyselinotvornými skupinami. Za účelom využitia najlepších vlastností tak polyesterov ako aj 

epoxidov boli tieto navzájom zmiešané za vytvorenia hybridného materiálu. Vytvorený 

polymérny reťazec je však menej stabilný ako najslabší článok a tak sa v tomto prípade 

odolnosť oproti UV - žiareniu výrazne nezvýšila. Boli však deklarované aj nové, vyhovujúce 

vlastnosti ako je slabšie žltnutie pri prepálení a zlepšenie aplikačných vlastností pri 

elektrostatických aplikáciách. 

 

Ekologické a ekonomické výhody práškových náterových hmôt 

Väčšina práškových náterových hmôt je zmesou živice (napr. polyester, epoxid), 

vytvrdzovacieho činidla, činidla pre reguláciu rozlivu, katalyzátora, pigmentov, plnív a 

iných, pričom živica tvorí bázu v ktorej sú všetky ostatné látky dispergované. Takto 

vytvorená zmes je vo vode prakticky nerozpustná. Rovnako je aj väčšina ostatných zložiek, 

tvoriacich práškovú hmotu veľmi málo, alebo prakticky nerozpustná.     

Toxikologické štúdie týchto náterov poukazujú na skutočnosť, že väčšina práškových 

náterov je považovaná za inertný materiál. Práškové náterové hmoty neobsahujú žiadne 

rozpúšťadlá, čo umožňuje ich okamžitú aplikáciu bez vedľajších činností ako je to u 

mokrých náterov napr. riedenie, premiešanie, určenie viskozity a pod. Na rozdiel od 

mokrých náterov, kde je pomer sušiny k rozpúšťadlu vo väčšine prípadov cca 50:50 je u 

práškových farieb prakticky 100 %-ný podiel sušiny. Keďže práškové farby sú pomerne 

hygroskopické, už pri ich výrobe dochádza k záchytu molekúl vody z okolitého ovzdušia a 

preto je reálny podiel sušiny cca 99,5 %. Z hľadiska životného prostredia významnú úlohu 

pri výrobe a použití práškových náterov hrá značná redukcia emisií prchavých organických 

látok a ostatných nebezpečných škodlivín do ovzdušia. 

Ich hlavnými ekologickými výhodami sú: 

 neobsahujú rozpúšťadlá, 

 majú 100 % pevný podiel, 

 pigmenty sú bez nebezpečných ťažkých kovov (olova, kadmia), 

 minimum odpadového materiálu (prakticky bezodpadová technológia), 

 ich systém recyklácie a jednoduché zneškodnenie práškového odpadu.  

Okrem zrejmých technických, fyzikálnych a ekologických výhod sú práškové 

náterové hmoty zaujímavé aj z ekonomického hľadiska. Medzi podstatné výhody 

práškovania patrí: 

 jednovrstvové nanášanie - u práškových náterov je možné naniesť požadovanú vrstvu 

už jedným úkonom, 

 úspora energie - napriek tomu, že práškové nátery je nutné vypaľovať pri teplotách 

180-200°C, celková spotreba energie je u práškových náterov omnoho nižšia ako u 



bežných mokrých náterov. Celý proces zahŕňa: výrobu surovín, spotrebu energie pri 

aplikácii (sušenie, vypaľovanie) a spotrebu materiálu, 

 využitie materiálu - využiteľnosť práškových náterov je takmer 100 %, pretože 

prášková farba sa recykluje, je bez emisií a vzniká zanedbateľné množstvo odpadu, 

 úspora priestoru - nie je potrebné mať k dispozícii zvláštne priestory pre 

premiešavanie, riedenie alebo úpravu viskozity. Nevzniká potreba budovania 

zvláštnych skladov s protipožiarnymi opatreniami, sušiace a vypaľovacie pece sú 

menších rozmerov a nevyžadujú bezpečnostné zóny, 

 ľahká automatizácia - proces aplikácie práškových náterov je ľahko 

automatizovateľný bez komplikovaných a drahých robotov. Keďže prášky sú odolné 

proti tečeniu, prievisom, prebublávaniu riedidla a kvapkaniu ich aplikácia je 

podstatne jednoduchšia oproti aplikácii mokrých náterov, 

 okamžite použiteľné - všetky práškové nátery sú okamžite použiteľné. Nevyžadujú 

premiešanie, riedenie a pod. 

 

12.3.2 Nanášanie práškových náterových hmôt 

 

 Nanášanie práškových náterových hmôt na základný materiál je možné realizovať: 

 naprašovaním, 

 fluidizáciou, 

 striekaním v elektrostatickom poli, 

 žiarovým striekaním. 

 

Nanášanie práškových náterových hmôt naprašovaním  

Pri tomto spôsobe nanášania sa vhodne predupravený povrch nahreje na požadovanú 

teplotu. Predohriaty predmet sa popráši pomocou sít práškovou náterovou hmotou, ktorá sa 

vplyvom tepla nataví a zliatím vytvorí homogénny povlak. 

Nanášanie práškových náterových hmôt fluidizáciou 

Používa sa vaňa, obr.12.3.1,  ktorá má dvojité dno a vnútorné dno je pórovité. Do 

priestoru medzi dnami je privádzaný vzduch, ktorý sa šíri do práškového plastu pórovitým 

dnom. Prášok nadobúda vlastnosti podobné vlastnostiam kvapaliny. Do takto pripraveného 

prášku sa ponorí kovová súčiastka, ktorá je predhriata, vzniká natavovanie súvislej vrstvy 

plastu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prášok je epoxidový, polyethylenový a polyamidový. Povlaky sú odolné voči 

poveternostným účinkom, rope, vode a organickým kyselinám. Neodolávajú vplyvom 

anorganických kyselín. Výhodou pri nanášaní práškových plastov na povrch je, že 

Obr. 12.3.1 Princíp fluidizačnej vane [104] 



pracovníci ani okolie nie sú zaťažované výparmi riedidiel a rozpúšťadiel. Preto sa táto 

technológia nanášania povlaku využíva veľmi často.  

Ďalším vývojom vznikli nové druhy práškov a to polyurethanové, polyesterové, 

akrylátové a prášky na báze chlórovaných a fluorovaných polymérov. Čas vytvrdzovania 

povlaku je možné znížiť použitím oxidu zinočnatého a tým sú povlaky lacnejšie ako 

epoxidové povlaky a majú lepšiu odolnosť voči korózii. Priľnavosť povlakov z plastov je 

závislá od predúpravy daného povrchu. Pórovitosť povlaku závisí od hrúbky povlaku. 

Maximálna hrúbka povlaku je 30 μm. Povlaky z práškových plastov sa používajú takmer vo 

všetkých odvetviach, napríklad v automobilovom, leteckom priemysle 

a mikroelektrotechnike. Dve až tri vrstvy bežných rozpúšťadlových náterových hmôt je 

možné nahradiť jednou vrstvou práškového plastu pri zachovaní všetkých vlastností. Veľkou 

výhodou práškových plastov je dokonalá ochrana hrán súčiastky a vyrovnávanie povrchu 

súčiastky.       

Nanášanie práškových  náterových hmôt v elektrickom poli 
Je to najrozšírenejší spôsob nanášania práškových náterových hmôt. Princíp je 

podobný ako pri nanášaní tekutých náterových látok. V špeciálne upravenej striekacej 

pištoli, ktorá je pripojená k jednému pólu generátora vysokého napätia, dostáva prúdiaci 

prášok elektrický náboj a po siločiarach elektrického poľa je priťahovaný na uzemnený 

predmet. 

Ak hrúbka prášku dosiahne určitú hrúbku tak začne pôsobiť ako izolant a zabraňuje 

tak ďalšiemu prilepovaniu prášku. Prebytočný prášok padá na dno striekacej kabíny a je 

odsávaný pre spätné použitie prášku. Prášok priľne k predmetu vplyvom elektrického 

náboja, potom môže byť prepravovaný do vypaľovacej komory, kde sa prášok nataví a zleje 

do súvislej vrstvy. 

Na obr.12.3.2-12.3.3 sú uvedené vybrané vlastnosti povlakov tvorených epoxidovým 

práškom obohateným zinkom Alesta Zn (označenie ZN) a epoxi-polyesterovým práškom 

Alesta EP (označenie EP) aplikovaných elektrostaticky na povrch predupravený tryskaním 

dvoma druhmi tryskacích prostriedkov (HK – hnedý korund, GBM - almandín) [197,198]. 

Hrúbka nanesených povlakov je znázornená na obr.12.3.2. Priľnavosť povlakov zistená 

odtrhovou skúškou je uvedená na obr.12.3.3. 

  

  

Obr. 12.3.2 Hrúbka povlakov [197] Obr. 12.3.3 Priľnavosť povlakov [197] 

 Z obr.12.3.3 vyplýva, že vplyv predúpravy na priľnavosť jednotlivých povlakov nie 

je významný. Z hľadiska typu porušenia povlaku pri odtrhovej skúške išlo u všetkých 

vzoriek o zmiešaný lom – adhézny medzi lepidlom a protikusom a kohézny lom v povlaku. 

Ani v jednom prípade nedošlo k porušeniu medzi substrátom a povlakom, čo svedčí o dobrej 

priľnavosti povalku a znamená to tiež, že skutočná priľnavosť povlaku touto skúškou vlastne 

nebola zistená. Vzhľad lomových plôch je znázornený na obr.12.3.4. 

 



 
 

Obr. 12.3.4 Lomové plochy hodnotených náterov po odtrhovej skúške [198] 

  

Preto sa odtrhová skúška priľnavosti doplňuje o mriežkovú skúšku (STN EN 2409). 

Výsledky mriežkovej skúšky vykázali u vzoriek neexponovaných, ako aj u vzoriek 

exponovaných v prostredí vlhkej atmosféry v kondenzačnej komore, v prostredí s UV 

žiarením ako aj ich kombináciou u uvedených povlakov stupeň 0 – veľmi dobrá priľnavosť 

k podkladu, obr.12.3.5. 

 
Alesta ZN                         Alesta EP 

Obr. 12.3.5 Vzhľad vzoriek po mriežkovej skúške [198] 

 

Korózna odolnosť povlakov na báze práškových plastov je veľmi dobrá. Dokonca aj v 

prípade umelého narušenia povlaku až k podkladu nedošlo k podkorodovaniu povlaku 

v okolí skúšobného rezu, obr.12.3.6. V prípade zinkom obohatených práškových plastov je 

táto ochrana znásobená ochranným účinkom zinku. 

 

 
Alesta ZN                           Alesta EP 

Obr. 12.3.6 Korózne napadnutie povlakov v okolí skúšobného rezu [198] 

 

Z obr.12.3.6 vyplýva, že korózne napadnutie sa objavilo len v reze povlaku, kde 

došlo k obnaženiu substrátu. Toto korózne napadnutie  sa však nešírilo pod povlak na 

medzifázové rozhranie, a to počas celého trvania koróznych skúškok v uvedených 

prostrediach – 21 dní. Nedošlo ani k tvorbe pľuzgierov, ani k prekorodovaniu, ani ku 

koróznemu praskaniu a ani k odlupovaniu povlaku. Spolu s výsledkom odtrhovej skúšky to 

svedčí o veľmi dobrej adhézii povlaku k substrátu, jeho dobrom mechanickom zakotvení 

a o vynikajúcej koróznej odolnosti uvedených typov povlakov a to aj pri ich mechanickom 

porušení vrypom. 

 



Nanášanie práškových  náterových hmôt žiarovým striekaním 
Tento spôsob nanášania je podobný žiarovému striekaniu kovov, rozdiel je v spôsobe 

tavenia prášku. Tepelná vodivosť práškov je rádovo 2-3 krát nižšia ako u kovov 

a k nataveniu zŕn v celom priereze počas letu by bolo potrebné dosiahnutie takej teploty, pri 

ktorej by dochádzalo k rozkladu povrchu častíc. Preto sa používajú trysky, kde je 

obmedzený priamy kontakt plameňa s plastovými časticami a strieka sa pri nižších teplotách 

nosného prostredia tak, že natavujú sa iba povrchové vrstvy častíc. Celkové dotavenie 

a zliatie povlaku nastáva účinkom tepla predohriateho predmetu a vplyvom plameňa pištole. 

Podmienkou dobrej akosti je vhodná rýchlosť striekania a krátka doba pôsobenia tepla, aby 

nenastával rozklad plastov. 

Maximálna hrúbka povlaku je obmedzená aj veľkosťou vnútorného napätia, napr. 

Novodur má 6-7 krát väčší koeficient rozťažnosti ako oceľ. Zvlášť vhodné sú polyméry 

s ostro ohraničenou teplotou mäknutia a dostatočne veľkým intervalom medzi touto teplotou 

a teplotou rozkladu, ako sú napr. polyetylén a polyamidy. 

Vhodná veľkosť práškových častíc sa pohybuje v rozsahu 0,1 – 0,2 mm. Pre dobré 

zakotvenie povlakov musí byť povrch (podobne ako u iných technológií) dokonale očistený 

a zdrsnený. Použitá technológia spôsobuje vytváranie tenších povlakov na hranách a preto 

musia byť hrany zaoblené. 

  

12.4 POVLAKY PRE DOČASNÚ OCHRANU 

 

Nároky na ochranu výrobkov vyplývajú z ich špecifických vlastností a citlivosti na 

klimatické vplyvy. Pre výrobky z materiálov, ktoré podliehajú koróznemu napadnutiu to 

znamená venovať pozornosť nielen zabráneniu mechanickému poškodeniu výrobkov, ale 

tiež zabráneniu korózneho napadnutia. Nebezpečenstvo korózneho napadnutia kovových 

povrchov sa v polovýrobných etapách (manipulácia, skladovanie, preprava) zväčšuje. Trvalá 

protikorózna ochrana povlakmi, predovšetkým pri exporte výrobkov do iných klimatických 

oblastí ako aj pri dlhodobom skladovaní výrobkov, nie je postačujúca. Typickým 

namáhaním sú napr. extrémne zmeny teplôt, ktoré majú za následok kondenzáciu vlhkosti. 

Najmä doprava po mori, zvýšený obsah soli vo vode a vo vzduchu, môže byť príčinou 

poškodenia, pretože soli majú silný vplyv na vznik korózie. [112,115,116] 

Ochrana výrobkov sa v týchto prípadoch rieši doplňujúcou dočasnou protikoróznou 

ochranou. Dočasná protikorózna ochrana je ochrana proti atmosférickej korózii ako 

nechránených kovových povrchov výrobkov či zariadení (tzn. povrchov bez trvalej, 

protikoróznej ochrany náterovými systémami, alebo galvanicky pokovovanými), tak 

povrchov s trvalými protikoróznymi ochranami po dobu ich skladovania či prepravy od 

výrobcu k užívateľovi. Dočasná protikorózna ochrana zabezpečuje výrobky pred koróznym 

poškodením iba po určité obdobie, než dôjde k vlastnému používaniu výrobkov, t.j. v 

priebehu ich skladovania a prepravy. Termín dočasná protikorózna ochrana nie je ani tak 

určený kratšou dobou ochrany, ale tým, že sa tento spôsob ochrany úmyselne ukončí po 

požadovanej dobe a prostriedky sa ľahko odstránia z povrchu výrobkov či zariadení bez 

poškodenia trvalej protikoróznej úpravy.  

Dočasnú ochranu je možné riešiť vo všeobecnosti dvoma spôsobmi: 

a) úpravou podmienok uloženia výrobku či zariadenia, t.j. obmedzenia pôsobenia 

korózne agresívnych zložiek atmosféry v prostredí (vykurované či klimatizované 

sklady, balenie výrobkov, použitie sušiacich či vyparovacích inhibítorov v obaloch),  

b) zabránenie či obmedzenie prístupu korózne agresívnych zložiek prostredia na povrch 

výrobku či zariadenia, t.j. použitie konzervačných prostriedkov, vytvárajúcich na 

povrchu barierovú vrstvu (povlak). 

Pre vhodný výber správneho ochranného systému v konkrétnych podmienkach je 

vhodné konzultovať s dodávateľom napríklad podmienky v ktorých bude výrobok 



umiestený, typ atmosféry, typ výrobku (jednoduché súčiastky, celé zariadenie, prítomnosť 

plastov, jemné mechanizmy a pod.), spôsob prepravného balenia, požadovanú dobu ochrany.  

Prvým kritériom pre výber prostriedkov dočasnej ochrany je požadovaná doba 

ochrany, ktorá môže byť: 

a) medzioperačná (do jedného mesiaca), 

b) krátkodobá (do šiestich mesiacov), 

c) strednodobá (max. do 2 rokov), 

d) dlhodobá (až do 10 rokov – špeciálne prípady: vojenská technika, technika pre 

prípady katastrof a pod.). 

Účelom medzioperačnej ochrany je zabrániť korózii kovových dielov 

a rozpracovaných výrobkov medzi jednotlivými výrobnými operáciami a montážou, pri ich 

krátkodobom skladovaní a vnútropodnikovej preprave. Medzioperačná ochrana je obvykle 

zaisťovaná na niekoľko dní až týždňov, bez nutnosti odstraňovania povlaku konzervačného 

prostriedku. Pre strednodobú a zvlášť pre dlhodobú ochranu je potrebné vopred určiť 

podmienky uloženia výrobku, či zariadenia, prípadne určiť doplňujúce balenie. 

Chránenými kovmi sú obvykle oceľ, zliatiny hliníka a medi, alebo iné neželezné 

materiály. Väčšina konzervačných prostriedkov a obalových materiálov je preto určená 

predovšetkým na ochranu železných kovov (oceľ, liatina). Niektoré sú súčasne určené aj pre 

farebné kovy (zinok, meď, hliník a ich zliatiny) a pre tieto materiály sa vyrábajú špeciálne 

prostriedky, tzv. UNI prostriedky. Pre ochranu ďalších kovových materiálov (striebro, nikel 

a pod.) sú určené špeciálne konzervačné prostriedky a obalové materiály. Účinnosť daného 

typu prostriedku dočasnej ochrany pre jednotlivé kovové materiály je daná typom použitého 

inhibítora korózie. V prípade, že zariadenie má rôznorodé materiálové zloženie, je potrebné 

zvoliť taký konzervačný prostriedok a obalový materiál, ktorý chráni všetky materiály, ktoré 

sú v zariadení obsiahnuté.  

Konzervačné prostriedky 

Konzervačné prostriedky sú jednoduché alebo zložitejšie filmotvorné látky, alebo 

zmesi s upravenými chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Konzervačnými prostriedkami 

sú konzervačné oleje, vosky, vazelíny, emulzie, sťahovacie hmoty a pod., ktoré vytvárajú na 

kovových povrchoch ochrannú vrstvu povlaku. Priepustnosť vytvorených vrstiev povlakov 

konzervačných prostriedkov pre vodnú paru a agresívne plynné zložky znečistenia a tým 

i ich ochranná účinnosť je závislá na druhu prostriedku, hrúbke povlaku, použitom inhibítore 

korózie a ďalších faktoroch.  

Konzervačné prostriedky, ktoré vytvárajú suché voskové povlaky aj o malých 

hrúbkach sa vplyvom zrážok a kondenzujúcej vlhkosti neemulgujú a poskytujú dlhšiu 

protikoróznu ochranu. Výhodou týchto prostriedkov je i to, že „suché“ povlaky sa na rozdiel 

od olejových povlakov nepoškodzujú pri manipulácii s nakonzervovanými výrobkami. 

Konzervačné oleje a ďalšie prostriedky na báze ropných produktov (konzervačné roztoky, 

emulzie, vosky) tvoria veľmi rozsiahlu skupinu konzervačných prostriedkov.  

Ochranný účinok konzervačných prostriedkov je daný jednak ich barierovou 

ochranou, t.j. povlak konzervačného prostriedku zabraňuje prístupu vzdušnej vlhkosti 

k nechránenému kovovému povrchu, a zároveň inhibičným účinkom, t.j. prítomnosť 

inhibítorov korózie (látok spomaľujúcich koróziu) v povlaku konzervačného prostriedku 

spomaľujú korózne pôsobenie agresívnych zložiek atmosféry (oxid siričitý, chloridy a pod.).  

Priepustnosť vytvorených vrstiev povlakov konzervačných prostriedkov pre vodnú 

paru a agresívne plynné zložky znečistenia závisia na druhu prostriedku, hrúbke povlaku, 

type a koncentrácii inhibítorov korózie a ďalších faktoroch. Vplyvom difúzie kyslíka 

a vodnej pary vrstvou ochranného povlaku za spoluúčasti zvyškových nečistôt môže dôjsť 

ku koróznemu napadnutiu kovov pokiaľ konzervačný prostriedok neobsahuje väčšie 

množstvo inhibítorov. Účinnosť daného prostriedku na jednotlivé kovové materiály je teda 

daná práve množstvom a typom použitého inhibítora korózie.  



Druhy konzervačných prostriedkov: 

1. Vytesňovače vody 

Vytesňovače vody sú špeciálne prostriedky (nízko viskózne roztoky povrchovo 

aktívnych, inhibičných a filmotvorných látok), ktoré vďaka svojmu chemickému zloženiu 

majú schopnosť z povrchu výrobku vytesniť vodu. Sú to zlúčeniny s jednou časťou 

molekuly rozpustnou vo vode a druhou v organickom rozpúšťadle. Tieto látky majú vysokú 

zmáčavosť, takže môžu vnikať do štrbín, dutín a podobných povrchových otvorov a ďalej 

umožňujú veľmi výrazné zníženie povrchového napätia a to nielen voči kovovému povrchu, 

ale i voči ostatným kvapalinám. Vytesňovače vody sa obvykle používajú pre zaistenie 

protikoróznej ochrany výrobkov, ktoré pri svojom spracovaní prišli do styku s chladiacimi, 

obrábacími a podobnými kvapalinami na báze vodných roztokov alebo emulzií.  

2. Pasivačné roztoky 

Aplikujú sa ako tzv. pasivačný oplach – jedná sa o prísady pasivačných látok 

a inhibítorov do oplachových kúpeľov. Aktívnou zložkou týchto prostriedkov sú kontaktné 

inhibítory korózie, ktorých koncentrácia v pasivačných roztokoch sa pohybuje okolo 1-2 

obj. %. Prostriedky nevytvárajú na povrchu kovu žiadny povlak a ich ochranná účinnosť je 

veľmi nízka (max. 2-3 dni). Je ich možné použiť iba pre medzioperačnú ochranu. Niektoré 

pasivačné roztoky vytesňujú vodu (nahradzujú operáciu sušenia), zabraňujú vzniku škvŕn, či 

neutralizujú „odtlačky prstov“. Pred ďalšími výrobnými operáciami nie je potrebné 

odstraňovať z povrchu žiadny povlak.  

3. Konzervačné oleje 

Konzervačné oleje sa používajú vo veľkej miere a ich sortiment je veľmi rozsiahly. 

Podľa viskozity oleja vznikajú mäkké povlaky rôznej hrúbky (od 10-50 µm), ktoré sa ľahko 

mechanicky poškodzujú. So vzrastajúcou viskozitou oleja sa zväčšuje hrúbka ochranného 

filmu a predlžuje ochranná schopnosť oleja. Povlaky sú ľahko odstrániteľné po ukončení 

dočasnej protikoróznej ochrany. Základnými olejmi sú minerálne oleje, ktoré sa získavajú 

destiláciou ropy.  

Použitie konzervačných olejov sa odporúča pre vonkajšie aj vnútorné povrchy 

výrobkov so železných a neželezných kovov s kovovými a nekovovými anorganickými 

povlakmi. Konzervačné oleje sú určené predovšetkým pre medzioperačnú a krátkodobú 

ochranu do 6 mesiacov, pri kombinácii s balením je ich možné použiť aj pre dlhodobú 

ochranu. 

Ak sa povlaky konzervačných olejov emulgujú a postupne zmývajú z povrchu, 

korózne napadnutie sa postupne rozrastá, obr.12.4.1. Aj napriek tomu pôsobí inhibičný 

ochranný účinok až do doby, kedy dôjde k jeho strate. Urýchlenou laboratórnou skúškou 

bola zaťažená vzorka A s konzervačným prostriedkom a vzorka C s pasivačným 

prostriedkom. Ku koróznemu napadnutiu ocele vzorky C došlo už po 24 hod. expozície 

a rozsah napadnutia u tejto vzorky prevyšuje i rozsah napadnutia referenčnej vzorky bez 

ochrany. Malá ochranná účinnosť u vzorky C (85 %) je daná tým, že sa jedná iba o inhibičný 

prostriedok nevytvárajúci súčasne barierovú ochranu. 

4.  Konzervačné roztoky 

Sú to roztoky filmotvorných látok (na báze mikrokryštalických voskov) a inhibítorov 

v rozpúšťadlách (technický benzín a pod.), ktoré po zaschnutí vytvárajú pevné povlaky 

pôsobiace na dotyk ako „suché“. Povlaky sa obvykle neemulgujú vodou a sú odolnejšie proti 

mechanickému poškodeniu pri manipulácii ako olejové povlaky. Je ich možné použiť pre 

všetky prípady uloženia výrobku i pre dlhodobú ochranu.  

5. Konzervačné emulzie 

Konzervačné vosky vo forme vodných roztokov vytvárajú konzervačné emulzie. 

Emulzie filmotvorných látok a inhibítorov korózie vo vode (koncentrácia od 5-50 %) sú 

vhodné tam, kde z bezpečnostných či ekologických dôvodov nie je možné použiť iné 

konzervačné prostriedky. Ich nevýhodou je dlhá doba zasychania povlaku a možnosť rastu 



mikroorganizmov v dlhodobo používaných kúpeľoch. Hrúbka povlaku a ochranná účinnosť 

je závislá na koncentrácii emulzie.  

 
                                 A                          B                              C                    referenčná 

                        vzorka  

Obr. 12.4.1 Korózne napadnutie ocele konzervovanej rôznymi konzervačnými prostriedkami 

po 21 dňoch expozície zaťaženej urýchlenou laboratórnou skúškou 

 

6. Konzervačné vosky 

Ako vosky sú označované rôzne materiály, ktoré netvoria chemicky jednotnú skupinu 

látok, ale sú obecne chápané ako zlúčeniny s dlhým uhlíkovým reťazcom a to uhľovodíky, 

kyseliny, alkoholy a estery. Vosky obsahujú zlúčeniny s nasýtenými reťazcami a to im 

zaručuje dobrú chemickú stabilitu. Väčšina priemyselných konzervačných voskov je 

vyrábaná na báze mikrokryštalických voskov prípadne ich zmesí napr. s parafínmi. 

7. Konzervačné vazelíny 

Vazelíny sú vedľajšími produktmi pri rafinácii ropy. Vazelína je polotuhá zmes 

uhľovodíkov (minerálnych olejov a tuhých uhľovodíkov), ktorá ma zvyčajne bod topenia 

okolo 40°C. Je to bezfarebná alebo svetložltá priesvitná hmota bez chuti a zápachu. 

Konzervačné vazelíny na vzduchu neoxidujú a sú odolné voči pôsobeniu chemikálií. Vo 

vode sú nerozpustné, rozpúšťajú sa v terpentínovom oleji (silici) a tiež za tepla v alkoholoch, 

kde sa po ochladení oddeľujú vo vločkách. Použitie konzervačných vazelín sa odporúča pre 

vonkajšie a vnútorné povrchy výrobkov so železných a neželených kovov (predovšetkým 

mosadzí, bronzu a hliníka) s kovovými a nekovovými anorganickými povlakmi. Sú určené 

predovšetkým na dlhodobú ochranu a majú dobrú priľnavosť ku kovovým povrchom. 

Výhodou použitia vazelíny je možnosť priameho použitia ako tukového mazadla bez 

použitia rozpúšťadiel.  

8. Obalové materiály 

 Vnútorné ochranné balenie ako súčasť dočasnej protikoróznej ochrany zabraňuje 

prístupu agresívnych zložiek atmosféry, porušeniu či znečisteniu vrstiev konzervačného 

prostriedku, vytvára podmienky pre účinnú protikoróznu ochranu (vyparovacie inhibítory 

korózie) a čiastočne výrobky chráni aj proti mechanickému poškodeniu. Spôsob aplikácie 

barierového obalu je:  

 uzatvorenie obalu musí byť dokonale tesné, najlepšie realizované tavným zvarom, 

 ochranný obal sa nesmie pri balení mechanicky poškodiť (dierky, trhliny a pod.), 

 všetky ostré hrany výrobku vo vnútri ochranného obalu, ktoré môžu prísť do 

kontaktu s fóliovým obalom, musia byť obalené penovou fóliou, alebo lepenkou, 

 z obalu sa pred realizovaním posledného zvaru odsaje prebytočný vzduch, aby bola 

eliminovaná vzdušná vlhkosť, uľahčilo sa uzatváranie obalu a predišlo tak 

pretrhnutiu, alebo prasknutiu fólie. 



Realizovanie dočasnej protikoróznej ochrany 

 Dočasná ochrana proti korózii zahrňuje operácie ako príprava povrchu, použitie 

konzervačných prostriedkov, alebo obalových materiálov, úpravu mikroklímy a v prípade 

potreby následné balenie do prepravných obalov. 

1. Príprava povrchu 

 Príprava povrchu znamená predovšetkým odstránenie všetkých zvyškových nečistôt 

– zvyškov mazív a technologických kvapalín, ktoré môžu byť príčinou korózneho 

napadnutia povrchu, ďalej prachu a mechanických nečistôt. Čistenie sa realizuje 

odmasťovaním bežnými spôsobmi podľa stupňa zamastenia. Úlohou odmasťovacích 

prípravkov je uvoľnenie nečistôt z povrchu kovu, ich prevedenie do roztoku alebo emulzie. 

Operácie odmasťovania sa realizujú rôznymi spôsobmi, z ktorých najdôležitejšie a najviac 

rozšírené sú: 

 odmasťovanie v organických rozpúšťadlách,  odmasťovanie v alkalických roztokoch, 

 odmasťovanie pomocou detergentov,  odmasťovanie emulziou, 

 odmasťovanie pomocou ultrazvuku,  odmasťovanie pomocou pary. 

2. Realizovanie dočasnej protikoróznej ochrany 

Najbežnejšími spôsobmi aplikácie sú ponor (predovšetkým pre malorozmerné 

výrobky v hromadných výrobách), striekanie (vzduchové i bezvzduchové) a nanášanie 

štetcom (rozmerné zariadenia). Technológia nanášania konzervačných prostriedkov 

pomocou štetca je najrozšírenejším spôsobom, ale súčasne je aj veľmi závislá na kvalite 

vykonanej práce. Najväčší problém, ktorý spôsobuje zlyhanie dočasnej protikoróznej 

ochrany, je jej nedostatočné technologické prevedenie. 

3. Odstránenie dočasnej protikoróznej ochrany 

  Odstránenie dočasnej protikoróznej ochrany (dekonzervácia) sa realizuje pred 

použitím chránených výrobkov a po prekročení plánovanej doby ochrany použitým 

systémom dočasnej protikoróznej ochrany. Pri odstránení sa odstraňujú obalové materiály 

vonkajšieho aj vnútorného balenia a ak je to z technických dôvodov potrebné, odstráni sa aj 

povlak konzervačného prostriedku. Mäkké povlaky (oleje, vazelíny a pod.) sa najprv 

odstránia zotretím a podľa požiadaviek na čistotu povrchu sa použije alkalický roztok, alebo 

organické rozpúšťadlo. Tuhé povlaky (vosky, roztoky a pod.) sa odstránia organickým 

rozpúšťadlom. 



12.5 GALVANICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

 

Elektrolytické - galvanické vylučovanie kovu elektrickým prúdom je jedným z 

najrozšírenejších spôsobov povrchovej úpravy kovových výrobkov [57,118-122]. Čo do  

rozsahu v praktickom pouţití prevýši všetky ostatné spôsoby pokovovania. Galvanické 

vylučovanie kovov sa riadi zákonmi teoretickej elektrochémie. 

Galvanické pokovovanie je elektrolýza, pri ktorej jednosmerným prúdom určitého 

napätia [V] a intenzity [A] sa vylučuje z elektrolytu na katóde z iónového stavu kov alebo 

vodík a no anóde prebiehajú reakcie (vybíjanie aniónov, vylučovanie kyslíka, rozpúšťanie 

anódy). 

Kryštalizačný proces pri galvanickom vylučovaní kovu na katóde prebieha: 

a) tvorbou kryštalizačných zárodkov nukleí, ktoré prebieha pri spontánnej kryštalizačnej 

rýchlosti Vs 

b) rastom kryštalizačných zárodkov kovu, ktorý je riedený kryštalizačnou rýchlosťou 

lineárnou Vr v smere rovnobeţnom s pokovovaným povrchom (Vr1) a v smere 

kolmom na povrch (Vr2) - obr.12.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12.5.1 Rast kryštalizačných zárodkov kovu [118] 

 

Rýchlosť nukleácie a pomer lineárnych kryštalizačných rýchlostí, ktorý je závislý od 

podmienok elektrolytického vylučovania kovu, rozhoduje o štruktúre a vlastnostiach 

kovového povlaku. 

Tvorba kryštalizačných zárodkov nukleí a ich rozmiestnenie na povrchu sú závislé na 

jeho kvalite, zvlášť však na prúdovej hustote, koncentrácii kovových iónov v elektrolyte, 

viskozite a prítomnosti koloidov, resp. komplexotvorných solí. Vplyv týchto faktorov je 

schematicky znázornený na obr.12..5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prvé nuklei vznikajú na aktívnych centrách, ktorými sú výčnelky geometrickej 

mikronerovnosti povrchu. Odstránením týchto aktívnych centier (napr. leštením) povrchu sa 

zvyšuje spontánna nukleačná rýchlosť a vzniká jemnejšia štruktúra povrchu. Regulácia 

kryštalizačnej rýchlosti v praxi sa najčastejšie realizuje pomocou koloidných a 

komplexotvorných látok, ktoré sú označované ako leskutvorné prísady. Podobné účinky 

majú tieţ kapilárne aktívne látky, ktoré zniţujú povrchové napätie rozpúšťadla.  
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Obr. 12.5.2 Vplyv rôznych faktorov na kryštalizáciu kovu [118,121] 

 



Galvanický vytvorené povlaky sa z hľadiska charakteru priebehu kryštalizácie pri ich 

tvorbe rozdeľujú na: 

a) skupinu povlakov s prevládajúcou lineárnou rýchlosťou kryštalizácie Vr2. Štruktúra 

povlaku je tvorená symetrickými alebo vláknitými, resp. stĺpikovitými kryštálikmi, 

b) skupinu povlakov, ktoré sú charakteristické kryštalickým dvojčatením, 

c) skupinu povlakov s periodickou tvorbou kryštalizačných zárodkov s obmedzeným 

rastom kryštálov, charakteristické pre hubovité povlaky. 

 

12.5.1 Stavba a priľnavosť kovového povlaku k základnému kovu 

 

Kryštalizačný proces pri galvanickom pokovovaní prebieha na báze kryštalickej 

stavby podkladového kovu, ktoré ovplyvňuje stavbu a súdrţnosť galvanického povlaku. 

Priľnavosť kovového povlaku so základným kovom ovplyvňujú vlastnosti povrchu 

základného kovu (čistota, spôsob prípravy, veľkosť) a elektrolytu (povrchové napätie, 

teplota, prítomnosť vylúčeného vodíka). 

Pri galvanickom povlakovaní v priebehu procesu môţe dôjsť medzi vylúčeným 

povlakom a základným materiálom k väzbe koherentnej za predpokladu, ţe základný aj 

vylučovaný kov majú zhodný typ kryštalickej mrieţky (Cu-Ni) alebo zliatinovej v 

prípadoch, keď vylučovaný kov je schopný tvoriť so základným kovom substitučný tuhý 

roztok (Cu-Zn). 

 

12.5.2 Chemické procesy pri tvorbe galvanických povlakov 

 

Teoretická základňa pre pokovovacie pochody pri štúdiu mechanizmu 

elektrolytického vylučovania kovu je rovnaká pre vylučovanie kovov z vodných roztokov 

alebo z tavenín ich solí. Galvanické vylučovanie kovov je moţné aj z jednoduchých 

elektrolytov kovových solí (sulfidy, chloridy, dusičnany a pod.) alebo komplexných 

kovových solí. 

V procese galvanického vylučovania kovov z jednoduchých elektrolytov kovových 

solí napr. pri niklovaní prebiehajú reakcie: 

 

NiSO4  → Ni
2+

   +    SO4
2-

 

Ni
2+

   +     2e
-
 ↔ Ni 

 

Redukcia katiónov kovov po ich dehydratácii prebieha na fázovom rozhraní katódy. 

Vylučovanie z roztokov komplexných solí za predpokladu čiastočnej disociácie 

komplexného aniónu prebieha podľa reakcií napr. pri striebrení: 

 

K Ag (CN)2 → K
+
 + [Ag (CN)2]

-
 

[(AgCN)2] 
-
 ↔ 2 CN 

-
 + Ag

+
 

Ag
+
 + e

-
  →  Ag 

 

Galvanické kúpele okrem roztokov soli vylučovaného kovu obsahujú aj látky ktoré 

pôsobia na rozpustnosť anód a látky, ktoré zvyšujú vodivosť kúpeľa. Ďalšími zloţkami sú 

látky, ktoré pôsobia na kvalitu vylučovaného povlaku najmä jeho lesk, tzv. leskutvorné 

prísady. 

 

12.5.3 Elektrochemické procesy pri tvorbe galvanických povlakov 

 

Elektrochemické vylučovanie kovov sa riadi všeobecnými zákonitosťami 

elektrochémie. Kvantitatívne vzťahy elektrolýzy určujú Faradayove zákony. 



1) Mnoţstvo vylúčeného kovu M je priamo úmerné intenzite prúdu I a času t 

 

  M = Ac . I . t 

 

Ac - konštanta úmernosti tzv. elektrochemický ekvivalent, t.j. mnoţstvo vylúčené 1 

coulombom [A.s
-1

];  

2) Mnoţstvo látok vylúčených na elektródach rovnakým elektrickým mnoţstvom (I. t) je 

priamo úmerné ich chemickým ekvivalentom. Na uvoľnenie 1 gramekvivalentu je 

potrebné 96 500 C, t.j. 1 Farad je: 

         

Ac =Ma/u.F 
 

Ma - atómová alebo molekulová hmotnosť 

u   - mocenstvo kovu 

F   - Faradayovo číslo 96500 C 

 

V galvanotechnike sa pouţíva ako jednotka elektrického mnoţstva Ah 

(ampérhodina), potom na vylúčenie 1 gramekvivalentu kovu je potrebné 

 

96500C/3600s = 26,8 Ah 

 

Oproti týmto procesom elektrolýzy pôsobí proti vylučovaniu kovov predovšetkým 

koncentračná a chemická polarizácia elektród, preto platnosť týchto zákonov v praxi nie je 

celkom presná.  

Polarizácia. Vznik sekundárneho článku pri elektrolýze sa prejaví polarizáciou. 

Napätie tohto článku pôsobí proti napätiu primárneho prúdu, čim dochádza ku stratám 

energie. Príčiny polarizácie sú rôzne a môţu byť galvanické, koncentračné a chemické:  

 galvanická alebo elektródová polarizácia je spôsobená pevnými alebo plynnými 

látkami, vylúčenými na elektródach,  

 koncentračná polarizácia vzniká zmenou koncentrácie iónov na elektródach a v ich 

okolí. Tento stav nastane vplyvom pomalej difúzie kovových iónov z elektrolytu do 

vrstvy, 

 chemická polarizácia je spôsobená nedostatočnou rýchlosťou vybíjanie iónov na 

elektródach a ich premenou v elektricky neutrálne atómy. 

Uvedené javy na elektródach sa odstraňujú alebo potlačujú pôsobením 

depolarizátorov. Veľký depolarizačný účinok majú teplota a miešanie kúpeľa a chemické 

depolarizátory, ktoré zmenšujú koncentráciu látok spôsobujúcich polarizáciu. 

Polarizácia pri určitom materiáli elektródy a určitej teplote je závislá na prúdovej 

hustote, a to pribliţne tak, ţe väčšia prúdová hustota spôsobuje väčšiu polarizáciu, 

obr.12.5.3. 

Prúdová hustota je definovaná ako mnoţstvo prúdu, pripadajúce na jednotku plochy 

[A.dm
-2

]. Je to pomer mnoţstva elektrického prúdu a veľkosti plochy elektródy. Prúdová 

hustota je pre rôzne procesy rôzna a pri jej nesprávnej voľbe sa vylučujú povlaky menej 

akostné, drsné, práškovité, spálené, matné a pod. V niektorých prípadoch anódy sa menia na 

nerozpustné. 

Určenie priebehov týchto polarizačných kriviek rôznych elektrolytov je dôleţité z 

hľadiska štúdia mechanizmu a kinetiky elektródových dejov. Z obr.12.5.3 vyplýva, ţe 

galvanické kúpele, ktorých hlavnou zloţkou je jednoduchá soľ kovu, majú malú polarizáciu, 

a to znamená, ţe potenciál katódy so zväčšovaním prúdovej hustoty sa mení veľmi málo. U 

kúpeľov, v ktorých je príslušný kov viazaný do komplexu, je polarizácia výrazná. Čím 



zloţitejší tvar polarizačnej krivky, tým viac elektrochemických pochodov sa v sledovanom 

rozmedzí prúdových hustôt uplatňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12.5.3   Katódové polarizačné krivky v rôznych elektrolytoch 

1 - CuSO4, 2 - olovovacia kúpeľ, 3 - NiSO4, 4 - ZnSO4, 5,6 - komplexný kyanid meďno- resp. 

zinočnatoalkalický 

 

Prúdový výťažok je mnoţstvo elektrického prúdu, ktoré sa spotrebuje na vylúčenie 

alebo rozpúšťanie kovu. Môţe byť katodický alebo anodický a definuje sa ako pomer 

hmotnosti kovu skutočne vylúčeného (rozpusteného) k hmotnosti kovu, ktorý sa mal vylúčiť 

určitým mnoţstvom prúdu. Prúdový výťaţok môţe byť tieţ stanovený ako pomer výťaţku 

anodického ku katodickému. 

 

= XA/XK


 

kde:  - XA je mnoţstvo kovu rozpusteného na anóde,  

- XK  je mnoţstvo kovu vylúčeného na katóde. 

 

Katodický a anodický prúdový výťaţok môţe kolísať v širokom rozmedzí od 

niekoľkých percent do 100 %. Anodický výťaţok pre väčšinu kúpeľov je 70 - 100 %.  

Rozkladné napätie je minimálne napätie, potrebné pre nepretrţité vybíjanie iónov 

jednosmerným prúdom a k dosiahnutiu nepretrţitého rozkladu elektrolytu. Musí prekonávať 

opačne polarizované napätie článku, ktoré vzniká splodinami elektrolýzy na anóde a katóde. 

Skutočné napätie, t.j. svorkové napätie na galvanickom kúpeli je vyššie o tzv. prepätie ktoré 

udáva rozdiel medzi rovnováţnym potenciálom, vzniknutým na kovovej elektróde, 

ponorenej do roztoku vlastných iónov, a potenciálom minimálnym, pri ktorom sa kov 

vylučuje na katóde. Mnoţstvo prúdu, ktoré je nutné elektródami dodať, aby medzi nimi 

vzniklo napätie 1 V, je polarizačná kapacita elektród. 

Hĺbková účinnosť vyplýva z nerovnomerného rozdelenia prúdových kriviek medzi 

anódou a katódou, vplyvom čoho ani u paralelných elektród sa povlak nevylučuje 

rovnomerne. Hĺbková účinnosť je definovaná ako schopnosť galvanického kúpeľa nanášať 

kov v rovnomernej hrúbke po celom povrchu. 

U predmetov zloţitého tvaru je táto poţiadavka ťaţko splniteľná, pretoţe v miestach 

bliţších k anóde nastane väčšia hustota prúdu, ako v miestach vzdialenejších, obr.12.5.4. 

Zmeny hustoty prúdu spôsobujú miestne vyvýšeniny, hroty, rohy, priehlbne, čím 

môţu nastať nevyhovujúce pomery, obr.12.5.5. 
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Obr. 12.5.4 Vplyv hĺbkovej účinnosti kúpeľa 

 

 
 

Obr. 12.5.5 Vplyv členitosti povrchu na nerovnomernosť hrúbky vylúčeného povlaku [122] 

 

Dobrú hĺbkovú účinnosť majú kúpele kyanidové, u ktorých je silná polarizácia 

katódy. Malú hĺbkovú účinnosť majú kúpele kyslé, u ktorých je kov vo forme jednoduchých 

soli (chloridy, sírany), a ktorých katódová polarizácia je nepatrná. Najhoršiu účinnosť má 

chrómovací kúpeľ, pri ktorom sa veľmi ťaţko dosahuje rovnomernej hrúbky, pretoţe 

zvýšenou prúdovou hustotou sa zväčšuje aj prúdový výťaţok. 

Pre vytvorenie rovnomerne hrubého povlaku sa pouţívajú pomocné anódy 

alebo katódy, ktoré sú rozmiestnené tak, aby ich vzdialenosť od kaţdého 

miesta katódy alebo anódy bola rovnaká. 

Normy pre kovové povlaky vytvárané elektrolyticky (STN EN 15646, STN EN ISO 

1456, STN EN ISO 26945) predpisujú ako záväznú minimálnu miestnu hrúbku povlaku na 

funkčnom povrchu upravovaných dielcov. Rozdiel medzi minimálnou miestnou hrúbkou a 

priemernou hrúbkou povlaku môţe byť veľmi veľký a niekedy je potrebné vylučovať povlak 

o priemernej hrúbke aţ niekoľkonásobne väčšej ako je predpísaná miestna hrúbka povlaku. 

Vylučovanie kovových povlakov nerovnomernej hrúbky je pri galvanickom 

pokovovaní beţné a závisí od: 

 tvaru predmetu. Zvlášť nepriaznivo sa uplatňujú hrany a rohy, na ktorých sa 

koncentrujú siločiary, elektrického prúdu a prednostne narastá povlak. Plochy vyduté 

sú elektricky čiastočne tienené a povlak je na nich veľmi tenký. Dutiny bez 

zvláštnych opatrení (pomocné vnútorné anódy) sa nepokovujú vôbec, 

 orientácie plôch predmetu proti anódam. Najlepšie sa pokovujú plochy s anódami 

skoro rovnobeţnými, podstatne horšie plochy k anódam kolmé, 

 vzdialenosti jednotlivých miest na povrchu predmetu od anód. Čím sú tieto v 

relatívnej vzdialenosti k sebe bliţšie, tým je povrch rovnomernejšie pokovený, 

 vzájomnej polohy jednotlivých súčasne upravovaných predmetov. Na plne 

obsadenom závese vhodnej konštrukcie môţu byť výsledky výrazne lepšie ako pri 

samostatnom pokovení jednotlivých dielcov, ak sú funkčné plochy prevaţne 

orientované pribliţne rovnobeţne s anódou a opačne, 

 vodivosti kúpeľa. Z kúpeľov s vyššou vodivosťou sú výsledky priaznivejšie, pretoţe 

sa menej uplatňuje rozdielna vzdialenosť jednotlivých miest povrchu od anódy. V 

praxi sa však tento efekt zloţenia kúpeľa prekrýva s ostatnými charakteristikami 

kúpeľa, 



 závislosti polarizácie elektród na prúdovej hustote a na závislosti prúdového výťaţku 

na prúdovej hustote. Tieto závislosti ovplyvňujú vlastnosti kúpeľa a určujú jeho tzv. 

hĺbkovú účinnosť. 

 

12.5.4 Elektrolytické vylučovanie zliatin 

 

Za určitých podmienok, ak je v roztoku viac druhov katiónov, môţe sa súčasne 

vylučovať aj viac druhov kovov. Tento proces môţe prebehnúť, ak redukčné potenciály - 

potenciály vylučovania dvoch alebo viacerých iónov sú rovnaké alebo podobné, t.j. 

polarizačné krivky vylučovaných kovov sú blízko seba. Súčasné vylučovanie kovov je na 

obr.12.5.6 a môţe k nemu dôjsť, keď [118,121,122]: 

 elektrochemický charakter daných iónov je málo rozdielny,  

 koncentrácia iónov ušľachtilejšieho kovu je veľmi slabá,  

 jeden alebo viac druhov iónov sa viaţe do komplexu, takţe potenciály vylučovania sa 

blíţia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 12.5.6 Súčasné elektrolytické vylučovanie viacerých kovov 

 

V danom prípade je galvanický kúpeľ tvorený dvoma katódami A a B, z ktorých 

katión A je elektropozitívnejší ako katión B. Katiónu A prislúcha polarizačná krivka a, 

katiónu B polarizačná krivka b. Pri rozkladnom napätí EA sa začne vylučovať kov A. V bode 

EA' sa polarizačná krivka lomí - ďalší rast potenciálu má nepatrný vplyv na zmenu prúdovej 

hustoty. Do bodu EA' prudko rastie prúdová hustota aţ po dosiahnutie medznej prúdovej 

hustoty IA, keď je hustota prúdu medzi elektródami úmerná difúzií, vyrovnávajúcej 

koncentračnú polarizáciu. Prísun katiónov vylučovaného kovu k povrchu katódy bude v 

tomto prípade riadený difúziou a prúdová hustota ostáva prakticky stála (IA - IB) v určitom 

intervale, napätia medzi elektródami (EA', EB').  

Ak by v roztoku nebol ţiadny depolarizátor, závislosť E - I by prebiehala podľa 

krivky d
´
. Po dosiahnutí rozkladného napätia EB' iónov kovu B nastane ďalší zlom 

polarizačnej krivky v bode EB'. Na katóde sa vylučujú súčasne ióny kovov A a B. Krivka c 

znamená potenciály, pri ktorých sa na katóde vylučuje zliatina obidvoch kovov. Súčasné 

vylučovanie iónov kovov rozdielnych elektrochemických ušľachtilostí je podmienené veľmi 

slabou koncentráciou kovu ušľachtilejšieho (elektropozitívnejšieho), ktorá umoţnila 

dosiahnuť difúzny prúd (EA' - EB' ) uţ pri malej prúdovej hustote. 

 

12.5.5  Príprava kúpeľov pre galvanické pokovovanie 

 

Galvanické kúpele delíme na: 

a) kyslé (pH < 7)  

b) zásadité (pH > 7) 
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 Podľa druhu nosných aniónov v kúpeli ich označujeme ako sulfidové, chloridové, 

kyanidové, pyrofosforečnanové, polychromanové a pod.. 

Podľa vzhľadu vylúčených povlakov rozdeľujeme kúpele na matné, pololesklé a 

lesklé pracujúce. 

Hlavné zloţky kúpeľa: 

soli obsahujúce vylučovaný kov, 

 látky pôsobiace na rozpustnosť anód, 

 látky, ktoré zvyšujú vodivosť kúpeľa, 

 látky, ktoré zvyšujú kvalitu povlaku, napr. leskutvorné prísady, 

 látky vznikajúce rozkladom pôvodných zlúčenín, 

 rôzne nečistoty, ktoré poškodzujú kúpeľ. 

Soli obsahujúce vylúčený kov 

Najčastejšie pouţívané zlúčeniny pre galvanické kúpele sú sulfidy a chloridy. 

Pouţívajú sa tieţ roztoky anorganických komplexných solí, ako fluoroboritanu, 

fluorokremičitanu a pyrofosforečnanu.  

Fluoroboritany sa pouţívajú v týchto kúpeľoch: 

 pre medenie, fluoroboritan meďnatý, 

 pre zinkovanie, fluoroboritan zinočnatý, 

 pre niklovanie, fluoroboritan nikelnatý. 

Fluorokremičitany odvodené od kyseliny fluorokremičitej H2SiF6, pyrofosforečnany 

odvodené od kyseliny H3P2O7 sa pouţívajú: 

 pre medenie, pyrofosforečnan meďnatý 

 pre zinkovaní pyrofosforečnan zinočnatý. 

Niekedy sa uplatňujú kúpele s kyanidovými soľami. Jednoduché kovové kyanidy, 

napr. meďný, zinočnatý, kademnatý, strieborný sú vo vode rovnako nerozpustné a je nutné 

rozpúšťať ich v prebytku alkalických kyanidov na komplexné kyanidy. Napr. pre medenú 

kúpeľ: 

 

CuCN + 2 KCN → CuK2(CN)3 

 

V prebytku kyanidu sodného je moţné rozpúšťať nielen kyanidy kovu, ale i iné 

zlúčeniny kovov ako oxidy, chloridy, uhličitany. Napr. zinkovacia kúpeľ sa pripraví 

rozpúšťaním oxidu zinočnatého v kyanidu sodnom: 

 

ZnO   +   4 NaCN   + H2O   →    ZnNa2(CN)4 + 2 NaOH 

 

Niektoré zloţky kyanidových kúpeľov sú nestále, a to kyanidy a alkalické hydroxidy, 

ktoré sa menia absorbciou oxidu uhličitého na alkalické uhličitany (sóda, potaš) a uvoľňuje 

sa kyselina kyanovodíková: 

 

2 NaCN    +   CO2    +   H2O    =    Na2CO3    +    2 HCN 

 

Pre koncentrované kúpele striebriace a medené sa pouţíva kyanid draselný. Je však 

nevhodný pre mosadzné a zinkové kúpele, vzhľadom k malej rozpustnosti kyanidu 

zinočnato-draselného. U týchto a ostatných kúpeľov sa pouţíva kyanid sodný. 

Látky pôsobiace na rozpustnosť anód 

Mnoţstvo kovu, ktoré sa vylučuje na katóde je v kúpeli doplňované rozpúšťaním 

kovu z anódy. U kyanidových kúpeľov podporuje rozpúšťanie anód voľný, príp. kaţdý 

kyanid (kyanid sodný alebo draselný). Ak je v kúpeli voľného kyanidu príliš málo, 

pokrývajú sa anódy nerozpustnými zlúčeninami, ktoré zabraňujú doplňovaniu kovu z anód 

do roztoku. V kyslých kúpeľoch podporuje rozpustnosť voľná kyselina, napr. kyselina 



sírová v kyslo medenej kúpeli, alebo soľ niektorej kyseliny, napr. chloridy v niklovej kúpeli. 

Uvedené látky pôsobia aj ako anódové depolarizátory (zniţujú anódovú polarizáciu). 

Látky pôsobiace na priebeh katódových dejov 

Ide o tzv. leskutvorné prísady, ktoré ovplyvňujú tvorbu malých kryštálov povlaku. 

Vplyvom veľkej povrchovej aktivity sa absorbujú na povrch kovu. Ak vytvoria na povrchu 

kovu vrstvu, prerušuje sa ďalší rast kryštálov. Vybíjaním iónov sa vytvárajú na katóde stále 

nové kryštálové jadra. Tým rýchle vzniká veľké mnoţstvo kryštálových jadier, pričom rast 

kryštálov je spomalený. Väčšie mnoţstvo leskutvorných prísad väčšinou škodí tím, ţe 

dochádza k vylučovaniu kovu na vrstve prídavných látok a vznikajú tak povlaky s vysokou 

úrovňou zvyškových napätí. Leskutvorné prísady majú byť stále, nemajú sa rozrušovať 

zvýšenou teplotou a el. prúdom. V niektorých kúpeľoch, napr. niklovacích, medených 

dochádza k súčasnému vylučovaniu vodíka s kovom. Táto chyba sa odstraňuje tým, ţe sa do 

týchto kúpeľov pridávajú zmáčadlá. 

Nečistoty v kúpeľoch 

Do pokovovacích kúpeľov sa dostávajú i rôzne nečistoty, napr. zlým 

predchádzajúcim očistením a oplachom pokovených predmetov pri rozpúšťaní chemikálií z 

anód apod.. Nečistoty môţu byť organické alebo anorganické, v kúpeli rozpustné alebo 

nerozpustné. Rozpustné látky sa môţu zúčastniť procesu vylučovania na katóde. 

Nerozpustné látky sa pri rozvírení usádzajú na povrchu pokovovaných súčasti a vytvárajú 

drsné povlaky. Nečistoty sa z kúpeľov odstraňujú filtráciou. 

Príprava a kontrola galvanických kúpeľov 

Podľa predpísaného zloţenia sa vypočíta mnoţstvo chemikálií pre poţadovaný objem 

kúpeľa. Rozpúšťanie chemikálií sa vykonáva v prípravnej vani. Chemikálie sa rozpúšťajú v 

predpísanom poradí. Rozpúšťanie sa urýchľuje miešaním vzduchom alebo miešačkami a 

zvýšením teploty. Obvykle sa obsah prípravného kúpeľa filtruje do pracovného kúpeľa. 

Vykonáva sa analýza jednotlivých zloţiek kúpeľa. Kontrola galvanických kúpeľov 

pozostáva z týchto úkonov: 

 analýza jednotlivých zloţiek kúpeľa, 

 laboratórne skúšky v malých vaničkách, 

 vzhľad materiálu pred a po pokovení, 

 kontrola pracovných podmienok kúpeľa. 

 

12.5.6 Galvanické zinkovanie 

 

Galvanické zinkovanie patrí k najrozšírenejšiemu spôsobu elektrochemického  

pokovovania [121]. Zinkové povlaky sa pouţívajú hlavne na ochranu oceľových súčiastok 

proti korózii. U zinkového ochranného povlaku na oceli sa vyuţíva anódový ochranný 

účinok zinku tam, kde sú výrobky vystavené vplyvom atmosféry alebo vody, preto 

pórovitosť povlaku nie je rozhodujúca. Zinkujú sa drobné súčiastky, ale aj oceľové pásy a 

drôty kontinuálne. Zvýšenie odolnosti zinkových povlakov sa dosiahne chromatovaním 

alebo nátermi. 

Hrúbky zinkových povlakov sú podľa korózneho namáhania:  

 30 m na výrobkoch vystavených priamym účinkom atmosféry,  

 15 m na výrobkoch, ktoré nie sú vystavené priamym účinkom atmosféry (súčiastky 

chladničiek, automobilov atď.), 

 7 m pre súčiastky pouţité v miestnosti. 

Zinkovanie sa robí: 

a) v alkalických kúpeľoch, v ktorých zinok je viazaný vo forme alkalického 

zinočnatanu a vo forme komplexného kyanidu zinočnatoalkalického. Kúpeľ má veľmi dobrú 

hĺbkovú účinnosť, jemnozrnnú a kvalitnú štruktúru povlaku a je ľahko regenerovateľný. Pre 

tieto vlastnosti napriek jedovatosti sa pouţitie kyanidových kúpeľov veľmi rozšírilo. Podľa 



pouţitého zloţenia kúpeľa, leskutvorných prísad a pracovných podmienok sa vylučujú 

matné, pololesklé a lesklé povlaky. 

Základné zloţenie alkalických zinkovacích kúpeľov je kyanid zinočnatý 77 g.l
-1

, kyanid 

sodný 87 g.l
-1

, hydroxid sodný 110 g.l
-1

, sulfid sodný a leskutvorné prísady podľa potreby. 

Katódová prúdová hustota kúpeľa je 1 - 6 A.dm
-2

, prúdový výťaţok 70 - 90 %, teplota 

kúpeľa 20 - 35°C, 

b) v kyslých kúpeľoch, z ktorých najvýznamnejšie sú sulfidové a fluoroboritanové. 

Kyslé kúpele majú veľmi malú hĺbkovú účinnosť a zlú kryciu schopnosť. Zloţenie kúpeľa je 

stálejšie ako u kyanidových kúpeľov, je moţné pouţiť veľké prúdové hustoty, pri ktorých 

pracujú kúpele s veľkým katódovým prúdovým výťaţkom (100 %). Pouţívajú sa pre 

zinkovanie plechov, pásov, drôtov a predmetov jednoduchých tvarov. Základné zloţenie 

kúpeľa je sulfid zinočnatý 250 g.l
-1

, sulfid hlinitý 30 g.l
-1

, chlorid amonný 15 g.l
-1 

a kyselina 

boritá 30 g.l
-1

. Katódová prúdová hustota je 1 - 6 A.dm
-2

, katódový prúdový výťaţok 95 aţ 

100 %, teplota kúpeľa 20 - 30°C. 

Rýchlosť tvorby povlakov z kyslých zinkovacích kúpeľov je asi 8x vyššia ako z 

kúpeľov alkalických.  

Pouţívané anódy sú doskového tvaru o čistote zinku 99,99 % a obsahom medi 

menším ako 0,01 %. Zinkové anódy sa v kúpeli rozpúšťajú, preto sa pri dlhšom prerušení 

práce z kúpeľa vyberajú. 

 Stálym rozvojom zvlášť bezkyanidových, kyslých kúpeľov pre zinkovanie sa dosiahli 

výsledky, ktoré dovoľujú v mnohých prípadoch nahradiť technológiu niklovania a 

chrómovania. Sú to hlavne: nejedovatosť kúpeľa, vysoko lesklé, korózne veľmi odolné a 

ekonomicky výhodné povlaky (6 krát lacnejšie neţ niklovanie s vrstvou chrómu). Lesklé 

zinkovanie sa pouţíva namiesto niklovania v oblastiach tradičných výrob, ako napr. 

pokovenie korčuli, automobilových súčiastok, kovového nábytku a pod.  

Predúprava povrchu u nízkouhlíkových konštrukčných ocelí je beţná. Nevyţadujú sa 

ţiadne zvláštne úpravy, povrch musí byť čistý. U ocelí s obsahom uhlíka nad 0,35 % alebo 

ocelí zakalených sa prejavuje náchylnosť ku skrehnutiu. Vylúčené povlaky majú nízku 

priľnavosť, zlú hĺbkovú účinnosť a povlak zle kryje povrch. U týchto ocelí sa vyţaduje 

zvláštny postup predúpravy, ktorý predpisuje: 

1. pracovať s kúpeľmi, v ktorých vzniká málo vodíka. Moriace kúpele nemajú 

obsahovať inhibítory, aby sa ich adsorpciou na pokovovaný povrch nezníţila 

priľnavosť, 

2. pracovať pri nízkych prúdových hustotách, elektrolyticky odmasťovať pri anódovom 

zapojení a pouţívať pri morení kyselinu soľnú namiesto kyseliny sírovej, 

3. odmasťovať v teplom kúpeli (85 - 90°C) pri prúdovej hustote 5 A.dm
-2

 maximálne 

dve minúty. Oplach robiť v teplej (50°C) a studenej vode, 

4. skrátiť dobu morenia, 

5. po morení výrobky opláchnuť kyanidom sodným (NaCN) o koncentrácii 20 aţ 50 g.l
-

1 
pri prúdovej hustote 1 - 2 A.dm

-2
 pri anódovom zapojení po dobu 0,5 - 1 minútu, 

6. zdrsniť povrch anódovým zapojením v kúpeli s 250 - 1000 g.l
-1

 kyselinou sírovou o 

teplote 30°C pri prúdovej hustote 10 - 40 A.dm
-2

, 

7. oplachovaniu venovať zvýšenú pozornosť, 

8. zbaviť predmet vodíka po pokovení pri teplote 150 - 260°C. 

Na predúpravu povrchu môţe byť aplikované aj tryskanie s následným pomedením 

tenkou vrstvou, ponorením predmetu na dobu 15 - 30 minút do roztoku 130 - 260 g.l
-1

   

kyanidu sodného a na dobu 15 minút do roztoku 22,5 g.l
-1

 hydroxidu sodného. 

Slaboţltá farba povlakov, ak sa tieto nebudú chromatovať alebo fosfátovať, sa 

odstraňuje ponorom do kyseliny dusičnej. 

 

 



12.5.7 Galvanické cínovanie 

 

Galvanické cínovanie má vzrastajúci význam, ktorý vyplýva z dobrých chemických 

vlastností, odolnosti proti korózii, technologických vlastností a nejedovatosti cínu [122]. 

Cínové povlaky sú voči oceli vo väčšine elektrolytov ušľachtilejším kovom. Katódový 

charakter cínu zaručuje dokonalú ochranu len vtedy, keď je vylúčená vrstva bez pórov. 

Cínové povlaky sú veľmi stále v atmosfére a vo vode a v neprítomnosti vzdušného kyslíka aj 

v styku s organickými kyselinami. Najagresívnejšie pôsobia na cín halogénové kyseliny, soli 

a oxidačné prostredia, je nestály tieţ v prítomnosti alkálií a alkalických uhličitanov.  

Cínové povlaky sa vylučujú na oceľové pásy, z ktorých sa predovšetkým zhotovujú 

obaly (konzervy) a výrobky spotrebného a elektrotechnického priemyslu.  

Povlaky sa vylučujú buď z alkalického alebo kyslého cínovacieho kúpeľa. Alkalický 

kúpeľ má dobrú hĺbkovú účinnosť a pouţíva sa pri pokovovaní tvarové zloţitejších 

výrobkov, kyslý kúpeľ sa vyznačuje veľkou vylučovacou rýchlosťou a stálosťou, preto sa 

pouţíva prevaţne na kontinuálne cínovanie pásov. 

Alkalické cínové kúpele sú staršieho typu, ich hlavnou zloţkou sú ciničitan a 

hydroxid sodný alebo draselný. Koncentrácia týchto kúpeľov je asi 10 aţ 25 g.l
-1

 NaOH 

(KOH) a 30 - 50 g.l
-1

 Sn. 

Okrem týchto hlavných zloţiek kúpeľ obsahuje prísady pre zvýšenie vodivosti a 

získanie homogénnych povlakov (12 - 20 g.l
-1

 octan sodný). Pokovovanie prebieha pri 

teplote asi 90°C, katódový výťaţok je 90 - 95 % a maximálna prúdová hustota 5 A.dm
-2

. 

Zvláštnym spôsobom cínovania je plynulé cínovanie plechových pásov pouţívaných 

hlavne k výrobe konzervového obalového plechu.  Vylúčený povlak hrúbky niekoľkých m 

sa po nanesení natavuje odporovo alebo indukčne, aby sa zmenšila pórovitosť. Kúpele, 

ktorých presné zloţenie sa utajuje sú typom:  

 FERROSTAN, obsahujú sulfid cínatý a kyselinu fenol (kresol) - sulfonovú. Pribliţné 

zloţenie kúpeľa je 20 - 40 g.l
-1

 Sn, 20 - 60 g.l
-1

 kresolsulfonová kyselina, 2 g.l
-1 

prísadové 

látky. Teplota kúpeľa je 30 aţ 50°C pri prúdovej hustote 5 - 30 A.dm
-2

. Prúdové výťaţky 

ako katodické, tak aj anodické, sú aţ 98 %. Charakteristickým znakom liniek Ferrostan je, 

ţe pás vo funkčných nádrţiach prebieha vo vertikálnych slučkách. Anódy sú uloţené po 

oboch stranách, takţe plech je pokovávaný obojstranne, 

 HALOGÉN, u ktorých základnou zloţkou kúpeľa sú chloridy a fluoridy dvojmocného 

cínu s prísadou organických látok. Katodická účinnosť je 97 %,  prúdové hustoty sú aţ 

50 A.dm
-2

. Zariadenia sú stavané pre zvlášť vysoké kapacity. Charakteristickým znakom 

pre toto zariadenie je horizontálny prieťah pásu po hladine kúpeľa v nízkej vani, ktorá má 

anódy na dne. Pás sa pokoví z jednej strený a na druhej linke z druhej strany. 

Pri cínovaní sa pouţívajú anódy o čistote 99,9 %. Vývoj galvanického pocínovania 

pásov smeruje k zvyšovaniu rýchlosti pohybu pásu, zvyšovaniu kapacity a zniţovaniu 

hrúbky povlaku. Hrúbka povlaku pre beţné obalové materiály obsahuje hodnotu 0,1 - 0,2 

m, vyrábajú sa však aj pocínované oceľové fólie hrúbky 20 - 50 m ako obalový materiál 

napr. s papierom. 

 

12.5.8 Galvanické kadmiovanie 

 

Galvanické kadmiovanie sa v poslednom čase hlavne z ekonomických dôvodov 

nahradzuje zinkovaním. Kadmiovanie sa pouţíva ako ochrana ocelí proti korózií, a to v 

elektrotechnickom a strojárenskom priemysle [119,121]. Hrúbka kadmiových povlakov 

býva: 

 4 m pre mierne korózne prostredie, 

 8 m pre stredne korózne prostredie,  

 15 m pre agresívne prostredie. 



Zlepšenie protikoróznej ochrany sa dosiahne chromatovaním kadmiových povlakov. 

Kadmiovanie povrchov sa robí podobne ako pri zinkovaní v alkalických i kyslých kúpeľoch. 

Kyslé kadmiovacie kúpele obsahujú kademnaté soli, sulfidy, chloridy, dusičnany a i. 

Povlaky sú však nerovnomerné, hrubo kryštalické a tmavé, kúpele majú zlú hĺbkovú 

účinnosť, a preto sa v technickej praxi málo rozšírili. 

Alkalické kyanidové kadmiovacie kúpele obsahujú kadmium vo forme kyanidu 

kademnatoalkalického 20 - 40 g.l
-1

, alkalického kyanidu 50 - 140 g.l
-1 

a ďalšie zloţky: 

hydroxid sodný 8 - 30 g.l
-1

 a organické aj anorganické leskutvorné prísady. Katódová 

prúdová hustota je 0,5 - 2,5 A.dm
-2

, katódový prúdový výťaţok 90 - 95 %, teplota kúpeľa 20 

- 35°C. 

Kadmiové anódy sú z veľmi čistého kadmia 99,95 % a preto, ţe sa rozpúšťajú 

v kúpeli aj chemicky, jedna tretina sa nahradzuje anódami oceľovými. 

 

12.5.9 Galvanické medenie 

 

Galvanické medenie je príkladom elektrolytického vylučovania kovu z roztoku 

elektrolytu, ktorý obsahuje ióny toho istého kovu, za pouţitia anód z toho istého kovu. 

Medené povlaky sa pouţívajú len ako medzivrstvy pod niklové, chrómové, strieborné alebo 

mosadzné ochranné alebo dekoratívne povlaky [120,121]. Medené povlaky vyleštené do 

vysokého lesku veľmi rýchlo strácajú v atmosfére svoj lesk a pokrývajú sa koróznymi 

splodinami, sú tenké a pórovité, ak sa pouţijú ako konečná úprava, musia sa chrániť 

transparentnými lakmi. Medené povlaky sa pouţívajú tieţ pri ochrane časti povrchov 

oceľových výrobkov pred cementovaním, pretoţe difúzia uhlíka nimi neprebieha. 

Hrúbka medených povlakov je závislá od agresivity prostredia, pre ktorý je 

povlakovací systém určený a býva 10 - 30 m, pri ochrane pred cementovaním 15 - 25 m. 

Galvanické pomeďovacie kúpele sú kyslé alebo alkalické. 

Kyslé elektrolyty sa pouţívajú pre špeciálne účely (galvanoplastika, pokovenie 

umelých hmôt a pod.), pre vylučovanie hrubších povlakov. Najväčší význam z kúpeľov majú 

kúpele sulfidové a fluoroboritanové. Sulfidové kúpele sú najjednoduchšie elektrolyty pre 

elektrolytické pokovovanie. Majú v porovnaní s alkalickými kúpeľami zlú hĺbkovú 

účinnosť, povlak je hrubozrnný a matný. Tieto vlastnosti obmedzujú ich pouţitie na výrobky 

jednoduché. Priľnavosť vrstiev je minimálna a preto sa povrchy pred kyslým pomeďovaním 

pomeďujú v alkalickom kúpeli alebo sa niklujú. 

Pomerne rýchlo sa zavádza galvanické pomeďovanie v kyslých kúpeľoch pre lesklé 

medenie. Tento spôsob spojuje výhody alkalického a kyslého medenia, vytvárajú sa 

jemnozrnné štruktúry povlaku. Vplyvom leskutvorných prísad je povlak vysoko lesklý a 

dosahuje sa vyrovnávací účinok kúpeľa. Zloţenie kúpeľa je: sulfid meďnatý 210 g.l
-1

, 

kyselina sírová 50 g.l
-1

 a leskutvorné prísady (thiomočovina, melasa, anilinhydrochlorid). 

Prúdová intenzita 2 - 5 A.dm
-2

 a teplota kúpeľa 25 - 50°C. Katódový prúdový výťaţok 

100 %. 

Alkalické elektrolyty sú najčastejšie pouţívané, pretoţe vytvárajú jemné povlaky. V 

alkalickom kúpeli je moţné pomeďovať všetky kovy a zliatiny. Majú pomerne vysokú 

rýchlosť vylučovania povlaku a dosahuje sa dostatočný lesk povlaku. Kúpele sú zloţené z 

kyanidu meďného, kyanidu sodného, sódy, lúhu sodného a siričitanu sodného. Pracuje sa s 

elektrolytmi, ktoré obsahujú: 

 asi 30 g.l
-1 

medi. Pouţíva sa pre medenie pred striebrením, niklovaním, olovením. 

Vylúčené povlaky majú matný vzhľad, ich drsnosť sa so vzrastajúcou hrúbkou 

zväčšuje; 

 60 g.l
-1 

medi. Pouţíva sa pre ozdobné pokovenie. Vylučujú sa povlaky pololesklé aţ 

lesklé; 



 60 g.l
-1

 medi s pouţitím reverzného prúdu. Tento kúpeľ sa pouţíva pre ozdobné 

pokovovanie. Vylúčené povlaky majú vzhľad pololesklý aţ lesklý, ich lesk je moţné 

zvýšiť ešte mechanickým leštením. 

Kvalita povlaku je ovplyvnená: 

 hrúbkou povlaku, t.j. prúdovou hustotou a leskutvornými prísadami, 

 pracovnými podmienkami, zloţením kúpeľa a nečistotami, 

 drsnosťou povlaku, vysoká drsnosť povlaku (0,6 m) ovplyvňuje leštiteľnosť 

povlaku. 

Priľnavosť uvedených povlakov k oceli aj zinku je výborná. Pórovitosť patrí k 

najväčším chybám medených povlakov. Príčinou je vodík, ktorý priľne k povlaku a nečistota 

kúpeľa. Od povlakov hrubších ako 3 m a zloţitých tvarov výrobkov sa objavuje vlnitosť 

spôsobená nepravidelným prúdením elektrolytu po povrchu súčiastky. 

Zo zdravotných dôvodov sa hľadajú moţnosti nahradiť kyanidové kúpele 

nekyanidovými. Sú pokusy s pouţívaním kúpeľov: 

 vinanových a citranových, vytvorené povlaky sú krehké a drsné, 

 sirnatanové a amoniakálne, povlaky sa vylučujú vo forme prášku, 

 aminokomplexných, vyuţívané laboratórne vzhľadom na vysoké náklady, povlaky sú 

kvalitné, 

 glycerínové, vylúčené povlaky sú lesklé, pololesklé ale krehké a odlupujú sa, 

 difosforečnanové sú najvhodnejšie a najvýznamnejšie, vylúčené povlaky sú hladké, 

lesklé a ľahko leštiteľné. 

Medené anódy môţu byť z medi liatej, elektrolytickej alebo valcovanej. Pri 

prekročení maximálnej prípustnej prúdovej hustoty sa začne vyvíjať kyslík, anóda sa 

spolarizuje a stáva sa nerozpustnou. 

 

12.5.10  Galvanické mosadzenie 

 

Galvanické mosadzenie sa pouţíva ako konečné pokovovanie [122]. Vplyvom 

atmosféry však mosadzný povlak koroduje, preto je potrebné ho chrániť transparentným 

lakom. Pomerne málo sa pouţíva povlak ako medzivrstva. V tomto prípade býva hrúbka 

povlaku 4 - 20 m. Mosadzné povlaky chránia oceľové výrobky len keď sú bezpórovité. 

Pouţívajú sa pred vulkanizáciou oceli ako medzivrstva, zvyšujúca priľnavosť gumy. Hrúbka 

povlaku je 0,5 - 1 m. 

Mosadzné kúpele je moţné rozdeliť podľa pomeru medi a zinku v kúpeli a povlaku 

na: 

1. kúpele, z ktorých sa vylučujú povlaky o zloţení 55 - 75 %Cu a 45 aţ 25 %Zn, 

2. kúpele pre vylučovanie tenkých povlakov 8-15 g.l
-1

 Cu a 8-15 g.l
-1 

Zn, 

3. kúpeľ pre rýchle mosadzenie 18 - 25 g.l
-1

 Cu a 18 - 25 g.l
-1

 Zn. 

Anódy v mosadzujúcom kúpeli sú liate a valcované o zloţení 60 - 80 %Cu a 40 – 

20 %Zn, bez prítomnosti cudzích kovov. 

 

12.5.11 Galvanické niklovanie 

 

 Galvanické niklovanie sa pouţíva formou niklových ochranných, antikoróznych, 

ozdobných povlakov na oceľových, medených, mosadzných a zinkových súčiastkach. 

Povlaky sú buď konečné alebo tvoria medzivrstvy pri chromovaní. Vyleštený niklový povlak 

časom stráca svoj lesklý vzhľad, zvlášť v koróznom prostredí strednom a ťaţkom, preto sa 

na nich vytvára tenká vrstva chrómu, ktorá chráni nikel [122]. 

Z niklovacích kúpeľov sa vylučuje povlak matný alebo lesklý, ktorý nevyţaduje 

mechanické leštenie. Hrúbka povlakov sa určuje jednak podľa základného kovu, jednak 

podľa účelu pouţitia. V prípade pouţitia niklovej medzivrstvy (Cu - Ni - Cr) pri hrúbke 



vrchného chrómového povlaku 0,5 m je celková hrúbka 4 - 15 m. Keď je niklový povlak 

konečným povlakom, jeho hrúbka je 8 - 45 m na oceli a 5 - 15 m na medi a jej zliatinách. 

Niklové povlaky, vylúčené z niklovacích kúpeľov beţných typov, sú matné aţ 

pololesklé. Sú vyvinuté tieţ lesklé niklovacie kúpele, z ktorých niektoré sú vhodné pre silne 

profilované tvary výrobkov a niektoré z nich sú zvlášť vhodné z hľadiska lesku pri relatívne 

tenkých vrstvách niklu. 

Galvanické niklovacie kúpele pouţívajú hlavne síran, resp. chlorid nikelnatý v 

kyslom prostredí. Matné niklovacie kúpele obsahujú 250 g.l
-1

 sulfidu nikelnatého a 45 g.l
-1

 

chloridu nikelnatého a ďalšie prísady (sulfid horečnatý, kyselina boritá), lesklé niklovacie 

kúpele s vyrovnávacím účinkom (pre vysoko lesklé povlaky) 300 g.l
-1 

sulfidu nikelnatého, 

80 g.l
-1 

chloridu nikelnatého a leskutvorné prísady. Pracovné podmienky týchto kúpeľov sú 

katódová hustota 1 - 6 A.dm
-2

, katódový prúdový výťaţok 90 %, teplota 40 - 50°C. 

Anódy pouţité pri niklovaní obsahujú minimálne 99,3 %Ni, sú liate, valcované alebo 

elektrolytické. Anódová polarizácia a rozpustnosť niklu je závislá na jeho čistote. Výhodné 

sú anódy, ktoré obsahujú depolarizátor NiO, ktorý zvyšuje ich rozpustnosť. 

U niklových povlakov sa veľmi často vyskytuje chyba, ktorá je zriedkavejšia u 

ostatných povlakov, tzv. vodíkový pitting. Spôsobuje ho vodík na katóde a 

charakteristickým znakom sú drobné priehlbeniny - jamky v povlaku alebo typický "závoj", 

ktorý sa smerom od jamôk zuţuje. Pod mikroskopom je povlak v týchto miestach nerovný, 

rozbrázdený. Pitting je spôsobený stykovým napätím na hranici kovu (Ni), plynu (H2) a 

kvapaliny (kúpeľ). Vysoké  napätie spôsobuje vznik bubliny, ktorá má dostatočne veľkú 

priľnavosť k povrchu. Vylúčený Ni obrastá bublinu a tým vzniká jamka, ktorá je tým väčšia, 

čím dlhšie sa pridrţiava bublina k povrchu. 

Odstránenie pittingu je moţné dosiahnuť:  

 zamedzením vzniku bubliniek plynného vodíka,  

 zníţením stykového napätia kúpeľa,  

 mechanickým odtrhávaním. 

V poslednom čase sa celosvetovo veľká pozornosť v priemysle venuje 

úsporám niklu vzhľadom na jeho deficitnosť a cenu. Preto sa pre pokovenie pouţívajú 

duplexné a triplexné niklové povlaky s následnou vrstvou chrómu. Princípom týchto 

kombinovaných vrstiev je vylučovanie dvoch alebo troch vrstiev niklu s rôznymi 

mechanickými a koróznymi vlastnosťami. Týmto spôsobom sa docielia dobré konečné 

vlastnosti vrstiev - priľnavosť, zmenšenie celkovej hrúbky, dobré korózne vlastnosti a 

vzhľad povlaku pri súčasnej dobrej ekonómii celého procesu. 

 

12.5.12 Galvanické chrómovanie 

 

 Galvanické chrómovanie je jeden z najdôleţitejších galvanických procesov. Povlaky 

majú vynikajúce vlastnosti, ako odolnosť proti korózii, vysoký lesk, veľkú tvrdosť, odolnosť 

proti opotrebeniu, malý koeficient trenia a veľkú odrazivosť svetla [121,122]. 

 Proces galvanického chrómovania je odlišný od ostatných spôsobov elektrolytického 

vylučovania kovov. Vylučovanie z elektrolytov kyselinou chrómovou a katalyzujúcou 

kyselinou (sírovou, fluorovodíkovou, fluorokremičitou) prebieha postupnou redukciou CrO3, 

cez zlúčeniny chrómu s niţšími valenciami aţ na kovový chróm, resp. chróm sa vylučuje z 

kyseliny chrómovej priamo bez redukčných medzistupňov. 

V porovnaní s ostatnými spôsobmi galvanického pokovovania anóda v chrómovacom 

kúpeli nemá funkciu rozpúšťať sa z dôvodu nahradenia kovu, ktorý sa vylúčil ako povlak, 

ale musí okysličovať zlúčeniny chromité, vzniknuté na katóde, na zlúčeniny chrómové, t.j. 

na kyselinu chrómovú. Týmto poţiadavkám najlepšie vyhovujú anódy olovené alebo zo 

zliatiny olova a antimónu alebo olova a cínu. Na nerozpustných olovených anódach 

prebiehajú reakcie, ktoré vedú k vyvíjaniu kyslíka a oxidácii zlúčenín chromitých na 



chrómové. Hĺbková účinnosť je u chrómovacej kúpeli z galvanických povlakov najhoršia. Je 

ovplyvnená: 

 zloţením kúpeľa, 

 pracovnými podmienkami,  

 druhom základného kovu - stavom povrchu. 

Zlepšuje sa zvyšovaním prúdovej hustoty, ubúdajúcim mnoţstvom oxidu 

chrómového a leštením povrchu. Zhoršuje sa zvýšenou teplotou a mnoţstvom kyseliny 

sírovej. 

Vzhľad, lesk a drsnosť povlakov závisí od pracovných podmienok chrómovania a od 

zloţenia kúpeľa, obr.12.5.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12.5.7 Charakteristické pásma chrómových povlakov 

 

Jednotlivé pásma charakterizujú vlastnosti rôznych druhov vylúčených chrómových 

povlakov: 

I. vylučované povlaky sú veľmi lesklé, hladké, veľmi tvrdé, vhodné ako ozdobné. 

Hrúbka povlaku je asi l m a nemusí sa mechanicky dolešťovať,  

II. lesklé, hladké, veľmi tvrdé povlaky, vhodné k ozdobnému chrómovaniu. Sú menej 

lesklé ako povlaky vylúčené v I. pásme. Sú to typické tvrdé chrómové povlaky,  

III. hladké, pololesklé a tieţ veľmi tvrdé povlaky. Nie sú vhodné pre ozdobné účely, 

IV. vylučované povlaky sú mliečne matné s podstatne menšou tvrdosťou. Sú vhodné ako 

ozdobné pre špeciálne účely, 

V. vylučované povlaky sú matné, drsné a krehké. Sú to povlaky chybné. 

 

Prechod medzi jednotlivými pásmami je plynulý bez výrazných hraníc a ich celkové 

rozloţenie sa mení zmenou pracovných podmienok a zloţenia kúpeľa. 

Dôleţitou vlastnosťou chrómových povlakov je ich lesk, pretoţe je moţné podľa 

neho posúdiť akosť povlaku. Lesklé chrómové povlaky sú obvykle veľmi tvrdé, mliečne 

matné povlaky sú spravidla mäkké. 

Elektrochemicky vylúčené chrómové povlaky sa pouţívajú pri:  

 ozdobnom dekoratívnom pokovovaní (Cu - Ni - Cr; Cu - Cr; mosadz – Cr). 

Chrómové povlaky chránia medzivrstvy (Cu, mosadz, Ni) pred koróziou, a stratou 

lesku. Hrúbka vylúčených chrómových povlakov je 0,25 - l m. Aj takto tenké 

povlaky pri beţných atmosferických podmienkach nekorodujú a zachovávajú si 

vysoký lesk. Pre chrómové povlaky je charakteristická aj ich tvrdosť, ktoré podľa 

podmienok vylučovania je 600 - 1300 HV, 

 tvrdom chrómovaní - chrómové povlaky na oceľových súčiastkach so zvýšenou 

odolnosťou proti opotrebeniu, čím zvyšujú ţivotnosť, najmä nástrojov. Hrúbky 

týchto povlakov sú 2 m - 1 mm. Zloţenie chrómovacích kúpeľov je: 350 - 450 g.l
-1

, 

resp. 150 - 250 g.l
-1

 oxid chrómový, 0,8 - 1,2 %, resp. 1 - 2 % kyselina sírová pre 
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ozdobné, resp. tvrdé chrómovanie, oxid chrómový a 10 g.l
-1

 kyselina šťavelová. 

Pracovné podmienky kúpeľa sú: prúdová hustota 10 - 25 A.dm
-2

, príp. 25 – 

120 A.dm
-2

, katódový prúdový výťaţok 8 - 13 %, príp. 10 - 25 % a teplota 33 - 55°C 

pre ozdobné, resp. tvrdé chrómovanie, 

 mliečnom chrómovaní sa dosahuje prakticky bezpórovitý povlak. Pouţívajú kúpele 

rovnaké ako pre tvrdé alebo dekoratívne chrómovanie pri vyššej teplote 70-80°C a 

prúdovej hustote 15 - 25 A.dm
-2

.   

Výber kovov pre súčiastky, ktoré je moţné tvrdo chrómovať, je obmedzený: 

 mechanickými vlastnosťami predovšetkým tvrdosťou, 

 priľnavosťou povlaku k základnému povrchu, nevhodné sú Cu, Al, mäkká oceľ. 

Chrómový povlak silne priľnutý sa môţe vylúčiť na:  

 uhlíkovej oceli kalenej aj nekalenej,  

 konštrukčnej nízkolegovanej oceli s maximálnym mnoţstvom legúr do 5 %, 

 liatinu s nízkym obsahom grafitu. 

Chrómové povlaky s dobrou priľnavosťou po špeciálnej príprave povrchu základného kovu 

(leptanie) sa vylučujú na: 

 oceli s vysokým obsahom legujúcich prvkov (Ni, Cr), 

 liatine, 

 zliatinách hliníka o vhodnom zloţení (10 %Si). 

Chrómové povlaky vylučované na kovoch: 

 ocele vysokolegované (W, Mn, V, Cr),  

 liatiny s vysokým obsahom grafitu, 

 zliatiny hliníka (Al – Mg), 

 ocele povrchovo vytvrdzované (nitridované, cementované a i.) sú z hľadiska 

priľnavosti povlakov nevhodné. 

Z hľadiska renovácie a kvality sú chrómové povlaky ťaţko nahraditeľné, majú 

výbornú priľnavosť, tvrdosť i koróznu odolnosť. Nevýhodou je deficitný oxid chromitý CrO3 

a nízky prúdový výťaţok (okolo 20 %) a z hľadiska energetického i vyššia prúdová hustota 

napr. oproti Fe - povlakom. 

 

12.5.13 Galvanické železnenie 

Spôsob elektrolytického vylučovania ţeleza je u nás pomerne málo rozšírený [121]. 

Povlaky sú nevhodné pre protikoróznu ochranu ani ako dekoratívne povlaky. 

Ţeleznenie malo byť čiastočnou náhradou za uvedené nedostatky chrómových 

povlakov. Ţeleznenie (pooceľovanie) sa u nás začalo uvádzať do praxe začiatkom 60-tych 

rokov. No zatiaľ čo v okolitých krajinách sa pouţívanie ţeleznenia začína rozširovať, u nás 

ustúpilo do pozadia a takmer sa nepouţíva. 

Najvýraznejšou vlastnosťou elektrolyticky vylúčeného ţeleza je jeho krehkosť a 

tvrdosť spôsobená vodíkom vo forme hydridu. Zvýšenie tvrdosti vylúčenej vrstvy je moţné 

dosiahnuť zvýšením obsahu rozpusteného vodíka. Vodík z vrstvy sa odstraňuje ohrevom na 

teplotu 200 aţ 250°C bez zmeny tvrdosti. Pri vyšších teplotách sa tvrdosť zvyšuje a pri 

teplote nad 500°C postupne klesá aţ pod pôvodnú hodnotu, obr.12.5.8. V prevaţnej miere sa 

pouţívajú buď sulfátové, chloridové alebo zmiešané elektrolyty. 

Technológia ţeleznenia oproti chrómovaniu je zloţitejšia a k zníţeniu, vnútorného 

pnutia hlavne u silnejších vrstiev je nutné v mnohých prípadoch previesť odvodíkovanie.  

Výhody galvanického ţeleznenia sú: 

 nanášanie povlakov aţ do hrúbky 1 mm (optimálne 0,5 mm),  

 tvrdosť 500 - 600 HV, 

 rýchlosť nanášania 0,15 - 0,3 mm.h
-1

  (8x vyššia ako u tvrdého Cr),  

 lacný elektrolyt, nízke náklady, 

 vysoká vylučovacia rýchlosť, ktorá je hlavnou prednosťou z hľadiska kapacity. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 12.5.8 Zmena tvrdosti ţelezného povlaku v závislosti na teplote ţíhania 

 

 Z nevýhod je to predovšetkým značné korózna agresivita elektrolytu a zníţená 

korózna odolnosť povlaku. Pri vyššom dynamickom namáhaní zníţená priľnavosť. 

 Oblasť galvanických povlakov pouţívaných na renováciu je pomerne široká. 

Najvýhodnejšie by boli povlaky, ktoré by vyplňovali medzeru medzi výhodami vysokej 

vylučovacej rýchlosti ţelezných povlakov, tvrdosti a koróznej odolnosti chrómových 

povlakov a zároveň by odstraňovali aj ich nevýhody, t.j. malú prúdovú výťaţnosť 

chrómových povlakov a nízku koróznu odolnosť ţelezných povlakov. Tu prichádzajú do 

úvahy nové zliatinové povlaky. 

  Ukazuje sa, ţe tieto zliatinové povlaky rozširujú oblasť galvanických povlakov 

pouţívaných v renovácii, i keď mnohé z nich nie sú ešte v praxi aplikované a moţno hovoriť 

iba o výsledkoch v rámci výskumu. Z hľadiska doteraz získaných výsledkov sa dá uvaţovať 

o moţnosti pouţitia hlavne zliatinových povlakov Fe-Ni, ktoré sú pouţívané pre 

galvanoplastické účely. 

  Výhodne sú sulfidové elektrolyty s prídavkom KBr, sulfosalicilenu sodného 

a sacharínu. Elektrolyt dobre pracuje uţ pri teplote 50°C a zloţenie vylučovaných zliatin je v 

rozmedzí 20 - 30 % ţeleza. Z mechanických hodnôt je pozoruhodná tvrdosť, ktorá dosahuje 

hodnotu 560 - 600 HV30, ako i pevnosť v ťahu zliatiny (aţ 1900 MPa). Vnútorné pnutia pri 

niţších katodických prúdových hustotách sú značne vysoké, aţ od 13 A.dm
-2

 klesajú pod 

100 MPa. Povlaky sú vzhľadovo lesklé a ich zloţenie značne závisí na katodickej prúdovej 

hustote. 

Pouţitie galvanických zliatinových povlakov hlavne Fe-Ni v praxi je s cieľom 

dosiahnuť úsporu niklu pri pouţití protikoróznej ochrany a ako dekoračné ochrany. Ich 

pouţitie v renovačnej technike sa zatiaľ neuplatnilo.  

Podiel galvanického nanášania ţeleza ako cenové výhodného spôsobu sa bude 

vývojom nových elektrolytov, prísad do kúpeľov a zavedením vylepšených technologických 

parametrov zvyšovať, pretoţe umoţňuje nanášanie tenkých a najtenších vrstiev, ako aj 

kontrolovateľnú hrúbku vrstvy pri ekonomicky odôvodniteľných nákladoch. 

 

12.5.14  Bezprúdové pokovovanie 

 

Môţe sa realizovať: 

a) Výmenou iónov 

Ide o elektrochemický proces, pri ktorom nastáva vylučovanie kovu bez pouţitia 

vonkajšieho zdroja prúdu. V skutočnosti vzniká el. prúd vplyvom rozdielnych elektro-

chemických potenciálov pokovovaného materiálu a roztoku solí vylučovaného kovu 

[118,119,121]. 

Podstatou je vylučovanie ušľachtilejšieho kovu na povrchu menej ušľachtilého kovu. 

Výhodou bezprúdového pokovovania je jednoduchosť zariadení a technologického postupu, 
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ako i rozsiahla hĺbková účinnosť kúpeľa. Nevýhodou je pomerne malá hrúbka povlaku za 

rovnakú jednotku času v porovnaní s galvanickým pokovovaním. 

 

b) Chemickou redukciou 

Povlak je vylučovaný redukciou kovu zo solí vhodným redukčným činidlom. 

Novovytvorené  povlaky majú dobrou priľnavosť a ich hrúbka je závislá predovšetkým od 

doby pokovovania. 

 

Bezprúdové nik1ovanie 

Podstatou chemického niklovania je katalytická redukcia niklu z roztoku, ktorého 

hlavnými funkčnými zloţkami sú ióny Ni, ktoré vznikli disociáciou niklových solí a 

fosfornanové ióny redukčného činidla. Vysokou stabilitou kúpeľa sa vyznačujú niektoré 

organické zlúčeniny niklu, ako maleinany, octany a pod., zatiaľ čo pri pouţití jednoduchých 

organických zlúčenín dochádza k neţiaducej samovoľnej redukcii niklu v kúpeli. Redukcia 

niklu prebieha vodíkom, ktorý sa uvoľní pri katalytickej premene fosforečnanu 

dehydrogenizaciou a adíciou vody podľa rovnice: 

 

 
Vznik prvej jednoatómovej vrstvičky niklu je podmienený veľmi pomalou redukciou 

niklových iónov fosforečnanu, ďalšie vylučovanie prebieha aţ za autokatalytického účinku 

tejto vrstvy. 

Sekundárnymi reakciami medzi fosfornanovými a pravdepodobné i fosforitanovými 

iónmi vodíka a iónmi Ni
+2

 vzniká podľa nasledujúcej rovnice tieţ fosfid niklu: 

 
 

takţe vylúčený povlak je tvorený zliatinou Ni - P. Obsah fosforu je závislý od pH kúpeľa. 

Zníţenie pH zvyšuje rýchlosť tvorby fosfidu a tím i obsah fosforu v niklovom povlaku. 

Schéma technologického postupu: 

1. elektrolytické odmasťovanie, 

2. teplý protiprúdový dvojstupňový oplach, 

3. dekapovanie alebo neutralizácia v 20 %HC1, 4 - 5 s., 

4. teplý protiprúdový dvojstupňový oplach, 

5. niklovanie,  teplota kúpeľa 95 ± 20°C, 

6. protiprúdový oplach teplou vodou,  trojstupňový, 

7. sušenie. 

Zloţenie niklovacieho kúpeľa: 

chloridový kúpeľ: chlorid nikelnatý 40 g/l, fosfornan sodný 10 g/l, citran sodný terciálny 30 

g/l (mliečnan vápenatý). 

sulfidový kúpeľ:   síran nikelnatý 50 g/l, fosfornan sodný 10 g/l, citran sodný terciálny 30 g/l 

(mliečnan vápenatý)  

Pracovné podmienky: 

 teplota kúpeľa 95 ± 5°C. Kúpeľ je citlivá na udrţiavanie teploty. 

 pri dodrţaní optimálnych podmienok sa vylúči 10 - 12 m/hod. 

 zaťaţenie kúpeľa - v 1 l kúpeľa moţno pokovovať 1 - 2 dm
2
 výrobku. 

 po dobu niklovania moţno odparenú vodu doplňovať teplou vodou. 

 po dobu niklovania dochádza k vyčerpaniu kúpeľa, mení sa zloţenie a je potrebné 

kúpeľ regenerovať - doplňovať.  

 

Pouţitie niklových povlakov vytvorených bezprúdovým postupom: 



 v potravinárskom a chemickom priemysle, kde rýchlosť korózie je menšia neţ 2,5 

m za rok. Hrúbky povlakov sú podľa potreby 12,5 aţ 125 m, 

 na vytvorenie mechanicky odolného povlaku hrúbky 25 - 75 m, 

 na pokovenie vnútorných dutín a členitých predmetov, 

 v energetike - ventily, čerpadla, turbíny, hydraulické valce, hriadele a pod., 

 ako podkladová vrstva na zvýšenie priľnavosti smaltu, 

 na spájanie súčasti z hliníka a nerezových ocelí. 

 Nevýhodou chemického (autokatalytického) vylučovania niklu je obmedzená 

ţivotnosť elektrolytu a vysoká teplota procesu. Tieto nevýhody sú v poslednej dobe riešené 

novými druhmi elektrolytov s obsahom fosforu, ktorý sa vylučuje spolu s niklom za niţších 

teplôt (50°C) a zniţuje v povlaku vnútorné pnutia. V prípade, ţe poţadujeme zvýšenou 

tvrdosť povlaku a jeho odolnosť proti opotrebeniu dajú sa tieto zliatiny vytvrdzovať. 

Bezprúdové striebrenie 

 V spojovacej technike, v galvanoplastike, pri pokovovaní nevodivých hmôt sa často 

pouţíva bezprúdové striebrenie. Striebrenie sa vykonáva v roztoku AgNO3 za prítomnosti 

čpavku.  

Bezprúdové medenie 

 Je najjednoduchší spôsob pokovovania na báze výmennej reakcie. Pouţíva sa na 

pomeďovanie oceľových drôtov pred ťahaním. Ďalej pri hromadnej povrchovej úprave 

drobných súčastí. Povlaky sú však korózne nestále a preto sa opatrujú náterom. Pouţíva sa 

pri hromadnej povrchovej úprave drobných spojovacích súčastí. Pretoţe vylúčený povlak je 

v atmosférických podmienkach nestály, chráni sa transparentným náterom. 

 

12.5.15 Pokovovanie nevodivých hmôt 

 

Pokovovanie nevodivých materiálov, napr. plastických hmôt sa robí z dôvodu 

zvýšenia funkčných vlastností, alebo tieţ k zlepšeniu vzhľadu finálneho výrobku. Funkčné 

pokovovanie nevodivého materiálu môţe mať značný význam pri vytváraní vodivých 

povlakov na izolátoroch, napr. v elektrotechnickom priemysle, alebo v galvanoplastike. 

Priľnavosť kovového povlaku k plastickej hmote je spravidla horšia neţ ku 

kovovému podkladu. Zhoršenie priľnavosti je ešte zvýraznené rozdielnou teplotnou 

rozťaţnosťou plastickej hmoty a kovového povlaku. 

Technologický postup pokovovania nevodivých hmôt: 

1. Predbežná úprava povrchu 

 chemické čistenie povrchu - pre dobré zakotvenie galvanického povlaku na povrchu 

plastickej hmoty je výhodné naleptať povrch (obr.12.5.9), 

 mechanické čistenie - drobné predmety sa omieľajú v bubnoch v suspenzii pemzy, 

viedenského vápna a brusiva. Väčšie predmety sa kefujú nylonovými alebo fibrovými 

kefami s vhodnou suspenziou vyššie uvedených látok, 

 lakovanie povrchu plastických hmôt - lak stabilizuje plastickú hmotu, zabraňuje unikaniu 

mastnôt a prchavých látok. Zaisťuje rovnaké podmienky pre scitlivenie povrchu. 

Umoţňuje pokovenie hmôt, ktoré absorbujú vodu. 

 

 
Obr. 12.5.9 Mechanické zakotvenie bezprúdovo vylúčeného povlaku na plastovom podklade (akryl 

nitril - butadien - styrol) po chemickom naleptaní povrchu [119] 



2. Scitlivenie povrchu 

Robí sa ponorením do zcitlivovacieho roztoku o zloţení: 

 chlorid cínatý          10 g, 

 kyselina soľná        16 ml, 

 destilovaná voda     1000 ml 

Po scitlivení sa vykonáva niekoľkonásobný oplach. 

3. Vytvorenie vodivej vrstvy 

Vodivá vrstva na povrchu plastu sa vytvorí bezprúdovým pokovením obvykle 

vylúčením striebra. Pouţíva sa amoniakálny roztok dusičnanu strieborného. Z roztoku sa 

striebro vyzráţa pridaním redukčného činidla. 

4. Elektrolytické pokovenie vodivej vrstvy 

Na vrstvu Ag sa najlepšie nanáša povlak medi. Ďalšie vrstvy kovu sa vylučujú 

beţným postupom. 

 

12.5.16 Zariadenia pre galvanické pokovovanie 

 

Zariadenia pre galvanické pokovovanie sa pozostáva zo zdroja prúdu (jednosmerné 

generátory, alebo usmerňovače) s rozvodom a regulačnými a meracími prístrojmi. Tieto 

zdroje dávajú prúdy aţ niekoľko tisíc A pri napätí   4 - 20 V. 

Pokovovacie vane sú podstatnou časťou a základnou funkčnou jednotkou 

galvanizačných zariadení. Tvar, veľkosť a druh materiálu sa riadi druhom pokovovania a 

veľkosťou pokovovacích súčiastok a kapacitnými poţiadavkami. Materiál vaní alebo 

vyloţenie oceľových vaní musí odolávať chemickým účinkom príslušného kúpeľa. 

Pokovovacie vane sú vybavené filtračným, ohrievacím, miešacím a odsávacím zariadením. 

Anódy sú najčastejšie z kovu, ktorým sa v kúpeli pokovujú rozpustné 

anódy. Niekedy sa pouţívajú nerozpustné anódy, ktoré len privádzajú prúd (chrómovanie). 

Veľkosť anód je v určitom pomere k veľkosti pokovovaných predmetov. Ich tvar je 

najčastejšie doskovitý a sú zavesené na anódové tyče. Pre tvarové zloţité predmety sa 

pouţívajú anódy tvarované do negatívneho tvaru katód, alebo sa pouţije viac anód - 

pomocné anódy. 

Závesy pokovovaných 

predmetov prenášajú 

katódový prúd a musia 

zaručovať dokonalý 

kontakt s minimálnym 

prechodovým odporom. 

Neaktívne časti závesov 

sa izolujú, aby sa na nich 

nevylučoval kov, čo by 

spôsobovalo straty na 

prúde, predlţovanie doby 

pokovovania a 

samozrejme straty na kove. Tvar závesov je závislý na tvare pokovovaných predmetov. Pri 

hromadnom pokovovaní drobných predmetov sú závesy nahradené sitami alebo dierovaným 

plechom po ktorom sa predmety pohybujú.  

Mechanizácia a automatizácia v galvanizovniach vyţaduje zvláštne zariadenia. Na 

obr.12.5.10 sú jednoduché zariadenia, zvonový prístroj s vertikálnym vyberaním 

pokovovacieho bubna. Automatické pokovovacie zariadenia obvykle toľko vaní, koľko 

operácií vyţaduje pokovovanie so všetkými úkonmi prípravnými (odmasťovacími), 

pomocnými a dokončovacími (oplachmi). Vane sú usporiadané do linky, predmety sú 

prenášané dopravníkom v predpísaných intervaloch z vane do vane. 

 
Obr. 12.5.10 Zariadenia v galvanizovniach [121] 



12.6 ŽIAROVÉ POKOVOVANIE V ROZTAVENÝCH KOVOCH PONOROM 

 

Pokovovanie ponorom v roztavených kovoch - ţiarové pokovovanie v porovnaní s 

galvanickým pokovovaním je podstatne rýchlejší a ekonomickejší spôsob pokovovania [67-

70,73,76,80,87,104,107,109,121,122]. Povlaky vytvorené na povrchu základného kovu majú 

väčšiu hrúbku, sú prakticky nepórovité, ale vzhľadové vlastnosti sú však horšie. 

Ponorové procesy pokovovania sú značne rozšírené pre svoje výhody a to hlavne 

jednoduchosť výrobných postupov, lacné a rýchle získanie vyhovujúcich kovových 

povlakov (v porovnaní napr. s galvanickým zinkovaním aţ 12 - krát kratšia doba 

pokovovania), jednoduchosť zariadení a mechanické vlastnosti základného materiálu sa 

nemenia. 

Ţiarové pokovovanie ponorom je obmedzené na aplikáciu kovov, ktoré majú nízky 

bod tavenia, to je zinok, cín, olovo a v poslednej dobe hliník. Pouţíva sa na kontinuálnu 

tvorbu povlakov na oceľových plechoch a pásoch, drôtoch, ale aj pri pokovovaní 

jednotlivých a tieţ značne členitých výrobkoch. 

Určitou nevýhodou ponorových technológii je značná rozpustnosť ţeleza v tavenine, 

čo spôsobuje úbytok na váhe pokovovaného materiálu a obohacovanie taveniny ţelezom. To 

má za následok vytváranie hrubých zliatinových vrstiev povlaku hlavne pri vysokých 

teplotách a zhoršenie mechanických a antikoróznych vlastností. 

Princípom ţiarového pokovovania je ponor oceli do roztaveného pokovujúceho kovu, 

ktorý na základnom materiáli vytvára rad zliatinových vrstiev - fáz ako podklad pre hornú 

vrstvu ochranného kovu. Difúzne medzivrstvy sú dôleţité z hľadiska priľnavosti vrstiev a 

majú byť čo najtenšie, pretoţe sú tvrdé, krehké a zhoršujú mechanické vlastnosti. Hrúbka 

medzivrstvy sa ovplyvňuje spomaľovaním difúzie legovaním pokovovacieho kúpeľa. 

 

12.6.1   Žiarové zinkovanie 

 

Zinkovanie je pre značnú odolnosť zinku proti pôsobeniu rôznych druhov atmosfér 

najdôleţitejší a najrozšírenejší spôsob povrchovej ochrany ocele [70,104]. Ţivotnosť 

zinkových povlakov v atmosferických podmienkach je aţ 60 rokov a môţe sa zvýšiť ešte 

nátermi. Kryštalická stavba zinku vykazuje nepravidelnosti z hľadiska najtesnejšieho 

usporiadania, čo má za následok výraznú anizotrópiu niektorých fyzikálnych a 

mechanických vlastnosti. Mechanické vlastnosti sú značne ovplyvniteľné nečistotami (napr. 

ţelezom). Zinok sa tvárnením spevňuje ale pri určitom stupni tvárnenia dochádza k 

zotaveniu a rekryštalizácii. Pri obsahu ţeleza v 0,001 % rekryštalizácia prebehne za 

normálnej teploty pri obsahu 0,01 % rekryštalizuje zinok pri teplote 30 - 100°C. Zinok je 

dobre zlievateľný, teplota tavenia je 420°C. Zinok a jeho zliatiny sa na vzduchu pokrývajú 

vrstvou sivo sfarbenéhozásaditého uhličitanu 4 Zn(OH)2.CO2, ktorý sa veľmi málo rozpúšťa 

vo vode a je dobrou ochranou pred oxidáciou. Je dosť stály v morskej vode, niektoré 

organické látky (benzín, olej, alkohol) zinok nerozrušujú. Zinok rozrušujú destilovaná voda, 

vodná para, kyseliny a zásady. Ľahko sa rozrušuje elektrochemickou koróziou za vlhká v 

styku s inými kovmi – anodické rozpúšťanie. Koróznu odolnosť naznačuje Pourbaixov 

diagram, obr.12.6.1 [68,76,104]. 

Hrúbky zinkových povlakov udávané v g.m
-2

 sa volia podľa poţiadaviek na povlak a 

agresivity prostredia:  

- 100   g.m
-2

 Zn   -   sucha vnútorná atmosféra,  

- 300   g.m
-2

  Zn   -   vonkajšia atmosféra, povlak chránený náterom, 

- 600   g.m
-2

  Zn   -   vonkajšia atmosféra, povlak nechránený, 

- 1000 g.m
-2

  Zn   -   povlak v tečúcej vode.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12.6.1 Diagram potenciál - pH pre vodu a zinok [104] 

 

Pre ponorové zinkovanie sa pouţíva zinok hutný, získaný elektrolýzou. Postup pri 

ţiarovom zinkovaní: 

Predpokladom pre vznik reakcie medzi oceľou a roztaveným zinkom je metalicky 

čistý povrch, zbavený oxidov.  

Technologický postup je nasledovný: 

 odmasťovanie, 

 morenie, 

 oplachovanie, 

 odstraňovanie zvyškov nečistôt v tavidle, 

 ponor do kúpeľa roztaveného zinku, 

 dokončovacie operácie. 

Základnou látkou tavidla je chlorid zinočnatý (ZnCl2) alebo chlorid amonný (NH4Cl). 

Tavidlo má tú vlastnosť, ţe reaguje s filmom vysokotaviteľných oxidov na povrchu 

pokovovaného predmetu, pričom splodiny reakcie sú pri teplote kúpeľa tekuté alebo plynné. 

Z hľadiska technologického postupu je moţné tavidlo pouţiť dvoma spôsobmi: 

1) Predmety sa ponárajú do zinkovacieho kúpeľa cez vrstvu tavidla (NH4Cl), ktoré je na 

hladine roztaveného zinku - zinkovanie mokré, je to starší spôsob - dnes málo 

uţívaný. 

2) Predmety sa ponárajú do vodného roztoku tavidla (ZnCl2), ktorý je vo zvláštnej vani, 

potom sa osušia a ponárajú do zinku - suché zinkovanie.  

Vlastné zinkovanie sa robí pri teplote 440 aţ 450°C maximálne 480°C. Pri niţšej 

teplote minimálne 430°C dochádza k tzv. "zamŕzaniu taveniny", vznikajúci povlak je veľmi 

hrubý, pri vyššej a dlhej dobe vzniká hrubá krehká intermetalická fáza - medzivrstva. 

Najúčinnejší spôsob na obmedzenie rastu difúznej medzivrstvy je prísada hliníka. Pretoţe 

nie je moţné, aby na kúpeli obsahujúcej hliník bola vrstva chloridového tavidla, tento spôsob 

sa rozšíril pri suchom zinkovaní. 

Štruktúra zinkových povlakov je pri ţiarovom zinkovaní zloţitá a riadi sa binárnym 

diagramom Fe-Zn, obr.12.6.2. Ţelezo sa rozpúšťa v zinku veľmi málo, a to do 0,008 %. 

Ţelezo so zinkom tvorí eutektikum za koncentrácie 0,012 aţ 0,018 % ţeleza pri teplote 

419,4°C. 

Zinkový povlak sa skladá: 

 z fázy , t.j. tuhý roztok Zn v Fe, ktorá obsahuje 90 - 100 % Fe pri 400°C. Obsahuje 

jemne rozptýlené častice fázy Γ, ktoré sa vylučujú pri ochladzovaní; 

 z intermetalickej fázy Γ, ktorá obsahuje 20 - 28 %Fe. Má značný vplyv na 

mechanické vlastnosti povlaku; 
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 z fázy 1, ktorá odpovedá zlúčenine FeZn7 so 7 - 10 %Fe. Podľa charakteristického 

stĺpkovitého tvaru sa nazýva "palisády"; chemické zlúčeniny 1 a Γ, ktoré vznikajú 

pri vyššej koncentrácii ţeleza zniţujú značne tvárnosť a húţevnatosť zinku a majú 

podstatný vplyv na vlastnosti ochranných vrstiev. Fáza 1 je elektrónová zlúčenina 

FeZn7, fáza je tieţ elektrónová zlúčenina Fe5Zn21; 

 z fázy ξ s obsahom 6 - 6,2 %; 

 z fázy η, vlastný zinkový povlak, ktorého zloţenie zodpovedá zloţeniu zinkovacieho 

kúpeľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 12.6.2 Rovnováţny diagram Fe-Zn [104] 

 

Kryštalickú stavbu zinkového povlaku je moţné ovplyvniť teplotou, dobou procesu a 

prítomnosťou legujúcich prísad.  

Teplota a doba procesu ovplyvňujú zloţenie povlaku a hrúbku jednotlivých fáz. 

Prísady majú zásadný vplyv na vytváranie štruktúrnej stavby povlaku a jeho vlastnosti. 

Najdôleţitejšími prísadami, ktorými sa dosiahne určitý technologický účinok, sú hliník, cín, 

olovo, kadmium, antimón, meď, nikel a horčík. Hliník o obsahu 0,02 - 0,04 % zvyšuje lesk 

povlaku, 0,2 - 0,3 %Al zabraňuje vzniku krehkej 1 fázy, nedochádza k rozpúšťaniu 

základného materiálu. Výhodou legovania hliníkom je, ţe vzniká menej tzv. "tvrdého 

zinku", ktorý zhoršuje mechanické vlastnosti - ohybnosť povlakov. Cínu do zinkovacieho 

kúpeľa sa pridáva 0,05 %. Zvyšuje lesk zinkových povlakov a vyvoláva zvláštnu - 

dendritickú kryštalizáciu povlaku, tzv. "zinkové kvety". Kadmium podporuje vznik 

zinkových kvetov, ale podporuje aj rozpúšťanie ocele. Obsah 1 %Cd spôsobuje zvýšenie 

rozpustnosti ocele o 20 %. Antimónu sa pridáva 0,1 %, spolu s cínom ovplyvňuje veľkosť 

kvetov. Zmenšuje ohybnosť povlakov a ovplyvňuje farbu povlaku (povlak tmavne). Meď a 

nikel zlepšujú antikorózne vlastnosti, ich pouţitie sa však nerozšírilo. Uţ malý obsah horčíka 

ovplyvňuje vzhľad povlaku - vzniká biely povlak saténového vzhľadu s malými linkovými 

kvetmi, rušivo však pôsobí pri reakcii tavidla. Olovo sa pouţíva hlavne pri zinkovaní drôtov. 

V Zn sa rozpúšťa za normálnych podmienok 2,5 %Pb. Nevýhodou je vytváranie škvŕn na 

zinkovom povlaku, tmavého a nevzhľadného povlaku a tieţ zníţenie priľnavosti povlaku. 

Vzhľad zinkových povlakov je ovplyvnený niektorými chybami povrchu. 

Najznámejšia je "biela hrdza", ktorá napadá všetky povlaky pri skladovaní vo vlhkom 

prostredí, najmä ak obsahuje chloridy alebo pary kyselín. Tomu je moţné predísť pasiváciou 

dvojchromanom sodným v roztoku vodného skla, tzv. Neilsov proces, alebo pasiváciou 

dvojchromanom sodným v kyslom prostredí, tzv. Cronak proces. Pouţívajú sa pred náterom, 

aby sa zlepšila priľnavosť povlaku. "Zrnitý povrch" vzniká znečistením kúpeľa pevnými 

časticami a "alzovitý povrch" sa vytvára na povrchoch, kde ostali priľnuté zvyšky okovín. 
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K najmodernejším a efektívnym spôsobom ţiarového zinkovania patrí spôsob podľa 

Sendzimira, obr.12.6.3, ktorý pre kontinuálne pozinkovanie pásov za studena valcovaných 

pouţíva osobitný spôsob aktivácie povrchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 12.6.3 Schéma pozinkovania podľa spôsobu Sendzimir [104] 

 

Podstata pozinkovania spočíva v tom, ţe sa nepouţívajú tavidla, ale aktivácia 

povrchu sa robí v leţatej ţíhacej peci. Oceľový pás sa v peci najprv oxiduje pri teplote 250 - 

500°C (oxidačná atmosféra). Zvyšky oleja a tukov sa pri tom spália (320 aţ 420°C) a vytvorí 

sa slabá oxidická vrstvička. Ďalej nasleduje redukcia slabých vrstiev oxidov pomocou 

krakovaného amoniaku pri teplote 930°C. Preto je pec rozdelená na niekoľko pásiem, a to 

pásmo oxidačné, redukčné a chladiace. Z pece vychádza pás ohriaty asi na 500°C a je 

zavedený do vane s roztaveným zinkom. 

Ţiarové pozinkovanie sa pouţíva najmä u plechov, pásov, rúr a drôtov, drobných 

inštalačných predmetov, skrutiek, matíc atď. Ţiarovo pozinkované plechy sa dajú dobre 

strihať a ohýbať bez porušenia vrstvy, pre hlboké ťahanie nie sú vhodné. Majú široké 

uplatnenie napr. pri výrobe vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. 
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12.6.2   Žiarové cínovanie 

 

Povrchová úprava cínovaním je vhodná, vzhľadom na nejedovatosť cínu, hlavne pre 

obalové materiály, tzv. biely plech - konzervové krabice [68,109]. V súčasnej dobe, pre 

nedostatok cínu na svetovom trhu, táto technológia nanášania je nahradzovaná galvanickým 

pocínovaním, u ktorého spôsobu spotreba cínu je 3 - 6 krát menšia. Pracuje sa súčasne na 

nových metódach nanášania cínu, a to hlavne s prihliadnutím k jeho úspore. 

Cín patrí medzi najdrahšie technické kovy. Má dve modifikácie. Beţnou modifikáciou 

je  cín, ktorý je stály do teploty 13,2°C. Prekryštalizačná schopnosť  cínu je veľmi malá a 

dochádza k nej aţ za nízkych teplôt. Druhou modifikáciou je  cín, ktorý je sivý prášok, v 

technickej praxi neznámy a nemá praktický význam. Vyskytuje sa pri nízkych teplotách 

(mrazoch) a objavuje sa ako tzv. "cínový mor". Teplota tavenia cínu je 232°C, pevnosť je 

veľmi nízka a ťaţnosť 20 - 25 % a aţ 100 % v stave tvárnenom. Zvlášť veľký význam má 

cín z hľadiska protikoróznej ochrany. Schopnosť cínu tvoriť nerozpustné filmy oxidov (SnO 

a SnO2) spôsobuje, ţe cín je veľmi stály v atmosfére a vo vode. Korózna odolnosť je 

zaznačená v Pourbaixovom diagrame, obr.12.6.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 12.6.4 Diagram potenciál - pH pre vodu a cín [104] 

 

Pri povrchovej protikoróznej ochrane je hrúbka povlakov minimálne 23 - 37 g.m
-2

 

obojstranne, t.j. 0,0015 - 0,0025 mm. Pretoţe je cínový povlak katodickým povlakom, musí 

byť bez pórov. Za určitých podmienok môţe mať anodický charakter, t.j. ušľachtilejšie je 

ţelezo ako cín a rozpúšťa sa cín, napr. v prítomnosti organických kyselín, ktoré tvoria 

s cínom komplexné anióny - kyselina citrónová. Vyuţiť to z hľadiska protikoróznej ochrany 

je nebezpečné, lebo sa rozkladom potravín môţe tvoriť vodík a korózia. 

Technologický postup pri cínovaní je podobný ako pri zinkovaní. Štruktúra povlaku   

zodpovedá pomerom podvojného diagramu systému Fe-Sn, obr.12.6.5. 

Na strane cínu sa nevytvára tuhý roztok ţeleza a cínu, ale fáza FeSn2 bohatá na cín 

(81,5 %Sn). Pri teplotách pokovovania prebiehajú nasledujúce deje: 

1) difúzia atómov Sn do základnej mrieţky, a opačne, atómov Fe do cínu, 

2) pomerne rýchle sa tvoriaca intermetalická zlúčenina FeSn2, 

3) kohézne viazaná vrstva cínu pri ochladení pod rovnováţnu teplotu. 

V cínovom povlaku prítomnosť fázy FeSn2 býva príčinou pórovitosti povlaku. Táto 

fáza je veľmi tenká - 0,8 % celkovej hrúbky povlaku, takţe nemá vplyv na jeho mechanické 

vlastnosti. 

Kvalita základného materiálu v podstatnej miere ovplyvňuje vlastnosti bieleho 

plechu. Z chemického hľadiska základný materiál má mať minimálny obsah síry a uhlíka, 

fosfor max. 0,015 %. 
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Obr. 12.6.5   Rovnováţny diagram   Fe-Sn [104] 

 

Vlastné ponorové cínovanie spočíva v ponorení mokrého plechu s kovovo čistým 

povrchom cez tavidlo do roztaveného kúpeľa cínu a výstupe plechu z ponorovacej vane cez 

vrstvu palmového oleja, obr.12.6.6. 

Tavidlo, chlorid zinočnatý ZnCl2 s obsahom 5 % čpavku na vstupnej strane 

odstraňuje z povrchu zvyšky nečistôt a oxidov. Reakcie medzi tavidlom a mokrým plechom, 

plechom a cínom prebiehajú nasledovne: 

ZnCl2   +   H2O   =   Zn(OH)2 + 2 HCl 

Voľná kyselina leptá povrch ocele a vytvorený chlorid ţeleznatý sa redukuje cínom a 

uvoľnené ţelezo sa zlučuje s cínom za vzniku FeSn2. 

2 HC1   +   Fe   =   FeCl2   +   H2 

FeCl2   +   Sn   =   SnCl2   +   Fe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na akosť povlaku má vplyv pri výstupe plechu z kúpeľa vrstva palmového oleja, 

ktorý svojím zloţením zabezpečí rozpustenie jemných oxidov a dokonalé zmáčanie povlaku. 

Hrúbka povlaku sa reguluje stieraním polytetrafluoretylenovými hranami, alebo stlačeným 

vzduchom ohriatym na teplotu 250 aţ 280°C. 

Chyby pri pocínovaní môţu byť spôsobené:  
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Obr. 12.6.6 Schéma zariadenia pre pocínovanie plechu [104] 

 



1. základným materiálom, napr. plynové dutiny v oceli, difúzia vodíka pri morení. 

Vznik bublín je tieţ spôsobený prítomnosťou kovových nečistôt, 

2. pri valcovaní základného materiálu, spôsobené zvyškami okovín, redukčnými 

splodinami po ţíhaní, zavalcované zvyšky z brúsiacich materiálov atď., 

3. vlastným cínovaním. Sú to nevytvorené cínové povlaky vplyvom nevymorených 

miest, skorodovaného povrchu, vplyvom suchých miest na povrchu plechu pred 

vstupom do tavidla. Nesprávna teplota kúpeľa a palmového oleja vyvoláva 

krupicovitý povrch atď. 

Z hľadiska pouţitia plechov v potravinárskom priemysle je veľmi dôleţitá otázka ich 

koróznej odolnosti. Pre pocínovanie sa pouţíva rafinovaný cín najvyššej čistoty, bez 

prítomnosti škodlivých prímesí. Pre dokonalú ochranu povrchu sa vyţaduje povlak bez 

pórov. Ochranu cínových plechov v prostrediach, ktoré pôsobia zvlášť agresívne na cín 

(ovocné šťavy, kyselina citrónová, vodné prostredie NaCl, organické a anorganické 

zlúčeniny síry a pod.) je moţné zvýšiť ich nalakovaním. 

 

12.6.3   Žiarové olovenie 

 

Ochrana olovením sa osvedčuje pre špeciálne veľmi agresívne prostredie, kde oceľ 

prichádza do styku napr. s kyselinami a ich výparmi. Hodí sa tieţ pre ochranu povrchov proti 

atmosferickej korózii, pretoţe na povrchu povlaku sa rýchle vytvára vrstva oxidu     

olovnatého a zásaditých uhličitanov, ktoré dobre odolávajú pôsobeniu koróznych činidiel. 

Mechanické vlastnosti olova sú nepatrné, rekryštalizačná teplota je pod normálnou teplotou a 

uţ pri malých zaťaţeniach intenzívne tečie. Teplota tavenia je 327,5°C. Z hľadiska korózie 

obecné vlastnosti olova podáva Pourbaixov diagram, obr.12.6.7. 

Na vzduchu vzniká na povrchu olova oxid a vo vlhkú zásaditý uhličitan olovnatý. Na 

vzduchu s obsahom sírnych zlúčenín sa vytvára vrstva sulfidu olovnatého [76,121]. V 

destilovanej vode, ktorá obsahuje vzduch alebo vo vode s obsahom oxidu uhličitého sa olovo 

pomerne ľahko porušuje. Nerozpustné je olovo v kyseline sírovej, dusičnej, fluorovodíku ale 

menej odoláva kyseline fosforečnej, chlorovodíku a morskej vode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 12.6.7   Diagram potenciál - pH pre vodu a olovo [104] 

 

Olovo z hľadiska koróznych vlastností je ušľachtilejší kov ako oceľ, tzn. má 

negatívny potenciál, z čoho vyplýva, ţe neposkytuje anodickú ochranu. Aby povlak plnil 

svoju ochrannú funkciu, musí byť homogénny. Olovený povlak má malú priľnavosť k oceli 

a bezpórovitý povlak sa získava len obtiaţne. K ochrane povrchu postačuje povlak 0,06 - 

0,07 mm.  

Technologický postup ponorového poolovenia je analogický predchádzajúcim 

spôsobom. Teplota kúpeľa sa pohybuje od 360 do 380°C. Z taveniny, ktorá je tvorená čistým 

hutníckym olovom za optimálnych podmienok, sa získa povlak o hrúbke asi 0,05 mm, čo 
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zodpovedá 500 g.m
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 Pb. Tavidla pouţívané pri poolovení sú na báze ZnCl2, na výstupnej 

strane sa pouţíva podobne ako pri pocínovaní palmový olej. 

Pri olovení z čistého oloveného kúpeľa olovo na povrchu ocelí nevytvorí súvislý 

povlak, ale zhlukuje sa do kvapôčok; povlak je silne pórovitý. Táto vlastnosť vyplýva z 

nerozpustnosti olova v ţeleze. Z toho vyplýva, ţe sa nevytvárajú intermetalické zlúčeniny, 

priľnavosť povlakov je čisto mechanického charakteru. Pórovitosť povlakov zniţuje jeho 

koróznu odolnosť. 

Aby sa tieto nepriaznivé vlastnosti odstránili, pouţívajú sa kúpele legované rôznymi 

kovmi, ktoré vytvárajú so ţelezom intermetalické zlúčeniny. Sú to predovšetkým cín, 

antimón, arzén, tieţ ortuť, fosfor, hliník, bizmut, zinok a kadmium. Najrozšírenejší spôsob 

legovania je legovanie cínom o obsahu 12 - 15 % (50 %). Pri legovaní antimónom 2 - 6 % 

zlepšujú sa mechanické vlastnosti povlakov. 

Okrem legovania oloveného kúpeľa uvedenými legúrami sa osvedčilo poolovenie aj 

zliatinami na báze olova, ako Pb-As, Pb-Sb, Pb-Sb-Zn, Pb-Cd-Al a i., ktoré sú určené pre 

výrobky v chemickom priemysle. 

Zariadenia, ktoré sa pouţívajú k ponorovému pooloveniu, sú rovnaké ako pre 

zinkovanie a cínovanie. 

 

12.6.4   Žiarové hliníkovanie 

 

Pre mimoriadne dobré korozivzdorné vlastnosti hliníka a vzhľadom na to, ţe 

hliníkové povlaky nie je moţné vytvoriť elektrolytickou cestou, ponorový spôsob, zvlášť pri 

kontinuálnom pohliníkovaní, má najväčší význam [121,122]. Technológia ponorového 

pohliníkovania napriek dlhodobému vývoju nie je dostatočne zvládnutá v porovnaní s 

ostatnými spôsobmi ţiarového pokovovania. Mechanické vlastnosti hliníka v porovnaní s 

inými technickými kovmi sú nízke ale vyššie ako olova, cínu a zinku. Teplota tavenia hliníka 

je 660,1°C. Na vzduchu je stály vďaka kompaktnej súvislej dobre priľnutej tenkej (0,1 m) 

vrstvy oxidu hlinitého. Hliník dobre odoláva morskej vode, roztokom solí koncentrovanej 

kyseline dusičnej, čiastočne sa rozpúšťa v kyseline sírovej. Neodoláva silným zásadám. 

Koróznu odolnosti podáva Pourbaixov diagram, obr.12.6.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 12.6.8   Diagram potenciál - pH pre vodu a hliník [104] 

 

Štruktúra a zloţenie vrstiev sa riadi binárnym diagramom Fe-Al, obr.12.6.9, podľa 

ktorého povlak vzniká rozpúšťaním ţeleza hliníkom za vzniku intermetalických fáz. 

 

 

 

 

 

-2 

-1 

0 

1 

2 

0 7 14 
pH 

E/V 

Korózia rozpúšťaním 

Pasivácia oxidickou alebo hydroxidickou vrstvou 

Imunita 



 
 

 

 

Hliníkový povlak je vytvorený na intermetalických zlúčeninách Al3Fe, Al5Fe2 

a Al2Fe, ktoré majú úzky rozsah koncentrácie a na AlFe a AlFe3. Rozloţenie jednotlivých 

fáz , η, ξ sa mikroskopicky na výbrusoch nedá zistiť. Sú veľmi tvrdé, krehké a zhoršujú 

mechanické vlastnosti povlaku (hlavne fáza Al2Fe). Narastaniu neţiaducich zliatinových 

vrstiev je moţné zabrániť legovaním hliníkovacieho kúpeľa kremíkom (0,75 - 6 %), 

berýliom (0,5 %) alebo meďou (27 %). Tieto prísady zniţujú hrúbku zliatinovej vrstvy o 40 

aţ 75 %, 80 % alebo 65 %. 

Zvlášť mimoriadnu pozornosť vyţaduje príprava povrchu pred pohliníkovaním. Uţ 

nepatrné nečistoty zabraňujú vzniku pohliníkovaných miest. Podobne aj tenká, voľným 

okom neviditeľná vrstva okovín, ktorá vznikla pri styku kovovo čistého oceľového povrchu 

s kyslíkom, zabraňuje reakciám medzi tekutým hliníkom a oceľou. Tieţ vznikajúci oxid 

hlinitý na povrchu kúpeľa bráni dokonalému pohliníkovaniu. Dokonalé pohliníkovanie sa 

dosiahne odstránením oxidov z povrchu kúpeľa v mieste ponoru ocele alebo chemickými 

pochodmi. Najpouţívanejší spôsob je pouţitie tavidiel, ktoré premenia ťaţko taviteľné oxidy 

na zlúčeniny, ktoré majú také chemické vlastnosti, ţe sa ľahko odstraňujú z povrchu ocele aj 

hliníka. Pouţívajú sa tavidlá vo forme vodného roztoku boraxu a chloridu amónneho alebo 

roztavených solí. Procesu oxidácie je moţné zabrániť predbeţnou úpravou povrchu 

pokovovaním kovmi s nízkym bodom tavenia (Sn, Zn, Cd) alebo vysoko taviteľnými kovmi 

Cu, Ni, Cr. Pri kontinuálnom pohliníkovaní majú mimoriadny význam inertné plyny. 

Pracovné teploty kúpeľa pri pohliníkovaní ponorom sú v rozmedzí 700 aţ 750°C. 

Hrúbky medzivrstiev sú 5 - l0 m, hrúbky povlakov asi 40 m, čo zodpovedá váhe asi 

110 g.m
-2

. 

Obr. 12.6.9 Rovnováţny diagram Fe-A1 [68] 
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Technologický proces ţiarového pohliníkovania ponorom priemyselne našiel 

uplatnenie u pohliníkovania drôtov, obr.12.6.10. 

Tieto spôsoby vyuţívajú nerozpustnosť olova a hliníka v tekutom stave resp. 

redukovanie oxidických vrstiev ţíhaním vo vodíkovej atmosfére. Predupravený drôt 

(morením alebo s vrstvou boritanov) je vedený oloveným kúpeľom do taveniny hliníka, 

ktorý pláva na hladine olova. Priestor nad taveninou je vyplnený vodíkom, ktorý chráni 

povrch pred oxidáciou.  

Moderné spôsoby kontinuálneho pohliníkovania drôtov aj pásov sú zaloţené na 

Sendzimirových patentoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12.6.10 Ţiarové hliníkovanie oceľového drôtu [104] 

 

12.6.5 Difúzne pokovovanie 

 

Spoločným znakom tepelných povrchových úprav (ţiarové pokovovanie ponorom, 

plátovanie, tepelne spracované galvanické a metalizované povlaky a povlaky vytvorené 

vlastnou difúziou) je difúzny proces medzi povlakom a základným materiálom [69,122]. 

Difúzne procesy podľa spôsobu nanášania resp. skupenstva, v ktorom difúzia 

prebieha, sa rozdeľujú na:  

difúziu v tuhých fázach 

 plátovanie, 

 tepelne spracované metalizované povlaky, 

 povlaky z práškov, 

difúziu z tekutej fázy do fázy tuhej 

 povlaky získané ţiarovým ponorom, 

 natavované galvanické povlaky, 

  alumetované povlaky, 

difúzia z plynnej fázy do tuhej 

 povlaky vznikajúce odparením, 

 katodickým rozprášením vo vákuu. 

  Povlaky, vytvorené difúznym pokovovaním, vytvárajú nehomogénny kovový povlak, 

ktorý sa vyznačuje zvýšenou koncentráciou difundujúceho kovu v povrchových vrstvách 

základného materiálu. 

 

12.6.5.1   Difúzne chrómovanie 

Difúzne chrómovanie (inchrómovanie) je proces povrchového nasycovania ocelí 

chrómom, ktorý tvorí so ţelezom   tuhé roztoky všetkých koncentrácií, obr.12.6.11. 



Vzniknutá vrstva, ktorej hrúbka sa pohybuje od 0,03 - 0,1 mm, je odolná proti korózii 

a oxidácii pri teplotách 800°C. Základným materiálom je obyčajne nízkouhlíková oceľ, pre 

iné kovy sa difúzne chrómovanie nehodí. 

Difúzia v tuhých fázach - práškoch. Mechanizmus difúzneho pokovovania v 

práškoch prebieha v reakčnou priestore v prítomnosti práškového chrómu alebo ferochrómu 

s kaolínom alebo s oxidom hlinitým a 0,25 % jodidu amónneho pri teplote 1000 - 1100°C. 

Obsah jednotlivých zloţiek zmesi je v pomere 49 : 49 : 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Obr. 12.6.11 Rovnováţny diagram Fe-Cr [68,104] 

 

Reakcie prebiehajú nasledovne: 

NH4J   =  NH3 + HJ - tepelný rozklad NH4J prebiehajúci od teploty 250°C, 

2HJ         =  H2 + J2 - rýchly rozklad HJ pri vyšších teplotách, 

2HJ + Cr =  H2 + CrJ2 - syntéza jodidu chromnatého, 

CrJ2         =  Cr + J2 - rozkladná reakcia, 

CrJ2 + Fe =  FeJ2 + Cr - výmenná reakcia prebieha len v nepatrnej miere, 

2NH3       =  N2 + 3H2 - rozklad amoniaku, získava sa redukčná atmosféra. 

 

Proces difúzneho chrómovania môţe prebiehať v prítomnosti iných nosných médií, 

napr. NH4Cl, NH4F, NH4Br. Výplň tvorí oxid hlinitý, ktorý sa uplatňuje ako riedidlo 

ferochrómu. 

Zariadenie pre inchrómovanie v práškových zmesiach je veľmi jednoduché, 

pozostáva z liatinových alebo z oceľových krabíc s vekom, ktoré je vhodne utesnené proti 

vnikaniu vzdušného kyslíka (napr. nízkotaviteľným smaltom). 

Difúzia z plynnej fázy prebieha v delených retortách, kde v prvej časti je reaktor, v 

ktorom reakciou chlorovodíka s ferochrómom vzniká CrCl2, ktorý je prúdom vodíka vedený 

do druhej časti retorty, kde sú umiestnené súčiastky. Chróm sa uvoľňuje pri reakcii: 

 

CrCl2   +   H2   =   2 HC1   +   Cr 

 

V zmesiach   H2 + HCl   prebieha pri vyšších teplotách oduhličenie. Rýchlosť 

chrómovania je však nerovnomerná a mení sa v závislosti na koncentrácii HCl. 

Podmienkou pre úspešné inchrómovanie je, aby oceľ bola nízkouhlíková, pretoţe 

pôsobením vysokej teploty prechádza uhlík z ocele k povrchu a vytvára nerozpustné karbidy 

chrómu, ktoré bránia ďalšej difúzii chrómu do ocele. Vylučovaniu karbidov je moţné 

zabrániť legovaním ocele titanom o obsahu asi 4 - krát vyššom, ako je obsah uhlíka, a 

rýchlym ochladením predmetov. 
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Vrstvy získané pri vyšších teplotách (nad 1100°C) sú lesklé a tvárniteľné. Karbidická 

vrstva u ocelí s vyšším obsahom uhlíka 0,25 %C vykazuje mikrotvrdosť 1300 - 1600 a aţ 

1750 - 1800 u ocelí s obsahom 1,0 aţ 1,2 %C. Korózna odolnosť a odolnosť proti 

opotrebeniu difúznych chrómových vrstiev dovoľujú ich pouţiť pre zvlášť namáhané časti v 

agresívnom prostredí. 

 

12.6.5.2   Difúzne zinkovanie 

Difúzne zinkovanie (sherardizovanie) sa prevádza priamym stykom oceľových 

súčiastok so zinkovým prachom zriedeným kremenným pieskom ako výplňou v 

uzavierateľných bubnoch. Bubny sa vyhrievajú na teplotu 250 - 450°C za súčasného 

otáčania po dobu niekoľkých hodín. 

Vrstva, ktorá vznikla difúznym zinkovaním obsahuje fázy podľa rovnováţneho 

diagramu Fe-Zn a podobá sa povlaku získanému ponorovým zinkovaním. Jej vlastnosti sa 

porovnávajú s vlastnosťami povlakov, ktoré vznikli ţiarovým zinkovaním ponorom a 

galvanickým pozinkovaním, oproti ktorým má rad nevýhod, a preto sa postupne od tohto 

spôsobu upúšťa. 

Difúzne zinkovanie je vhodné pre drobné predmety (skrutky, klince, matice, 

podloţky, fitinky a pod.). 

 

12.6.5.3   Difúzne hliníkovanie 

Difúzne hliníkovanie je proces povrchového nasycovania ocelí hliníkom, ktorým sa 

zväčšuje ţiaruvzdornosť ocelí a korózna odolnosť. Podľa spôsobu prevedenia sú difúzne 

vrstvy vytvorené:  

1. Alitovaním, t.j. difúziou v prášku feroalumínia s prídavkom chloridu amónneho, ktorý 

urýchľuje prenášanie Al na oceľ. Zohrievaním prebehne reakcia 

 

NH4C1   =   NH3   +   HCl 

6 HCl     +    2 Al   =    2    AlCl3   +    3 H2 

A1C13   +    2 Al   =    3 A1C1 

alebo                         A1C13   =   A1C1   +    Cl2 

 

Vzniknutý AlCl uvoľňuje na povrchu hliník:  

 

3 AlCl  → AlCl3   +   2 Al 

 

ktorý difunduje do mrieţky austenitu a tvorí substitučný tuhý roztok. 

Alitovaná vrstva je značne tvrdá, krehká a ţiaruvzdorná. Pri obsahu 8 %Al v 

povrchovej vrstve vytvorí sa vrstvička Al2O3, ktorá zabraňuje ďalšiemu prenikaniu kyslíka a 

vytváraniu okovín. Alitovaním sa vytvorí vrstva, ktoré obsahuje 30 %Al. Vrstvy sú vhodné 

pre ochranu ocelí do 800°C, nad touto teplotou vplyvom difúzie, klesá koncentrácia hliníka. 

Zvlášť odolné sú alitované predmety v prostrediach obsahujúcich zlúčeniny síry za teploty 

300 - 700°C. 

Zvyčajne sa alitujú nízkouhlíkové ocele, zriedka strednouhlíkové a liatiny, ktorými sa 

nahradzujú vysokolegované ţiaruvzdorné ocele, vystavené prevádzkovým teplotám 800 - 

900°C. V posledných rokoch sa odporúča alitovanie aj u ţiaruvzdorných a ţiarupevných 

ocelí, za účelom ďalšieho zvýšenia ich ţiaruvzdornosti do 950 - 1000°C. Uhlík v oceli 

vplýva na hrúbku alitovanej vrstvy negatívne. 

Zariadenie pre alitovanie je veľmi jednoduché, v podstate sa skladá z retorty alebo 

kelímka s plynovým alebo elektrickým vykurovaním. 

2. Alumetovaním, ktorý spočíva v ohreve hliníkom nametalizovaného predmetu na 

teplotu 900 - 1000°C po dobu niekoľkých hodín, aby hliník difundoval do základného 



materiálu. Oxidácii hliníka pri týchto teplotách sa zabraňuje niekoľkonásobným náterom z 

vodného skla (alebo etylsilikátu). Vlastnosti vytvorenej vrstvy sú rovnaké ako vrstiev 

vytvorených alitovaním. 

 

12.6.5.4   Difúzne kremíkovanie 

 Je nasycovanie povrchu oceli kremíkom na 13 aţ 15 %Si v Fe. Hrúbka kremíkovej 

vrstvy dosahuje 0,3 aţ 1,0 mm. Kremíkovaný povrch sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti 

korózii v morskej vode, v kyselinách H2SO4, HC1, HNO3, odolnosťou proti oxidácii pri 

teplotách do cca 750°C. Tvrdosť vrstvy je nízka 200 - 250 HV10, jej krehkosť je vysoká. 

Húţevnatosť kremíkovaných súčiastok je tieţ nízka. Vrstva je porézna, preto po nasýtení 

olejom vykazuje vysokú odolnosť proti opotrebeniu pri klznom trení. 

Kremíkovanie v plyne sa robí vopred pripraveným chloridom kremičitým (bod varu 

57°C) v retorte pri teplote 800 - 1200°C za stáleho prívodu vodíka alebo dusíka ako nosného 

plynu. 

Vlastnosti kremíkovaných vrstiev sú dané obsahom kremíka vo vrstve, ich 

rovnomerným rozloţením a priľnavosťou. 

Kremíkovanie sa robí v kelímku alebo v rúrkovej peci, prípadne aj rotačnej. Ostatné 

spôsoby difúzneho pokovovania, ako napr. titanovanie, niobovanie, molybdénovanie atd., 

nie sú predmetom povrchových úprav a sú podrobne študované v oblasti chemicko-

tepelného spracovania ocelí. 



12.7 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERMICKÝMI NÁSTREKMI 

 

Jednou z ciest k zlepšovaniu funkčných vlastností strojových súčiastok je zvyšovanie 

ich ţivotnosti a prevádzkyschopnosti tvorbou funkčných a ochranných povlakov s výrazne 

lepšími vlastnosťami oproti základnému materiálu s vyuţitím lacnejších a ľahšie dostupných 

substrátoch. Povlaky a metódy ich tvorby sú veľmi rôznorodé a existuje viacero klasifikácií 

tvorby povlakov ako aj klasifikácií povlakov ako takých. 

Samotný pojem termického (ţiarového) striekania zahŕňa procesy, v ktorých sa 

nanášané materiály ohrejú v striekacom zariadení, alebo mimo neho do plastického alebo 

tekutého stavu a následne sú vrhané na predupravený povrch, pričom tento zostáva 

nenatavený [60,66,119,121,122,199-202,239-248]. Na vhodne predupravenom chemicky 

aktívnom povrchu dochádza k spojeniu povlaku a základného materiálu.  

Zdrojom tepelnej energie, nutnej k nataveniu prídavného materiálu, môţe byť buď 

spaľovací proces, alebo elektrická energia. Najčastejšie sa uvádza rozdelenie ţiarového 

striekania podľa nositeľa energie pouţívaného na striekanie, obr.12.7.1. Toto rozdelenie 

klasifikuje aj norma STN EN 657.  

 

 Okrem rozdelenia ţiarového striekania podľa druhu pouţitej energie moţno tento 

proces deliť do týchto skupín:  

 podľa vývojových stupňov  

- tradičné procesy – plameňové a oblúkové, 

- progresívne procesy – plazmové, detonačné, nadzvukové, 

 podľa rýchlosti prúdu častíc a plynov  

- pod zvukové procesy – plameňové a oblúkové, 

- procesy blízke rýchlosti zvuku – plazmové, 

- nadzvukové procesy – JET KOTE, DIAMOND JET, CDS, TOP GUN  

 podľa operácií - ručné, mechanizované, automatizované, 

 podľa formy prídavného materiálu - tyčinkové, práškové, striekanie tavným 

kúpeľom, drôtové. 

 

12.7.1 Princíp tvorby žiarových povlakov 

Ţiarový nástrek je časticový proces vytvárania povlakov o hrúbke väčšej ako 50 m, 

kde nanášaný materiál vo forme prášku, alebo drôtu je privádzaný do zariadenia, kde dôjde 

Obr. 12.7.1 Rozdelenie termického striekania podľa STN EN 657 

 



k jeho nataveniu a urýchleniu roztavených častíc smerom k povlakovanému povrchu 

substrátu, obr.12.7.2 [199]. Po dopade na povrch substrátu dôjde k výraznému plošnému 

rozstreku častice a k jej rýchlemu stuhnutiu. Tým sa vytvára povlak s charakteristickou 

lamelárnou štruktúrou a špecifickými vlastnosťami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri náraze letiacich roztavených častíc na podloţku sa mení ich kinetická energia na 

tepelnú a deformačnú energiu. Pri dotyku častíc s podloţkou sa odovzdá ich teplo lokálnej 

časti povrchu substrátu, častice sa rýchlo ochladzujú a tuhnú. Častice, ktoré počas letu pod 

vplyvom povrchových napätí nadobudnú sféricky tvar, sa pri náraze na povrch substrátu 

silne deformujú a stuhnú v tvare 5 aţ 15 µm hrubých lamiel. Základnou stavebnou jednotkou 

je deformovaná častica (splat) v tvare disku, obr.12.7.3 [200]. 

 

 

Kinetická energia pri náraze častíc zapríčiňuje ich deformáciu a vznik značných 

tlakov – dynamického a impulzného. Pri striekaní impulzný tlak očisťuje povrch podloţky 

v mieste nárazu privádza materiál častice do fyzikálneho kontaktu. Pre optimálne spojenie 

častice s podloţkou je smerodajný dynamický tlak, ktorý pôsobí v priebehu celého trvania 

deformácie a tuhnutia častíc a dvoj aţ trojnásobne prevyšuje čas trvania účinku impulzného 

tlaku. V reálnych podmienkach striekania rýchlosť častíc dosahuje hodnoty 100 aţ 300 m.s
-1

 

a dynamický tlak môţe dosiahnuť hodnôt 49 aţ 98 MPa, počas trvania účinku 10
-5

 aţ 10
-7

 s.   

Ukladaním lamiel jednej na druhú vznikne pri technológiách ţiarového striekania 

povlak s charakteristickou lamelárnou štruktúrou, tvorenou jednotlivými deformovanými 

časticami (splatmi), nenatavenými, alebo čiastočne natavenými časticami, pórmi 

a oxidickými časticami. Výsledná štruktúra povlaku je na obr.12.7.4. Vysoká rýchlosť 

ochladzovania častíc prídavného materiálu po dopade na povrch substrátu vedie ku 

kryštalizácií veľmi jemných zŕn a zabraňuje segregácii rovnováţnych fáz. Okrem oxidov, 

Obr. 12.7.2 Schéma procesu vytvárania ţiarových povlakov 

Obr. 12.7.3 Schéma deformácie častice na hladkej podloţke 

 



vzniknutých na povrchu natavenej častice počas letu na povrch substrátu, je rozloţenie 

prvkov v štruktúre povlaku veľmi homogénne, odpovedajúce rozloţeniu v pôvodnom 

materiáli. Príklad lamelárneho usporiadania častíc na lomovej ploche kompozitného povlaku 

je na obr.12.7.5. 

 

 

 

 

 

Stupeň deformácie a teda aj tvar lamiel závisí od viskozity a zmáčavosti tekutých 

častíc, ich teploty, rýchlosti letu a ochladzovania, charakteru povrchu substrátu a pod. 

Roztavené častice pri dopade na hladký povrch (napr. sklo) sa rýchlo zdeformujú a rozšíria 

po ploche podloţky, obr.12.7.3. Na zdrsnenom povrchu sa rýchlemu rozšíreniu kvapiek 

zabraňuje rýchlym ochladzovaním a nerovnosťami povrchu, kde sa tuhnúce kvapky 

zachytávajú, obr.12.7.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tvorbe povlakov sú moţné dva prípady interakcie : 

1 - medzi striekanými časticami a povrchom základu, čo vedie k vzniku adhézie povlaku            

k základu - priľnavosť, 

2 - medzi striekanými časticami uţ naneseného povlaku, čo spôsobuje priľnavosť častíc    

v povlaku, alebo jeho kohéziu. 

Mechanizmus prechodu roztaveného keramického materiálu a mechanizmus tvorby 

vrstvy môţeme interpretovať podľa obr.12.7.7 nasledovne [204-206]: 

a) častice, ktorých priemerná teplota pri dopade je z hľadiska viskozity tekutej fázy 

optimálna sa deformujú predovšetkým plošne, pri zachovaní celistvosti objemu. 

Vzniknutá častica vytvára plochý disk, spravidla s menšou hrúbkou v strede disku 

ako na jeho okrajoch, obr.12.7.7a. Príklad takýchto častíc je na obr.12.7.8. Tieto 

Obr. 12.7.4 Štruktúra povlaku vytvoreného 

ţiarovým striekaním 

Obr. 12.7.6 Deformácia častice na drsnej podloţke 

Obr. 12.7.5 Lamelárna štruktúra kompozitného 

povlaku Al2O3 + Ni (Ni - svetle častice) [203] 

 



častice sú zároveň dostatočne prehriate a tvarovo sa prispôsobujú profilu základného 

materiálu, alebo predchádzajúcej vrstvy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) častice, ktorých teplota je vyššia ako optimálna, sú pri svojom dopade v dôsledku 

svojej kinetickej energie intenzívne deformované. Spravidla v strede častice vzniká 

dutina a na okrajoch vznikajú výstreky - laloky, ktoré sa však neoddelia od svojej 

materskej častice. Vzniknuté častice majú hviezdicový tvar, ako je to schématický 

znázornené na obr.12.7.7b. Príklad reálnych 

častíc uvedeného typu sú na obr.12.7.9, 

c) pri časticiach s veľmi vysokým prehrevom, 

t.j. nízkou viskozitou, dochádza k intenzívnej 

deformácii častice pri dopade, obr.12.7.7c. 

Časť vznikajúcich “lalokov” sa pritom 

oddeľuje od materskej častice. 

Novovzniknutá častica sa v dôsledku 

povrchových napätí skoaguluje do 

guľovitého tvaru a prúdom plazmy bude 

z vrstvy odstránená, alebo sa stáva súčasťou 

vrstvy. Tieto zniţujú kohézne vlastností 

medzi jednotlivými vrstvičkami a 

kontaminujú povrch. Príklad tvorby takýchto 

častíc máme na obr.12.7.10 [209].  

Obr. 12.7.7 Mechanizmy tvorby povlakov 

Obr. 12.7.8 Stavba povrchu keramického 

povlaku [207] 

Obr. 12.7.9 Povrch keramického povlaku pri 

miernom prehreve [208] 

   Obr. 12.7.10 Odstreky z častíc povlaku  



Parametre procesu, ktoré majú na kvalitu povlaku najväčší vplyv, sú znázornené na 

obr.12.7.11.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kritické faktory, ktoré určujú či je k dispozícií dostatok energie a času k nataveniu 

prídavného materiálu, sú teplota a rýchlosť unášania kvapky. Tieto parametre priamo 

ovplyvňujú kvalitu výsledného povlaku. Určujú mieru pórovitosti, kvalitu zakotvenia 

povlakov k povrchu substrátu i výskyt nenatavených či zoxidovaných častíc v štruktúre 

povlaku. 

V prípade spaľovacích a plazmatických systémov povlakovania je ďalším 

rozhodujúcim parametrom doba, počas ktorej zotrváva letiaca častica prídavného materiálu 

v plameni alebo v plazme, ktorej teplota je vyššia ako teplota tavenia prídavného materiálu. 

Táto doba sa líši v jednotlivých procesoch v závislosti na trajektórií letu konkrétnej častice.  

Vyššia rýchlosť plazmy má za následok vyššiu rýchlosť letiacej častice a jej vyššiu 

kinetickú energiu pri dopade na povrch substrátu, čo vedie k väčšej plastickej deformácií 

častice a k jej lepšiemu zakotveniu na povrchu substrátu a vyššej hustote povlaku. 

 Na druhej strane, kratšia doba strávená v plazme môţe viesť k niţšiemu nataveniu 

častice, čo môţe spôsobiť niţšiu hustotu povlaku a vyšší výskyt nenatavených častíc 

v štruktúre povlaku. Pozitívnym aspektom je niţšia miera oxidácie letiacej častice 

prídavného materiálu. 

 Transportné vlastnosti striekaných práškov určujú ich tvar a rozmery. Vhodný prášok 

má mať dobré sypné vlastnosti, má sa ľahko vznášať v plazmovom lúči (plameni), častice 

majú mať sférický, alebo jemu podobný tvar a v úzkom rozhraní definované rozmery. Pri 

striekaní prášku s časticami rôznych rozmerov sa jemné častice prehrejú, resp. odparia 

a hrubé sa nedostatočne prehrejú.    

Privádzaný prášok sa pod vplyvom tepelných a kinetických účinkov zdroja tepla 

(plameň, plazma) natavuje a urýchľuje. Počas dráhy letu v plazme (plameni) dochádza 

k vzájomnému pôsobeniu častíc s plynmi okolitej atmosféry, pretoţe všetky materiály pri 

teplotách tavenia alebo blízkych k tejto teplote prejavujú vysokú chemickú aktivitu. Typ 

vzájomného pôsobenia bude preto závisieť od typu atmosféry – plameň, vzduch, vákuum, 

aktívne alebo inertné plyny. K radu mechanizmov vzájomného spolupôsobenia častíc 

s plynmi patrí adsorpcia plynov, chemické vzájomné pôsobenie a vytváranie oxidových 

obálok, rozpúšťanie plynov v tekutej kvapke, difúzne procesy a mechanické miesenie 

produktov vzájomného pôsobenia v objeme častíc a pod.  

 

 

 

Obr. 12.7.11 Hlavné parametre procesu ţiarového striekania 

 



12.7.2 Vlastnosti žiarovo striekaných povlakov  

 

Pevnosť a tvrdosť 

Pevnosť povlaku závisí od parametrov striekania a hrúbky povlaku. S rastom hrúbky 

sa v ňom hromadia napätia a zniţuje sa tak pevnosť. Tvrdosť povlakov moţno zvýšiť 

v širokom rozsahu pomocou parametrov striekania, druhom a veľkosťou častíc striekaného 

materiálu. Napríklad tvrdosť povlakov WC dosahuje 700-1350 HV,  pri povlakov Al2O3 je 

1000 HV, u menej hustých asi 700 HV. 

Priľnavosť povlakov 

Pod pojmom priľnavosť rozumieme súhrn povrchových síl, ktorými sa navzájom 

priťahujú častice rôznych látok. Z hľadiska technológie ţiarového striekania je výraz 

priľnavosť pouţitý aj na označenie sily potrebnej na odtrhnutie plošnej jednotky vrstvy od 

základného substrátu. Je jednou z najdôleţitejších vlastností povlakov. 

Hlavné faktory ovplyvňujúce priľnavosť povlaku k substrátu: 

 hrúbka vrstvy, 

 teplota častíc, základu a čas spolupôsobenia, 

 rýchlosť častíc, 

 parametre striekacieho procesu, 

 predúprava povrchu substrátu. 

Okrem týchto hlavných faktorov vplývajú na priľnavosť striekaných povlakov aj 

pracovné parametre, ako je vzdialenosť horáka od základného substrátu, druh a mnoţstvo 

prášku, napájacie napätie a prúd. Nanesením vhodnej medzivrstvy môţeme výrazne zvýšiť 

priľnavosť keramických povlakov. Medzivrstvy sa vyznačujú dobrou priľnavosťou 

k substrátu a ich povrch dáva dobré podmienky pre priľnutie povlaku.  

 Priľnavosť medzi základom a povlakom a medzi časticami v povlaku, teda adhézia 

a kohézia vznikajú ako dôsledok pôsobenia mnohých síl:  

 mechanické zakotvenie tekutých čiastočiek do základného materiálu, 

 uplatnenie slabých síl fyzikálneho spolupôsobenia typu Van der Waalsa, 

 tvorba mikrozvarov za vzniku pevných chemických väzieb. 

 U ţiarovo striekaných povlakov najvýznamnejšiu zloţku adhézie tvoria sily 

mechanického zakotvenia. Ich princíp je zrejmý 

obr.12.7.6. Z uvedeného vyplýva dôleţitosť 

predúpravy povrchu pred ţiarovým striekaním 

z hľadiska čistoty ako aj vhodnej drsnosti 

substrátu. Výskumy preukázali, ţe ako 

najvhodnejšia predúprava substrátu sa javí 

mechanická predúprava tryskaním ostrohranným 

tryskacím prostriedkom tak, aby sa dosiahla 

drsnosť povrchu v rozmedzí Ra = 8 - 12 µm 

[210]. 

Reálne kotvenie keramického povlaku na 

oceľovom substráte predupraveným tryskaním 

ostrohranným prostriedkom je dokumentovaný 

na obr. 12.7.12. 

 

Výrazný vplyv kovovej medzivrstvy NiCr na zvýšenie priľnavosti keramických 

povlakov je dokumentovaný na obr.12.7.13. U keramického povlaku Al2O3 s medzivrstvou 

sa priľnavosť zvýšila viac ako 100 % oproti povlaku Al2O3 bez medzivrstvy.  

Priľnavosť je moţné ovplyvniť aj tvorbou kompozitných povlakov na báze keramika 

- plast a keramika - kov [212]. Prídavok Ni prášku do základného Al2O3 výrazne zvyšuje 

adhéziu povlakov. Hoci tieto povlaky boli vytvorené bez medzivrstvy, uţ 5 % prídavok Ni 

Obr. 12.7.12 Ukotvenie keramického 

povlaku na oceľovom substráte [211] 



vykazuje hodnotu priľnavosti na úrovni povlaku s medzivrstvou. Najvyššia adhézia bola 

zaznamenaná u kompozitného povlaku s 12 %Ni, pričom nameraná priemerná hodnota 

dosiahla takmer 25 MPa, čo je 5 násobné zvýšenie oproti keramickému povlaku Al2O3 bez 

medzivrstvy, obr.12.7.13 [213].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prísada niklu v Al2O3 pôsobí veľmi pozitívne z hľadiska priľnavosti povlakov nielen 

vo východzom stave, ale aj po zaťaţení tepelnými cyklami. Cykly pozostávali z ohrevu na 

teplotu 800
o
C, výdrţi v peci po dobu 20 min a ochladzovania na teplotu 300

o
C stlačeným 

vzduchom. Vzorky s jednotlivými povlakmi boli podrobené 5 a 10 násobnému ohrievaniu 

a ochladzovaniu. Pred a po aplikácií tepelných cyklov boli vzorky podrobené skúške 

priľnavosti povlakov. Výsledky skúšok sú uvedené na obr. 12.7.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najniţšia priľnavosť bola zistená u povlaku tvoreného bez medzivrstvy (A0). AM je 

povlak Al2O3 s medzivrstvou. Pridaním niklu sa priľnavosť zvyšuje a najvyššiu hodnotu 

dosiahla u povlaku Al2O3 + 12 % Ni (A12K). Výsledky štúdia kompozitných povlakov 

preukázali, ţe prídavok kovovej zloţky na báze niklu do keramickej matrice zlepšuje stavbu 

povlaku z hľadiska defektnosti, ale predovšetkým z hľadiska dosiahnutej priľnavosti 

a tepelnej odolnosti [215]. 

Hustota a pórovitosť povlakov 

Dôleţitým ukazovateľom kvality povlaku je pórovitosť. Nastriekané povlaky majú 

heterogénnu štruktúru, ktorá sa prejavuje aj prítomnosťou pórov. Sama podstata tvorby 

povlaku vytvára podmienky pre vznik pórov a nespojitostí. Prítomnosť pórov v štruktúre 

zniţuje tvrdosť povlaku a zhoršuje jeho kvalitu a niektoré ďalšie špeciálne vlastnosti 

Obr. 12.7.13 Vplyv medzivrstvy NiCr na priľnavosť povlakov [214] 
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Obr. 12.7.14 Hodnoty priľnavosti keramických a kompozitných 

povlakov pred a po tepelnom zaťaţení [215] 



povlaku, ako sú lomová húţevnatosť, pevnosť, oteruvzdornosť, odolnosť voči 

vysokoteplotnej korózii a klzné vlastnosti.  

Pórovitosť delíme na otvorenú, uzavretú a priechodziu. Pórovitosť je spojená 

s vylučovaním kyslíka, dusíka a vodíka a zníţením ich rozpustnosti pri ochladzovaní. 

Rozpustené plyny môţu uniknúť do atmosféry – otvorená pórovitosť, alebo do mikrodutín – 

uzavretá pórovitosť. Z dôvodu pórovitosti je hustota povlaku niţšia neţ teoretická hustota 

kompaktného materiálu a pohybuje sa v rozmedzí 85 – 98 %. Uzavretá pórovitosť v povlaku 

predstavuje 3 – 7 % objemu povlaku a je neodstrániteľná. Priechodzia pórovitosť je 

z hľadiska korózie neţiadúca, pretoţe umoţňuje prístup agresívneho prostredia k substrátu. 

V prípade povlakov pre tribologické aplikácie je pórovitosť prospešná, pretoţe pôsobí ako 

nosič maziva. U keramických materiálov pórovitosť ovplyvňuje takisto odolnosť týchto 

povlakov proti tepelným cyklom. Celková pórovitosť plazmovo striekaných povlakov kolíše 

v závislosti od pouţitého zariadenia a prevádzkových podmienok od 7 do 15 % pri kovových 

materiáloch, pri keramických materiáloch sú tieto hodnoty ešte vyššie, 7 aţ 30 %.  

Príčiny vzniku pórovitosti:     

 zmrašťovanie materiálov počas tuhnutia, 

 prítomnosť nenatavených častíc, 

 zlá vzájomná kohezivita častíc (lamiel), 

 praskanie lamiel, alebo rozhranie medzi nimi, 

 striekanie pod veľkým uhlom (efekt tienenia), 

 odrazenie a tienenie od priľahlých plôch.     

Ovplyvniť mieru pórovitosti v povlaku je moţné uskutočniť tromi spôsobmi a to 

ovplyvnením miery natavenia častice prídavného materiálu a jej kinetickej energie 

v okamţiku dopadu a uhla dopadu častice. 

Vnútorné napätia v povlakoch 

V procese tvorby striekaného povlaku vznikajú v povlaku vnútorné tlakové, alebo 

ťahové napätia. Zapríčiňujú popraskanie, alebo odlúpnutie povlakov od základného 

substrátu, alebo pri nanesení povlaku na tenký podklad jeho deformáciu. 

Vznik zloţitého poľa vnútorných napätí závisí od nerovnomerného rozdelenia 

nanášaného materiálu a nerovnomerného ohrevu súčiastky lokálnym charakterom pôsobenia 

horáka. Ďalšou príčinou sú dilatačné napätia vznikajúce pri chladnutí povlaku v dôsledku 

rozdielnej tepelnej rozťaţnosti povlaku a substrátu. Na zmenšenie vnútorných napätí moţno 

základný substrát predhrievať alebo chladiť. Ďalej sa kompenzujú pouţitím medzivrstvy, 

ktorá eliminuje rozdiely v tepelnej rozťaţnosti substrátu a povlaku. 

Odolnosť proti opotrebeniu 

Ţiarovo striekané povlaky sa vyznačujú špecifickými vlastnosťami, ako je vysoká 

tvrdosť, oteruvzdornosť, odolnosť proti korózii, teplote, ţiaru a pod. Preto sú vhodné aj pre 

vysoko mechanicky exponované trecie uzly súčiastok a podskupín pri akceptovaní 

poţiadavky zníţenia ich hmotnosti a ceny. Tieto trendy a poţiadavky je moţné dosiahnuť aj 

aplikáciou nových druhov materiálov, ktoré svojimi vybranými vlastnosťami predčia 

klasické kovové konštrukčné materiály. Medzi ne patria aj keramické povlaky.  

V práci [216,217] sú uvedené výsledky výskumu tribologických vlastností plazmovo 

striekaných keramických povlakov na báze Al2O3 a ZrSiO4 v tribologickej dvojici 

s protikusom, vyrobeným z materiálov X210Cr20 (19 436), C45E (12 050) a polyamidu. 

Skúšky sa vykonávali v podmienkach adhezívneho opotrebenia a vyhodnocovali sa 

stanovením veľkosti koeficientu trenia v závislosti na čase a zaťaţení. 

Grafické závislosti koeficientu trenia na čase pre skúmané tribologické dvojice sú 

uvedené na obr.12.7.15 a obr.12.7.16, pri zaťaţení s prítlačnou silou 250 N. U tribologickej 

dvojice keramika - silon neboli pozorované ani po 3 hodinách chodu stroja pri zaťaţení 

vzorky 800 N ţiadne stopy opotrebenia a preto sa u tejto dvojice zisťoval iba koeficient 



trenia v závislosti od zaťaţenia [216]. Výsledky týchto skúšok sú uvedené na obr.12.7.17. 

Skúšky sa vykonávali v rozsahu zaťaţenia 200 - 800 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky ukázali, ţe najlepšie vlastností v podmienkach adhezívneho opotrebenia 

vykazoval povlak Al2O3, ktorý je predovšetkým v kombinácii s materiálom X210Cr20 

vhodný pre trecie uzly. Ako vysokoperspektívna sa javí materiálová dvojica keramika - silon 

vyznačujúca sa nízkou hodnotou koeficientu trenia, minimálnym opotrebením a tendenciou 

k zadieraniu. 

 

12.7.3 Materiály na vytváranie povlakov žiarovým spôsobom 

 

Pre tvorbu ţiarovo striekaných povlakov sa pouţívajú prídavné materiály vo forme 

drôtu, prášku, alebo tyčinky. Drôty sa pouţívajú predovšetkým na vytváranie kovových 

povlakov technológiou ţiarového striekania elektrickým oblúkom, alebo plameňom. 

Špeciálnym typom sú tzv. rúrkové drôty, tvorené zliatinovým obalom naplneným tvrdými 

časticami karbidov, boridov, a pod. 

Vytváranie povlakov sa najčastejšie realizuje pouţitím práškových prídavných 

materiálov. Prídavné materiály delíme z hľadiska ich chemického zloţenia na: 

 kovové - najjednoduchšie kovové prídavné materiály sú na báze čistého kovu 

predovšetkým Al a Zn pre účely proti korózií alebo Mo pretoţe má veľmi dobré 

klzné vlastnosti, 

 keramické - ich vynikajúcou vlastnosťou je odolnosť proti opotrebeniu a tepelné a 

izolačné vlastnosti,  

 exotermické - táto skupina prídavných materiálov nie je príliš početná. Sú to 

prídavné materiály napr. na báze Ni-Al. Pri termickom striekaní vzniká exotermická 

reakcia, ktorú sprevádza vývoj tepla, ktoré vytvára novú chemickú väzbu NiAl 

vrstvy. Vyrábajú sa vo forme drôtov i prášku. Pouţívajú sa často ako medzivrstvy. 

 špeciálne - sú to tzv. cermety, napr. 30 % NiAl + 70 % ZrO2, 

Obr.12.7.15 Časový priebeh koeficientu trenia 

pre dvojice povlak – C45E (12050)  
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Obr.12.7.16 Časový priebeh koeficientu trenia 

pre dvojice povlak – (X210Cr20) 19436  
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Obr. 12.7.17 Priebeh koeficientu 

trenia v závislosti od zaťaţenia 

dvojice keramika – silon [217] 

 



 plasty - pri nanášaní práškových plastov musí byť horák vhodne konštrukčne 

vyhotovený, pre nízku teplotu tavenia týchto hmôt. 

 kompozitné povlaky na báze keramika – kov a keramika – plast. Prídavok kovovej, 

resp. plastovej zloţky zlepšuje priľnavosť a úţitkové vlastnosti povlakov. 

Aplikácia medzivrstiev  
 Pre zlepšenie priľnavosti povlaku k substrátu, vyrovnávanie rozdielov koeficientov 

tepelnej rozťaţnosti medzi substrátom a povlakom, na ochranu substrátu pred koróziou, pred 

vznikom plynov a pred účinkom vysokej teploty sa často aplikujú pod samotné povlaky 

medzivrstvy. Tu patria: 

 Molybdén, ktorý zaraďujeme medzi tzv. samoväzbové materiály, vyuţíva sa ako 

medzivrstva pod ţiaruvzdorné vrstvy alebo vrstvy odolné proti opotrebeniu. 

 NiAl (s obsahom 80/20) – vyuţitie synergizmu. Pri striekaní sa kombinujú dva 

materiály, ktoré samočinne spolupôsobia v plazmovom lúči a vytvárajú nový 

materiál vrstvy s odlišnými vlastnosťami. Pri striekaní vzniká chemická väzba NiAl 

vrstvy, ktorá je bezpórovitá a má vynikajúce samoväzbové adhézne vlastnosti 

k väčšine kovových a keramických materiálov. 

 Vrstvy nióbu alebo tantalu majú tieţ samoväzbové účinky na mnohých materiáloch. 

Sú však deficitné a preto ich pouţitie je málo rozšírené.  

 Zliatina 80 % Ni a 20 % Cr alebo 76/24. Povlaky nichrómu vykazujú ţiaruvzdornosť, 

korozivzdornosť a vyrovnávajú koeficienty tepelnej rozťaţnosti medzi keramickou 

vrstvou a kovovým substrátom. Pouţívajú sa pod ţiaruvzdorné povlaky ako je napr. 

oxid hlinitý a keramické materiály na báze zirkónu. 

Keramické povlaky 

Špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti keramických materiálov predurčujú ich 

aplikáciu v oblastiach extrémneho namáhania. Keramické materiály v porovnaní s 

klasickými konštrukčnými materiálmi majú určité prednosti v podmienkach tepelného 

namáhania, korózivzdornosti, oteruvzdornosti a pod.  

Prevaţná väčšina nanášaných prídavných materiálov je na báze oxidickej keramiky, u 

ktorej dominuje Al2O3. Aţ na ďalších miestach sú ostatné oxidy (Cr2O3, ZrSiO4, ZrO2, MgO, 

CaO, HfO3, MoO2), nanášané buď v čistom stave, alebo s rôznymi dopantami. Druhú 

skupinu tvoria prídavné materiály na báze neoxidickej keramiky (karbidy, nitridy, boridy 

apod.). Príklady oxidickej a neoxidickej keramiky pre ţiarové nástreky sú uvedené v tabuľke 

12.7.1. 

   Tabuľka 12.7.1 Prídavné materiály na báze oxidickej a neoxidickej keramiky 

Typ prídavného 

materiálu 

Ttav 

(
o
C) 

Tvrdosť 

HV 5 

Použitie, vlastnosti 

oxid hliníka   Al2O3 2050 2300 odolnosť proti opotrebeniu, elektroizolačné vlastnosti 

oxid titánu - TiO2 1840 1600 pre hladké povrchy, ako prísada pre oxid hliníka 

oxid chrómu  Cr2O3 2340 2000 - 2500 odolnosť proti korózii, odolnosť proti opotrebeniu, 

relatívne dobrá tepelná vodivosť 

Al2O3+ TiO2 87/13 2020 2000 - 2400 odolnosť proti korózii, odolnosť proti opotrebeniu, 

relatívne vysoká ťaţnosť a tvrdosť 

karbid volfrámu 

WC 

2867 3300 prísada do prídavných materiálov odolných proti 

opotrebeniu, odolnosť proti pôsobeniu kyselín 

karbid titánu - TiC 3140 - vysoká tvrdosť, odolnosť proti vysokým teplotám, 

odolnosť proti kyseline sírovej 

karbid kremíka SiC 2700 - vysoká tvrdosť, ţiaruvzdornosť do 1500
o
C, odolnosť 

proti opotrebeniu 

nitrid hliníka-AlN 2230 - odolnosť proti teplotám, dobrá ţiaruvzdornosť 

karbid volfrámu + 

karbid titánu 

3160 2080 - 3200 odolnosť proti korózii, odolnosť proti opotrebeniu 



Vyuţitie keramických materiálov na báze oxidov je veľmi široké. Stručný prehľad 

ich aplikácií je uvedený v tabuľke 12.7.2. Technický oxid hlinitý je vhodný pre oteruvzdorné 

a ţiaruvzdorné povlaky, na ktoré sú kladené menšie nároky. Oxid hlinitý s prísadami  (TiO2, 
MnO2, Cr2O3, Y2O3) sa pouţíva pre náročné, technicky exponované a vysokoteplotné 

povlaky. Povlaky Cr2O3 sa uplatňujú predovšetkým v podmienkach abrazívneho a 

erozívneho opotrebenia. Povlaky na báze ZrO2 + MgO (alebo CaO, Y2O3) sú vhodné 

predovšetkým ako tepelné bariéry pre súčiastky, pracujúce v oblasti vysokých teplôt. 

Prídavné materiály typu ZrO2 + Y2O3, alebo ZrO2 + Y2O3 + HfO2, patria k špičkovým 

prídavným materiálom v tejto oblasti, pouţívané pre extrémne namáhané alebo dynamicky 

tepelne namáhané povlaky za spolupôsobenia koróznych vplyvov. 

 
   Tabuľka 12.7.2 Keramické prídavné materiály na báze oxidov 

Povlak Vlastnosti povlaku Príklady aplikácie povlakov 
Al2O3 odolnosť proti opotrebeniu, 

oteruvzdornosť 

výroba a renovácia čerpadlovej techniky, textilných 

strojov, obeţn. kolies ventilátorov  

Al2O3 odolnosť proti kyselinám a 

zásadám 

chemický priemysel - pre súčasti, ktoré sú v styku 

s kyselinami, alkáliami  

Al2O3 + TiO2, 
MnO2, Cr2O3 

pre technický náročné, a 

vysokoteplotné povlaky 

čelá piestov, hlavy valcov, zváracie hubice, nástrek 

pecných trysiek, taniere ventilov 

Al2O3, WC odolnosť proti kavitácii dýzy Peltonových turbín, obeţné kolesá čerpadiel a 

vodných turbín  

Al2O3 + TiO2, 

ZrSiO4, ZrO2 + 

SiO2 +Y2O3 

tepelnoizolačné, oteruvzdorné 

vlastnosti, odolnosť proti 

účinkom roztaveného skla. 

lisovacie nástroje a ďalšie súčiastky pri výrobe skla 

a sklených vlákien - aţ stonásobné zvýšenie 

ţivotnosti 

Al2O3 + TiO2, 

ZrSiO4 + ZrO2 

odolnosť proti účinku 

roztavených kovov 

ochrana ventilových platní, piestikov a foriem 

tlakového liatia 

Cr2O3 odolnosť proti abrazívnemu a 

erozívnemu opotrebeniu 

piestne tyče, puzdrá hriadeľov, obeţné kolesá 

čerpadiel a časti miešadiel  

ZrO2 + MgO 

(CaO, Y2O3) 

tepelné bariéry pre súčiastky 

pracujúce v oblasti vysokých T  

čelá piestov, časti ventilov a ďalšie časti 

spaľovacích motorov, plynové turbíny – lopatky, 

spaľovacie komory, rozvádzače tesnenia a pod. ZrO2 + Y2O3, 

(+ HfO2) 

pre extrémne tepelne a korózne 

namáhané povlaky  

ZrSiO4+Al2O3; 

ZrSiO4+MgO 

odolnosť proti účinku roztav. 

kovov, ţiaruvzdornosť 

časti zariadení pre plynulé odlievanie ocele, 

transportné valčeky valcovacích stolíc 

Al2O3 biokompatibilita ochrana povrchu implantátov 

hydroxylapatit, 

fluorapatit 

biokompatibilita povlaky na Ti skeletoch zubných implantátov, 

endoprotéz 

ZrO2 biokompatibilita protézy, priedušnice ţíl a i. 

 

12.7.4 Termické striekanie plameňom 

 

Pri striekaní plameňom je zdrojom tepla plameň, ktorý vzniká horením zmesi kyslík - 

horľavý plyn. Ako horľavý plyn sa pre vysokú teplotu plameňa (aţ 3150°C) vyuţíva 

najčastejšie acetylén. V praxi sa vyuţíva neutrálny plameň v pomere C2H2 : O2 = 1,1 : 1 

a aby nastalo úplné zhorenie acetylénu, reakcie sa zúčastňuje kyslík z atmosféry.  

Striekaný materiál je podávaný vo forme prášku alebo tyče do horiaceho plameňa, 

odkiaľ sa natavený pomocou stlačeného vzduchu urýchľuje smerom k substrátu. Vzhľadom 

k dosahovanej teplote plameňa tesne za horákom nie je moţné aplikovať touto metódou 

ţiarového striekania nanášanie všetkých typov prídavných materiálov, predovšetkým 

ťaţkotaviteľných. 

Pri striekaní s drôtom je nevyhnutné na rozptýlenie a urýchlenie častíc vyuţívať 

stlačený vzduch, ktorý má na plameň silne oxidačný účinok a podstatne zniţuje jeho teplotu 

na rozdiel od plameňovo-práškového striekania, pri ktorom sa zväčša vzduch nepouţíva. 

V tab. 12.7.3 sa uvádza pokles teploty plameňa v závislosti od vzdialenosti ústia horáka na 

drôtové a práškové striekanie. Z daného poklesu vyplývajú obmedzenia pre pouţitie ťaţšie 



taviteľných materiálov na striekanie plameňom, pričom si treba uvedomiť, ţe pri striekaní 

s drôtom je častica na začiatku roztavená a pri práškovom striekaní sa zohrieva počas letu 

plameňom. 

Tabuľka 12.7.3 Pokles teploty neutrálneho plameňa v závislosti od vzdialenosti ústia 

horáka podľa Chasuya 

Vzdialenosť 

[mm] 

Teplota plameňa [°C] 

Plameňovo-práškové 

striekanie 
Drôtové striekanie 

40 2600 2500 

60 2550 2000 

80 2480 1300 

100 2150 800 

150 1500 350 

 

Pouţitie iných horľavých plynov ako acetylénu, napr. vodíka, metánu, propánu, 

etylénu, metylacetylénu, svietiplynu či zemného plynu, vedie k dosiahnutiu odlišných 

vlastností nanesených povlakov. Principiálna schéma ţiarového striekania plameňom ja na 

obr.12.7.18. 

Povlak vytvorený z materiálu vo forme prášku býva obvykle homogénnejší a má 

vyššiu hustotu neţ povlak vytváraný z drôtu alebo tyčiniek. Kovové povlaky obsahujú často 

oxidické častice. Naopak polymérne povlaky, najmä nízkotaviteľných polymérov (napr. 

PVC), nastriekané plameňom, vykazujú veľmi hustú štruktúru s dobrou adhéziou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7.5 Termické striekanie elektrickým oblúkom 

 

Elektrický oblúk je samostatný elektrický výboj v plyne, ktorý vzniká medzi anódou 

a katódou. Oblúk sa skladá z katódovej a anódovej škvrny a stĺpca. Katódová škvrna má 

teplotu 3200 aţ 3600 K a anódová 3600 aţ 4000 K. Oblúkový stĺpec dosahuje teplotu okolo 

6000 K. 

Princíp termického striekania elektrickým oblúkom, obr.12.7.19, je nasledujúci: 

medzi dvoma podávanými drôtmi, z ktorých jeden je anóda a druhý katóda vznikne 

elektrický oblúk. Teplo elektrického oblúka roztaví v oblasti anódovej a katódovej škvrny 

prídavné materiály (drôty). Stlačený vzduch, ktorý prúdi z dýzy vysokou rýchlosťou, strháva 

roztavené častice kovu a vrhá ich na základný materiál. Medzera medzi anódou a katódou je 

vyplnená ionizovaným plynom s kovovými výparmi, ktorý prúd vzduchu nestačí strhnúť. 

Preto je proces nepretrţitý, ale len pri pouţití jednosmerného prúdu. 

 

Obr. 12.7.18 Princíp metódy termického striekania plameňom 

 
 



 
 

 

12.7.6 Plazmové žiarové striekanie   

 

Plazma nazývaná ako štvrté skupenstvo hmoty sa na zemi vyskytuje len výnimočne. 

Jedná sa o osobitný stav plynov, pri ktorom sa tieto stávajú vodivými ionizáciou ich atómov. 

Na vytvorenie plazmy je potrebné ohriať látku na vysokú teplotu alebo v nej vytvoriť 

elektrický náboj. So stúpajúcou teplotou rastie rýchlosť pohybu molekúl, dochádza k 

disociácii molekúl a následnej ionizácií plynu. Chemicky rovnorodý plyn sa v dôsledku 

týchto procesov mení na zmes atómov, iónov, elektrónov, fotónov apod. Stupeň ionizácie 

(percento voľných elektrónov) je závislý na teplote. Teplota čiastočne ionizovanej plazmy je 

5000 - 15000 K, úplne ionizovanej asi 100000 K. Zmes častíc v plazme je ako celok 

elektricky kvázineutrálna t.j. koncentrácia kladných a záporných častíc je pribliţne rovnaká. 

Plazma je ale navonok elektricky vodivá a podlieha účinkom elektrického a magnetického 

poľa.  

Na ionizáciu plynov je potrebná energia. Vhodným zdrojom je teplo elektrického 

oblúka, ktorý je vlastne uţ plazmou s nízkym stupňom ionizácie. Stabilizáciou oblúka sa 

dosahuje určitý, na technické ciele vyţadovaný stav plazmového oblúka. Stabilizácia sa 

môţe uskutočniť tvarom dýzy plazmového horáka, prúdiacim plynom a vodou. 

Kontrahovaný elektrický oblúk môţe vzhľadom na pouţitý plazmový plyn dosahovať 

tieto teploty : 

 - vodíková plazma do  8000 K, 

 - dusíková plazma  7000 K, 

 - argónová plazma     15000 K, 

 - héliová plazma        20000 K. 

Plazmové striekacie zariadenie tvorí komplex jednotlivých prístrojov a zariadení. Na 

svete je veľké mnoţstvo rozmanitých plazmových zariadení. Výkonnou striekacou 

jednotkou je plazmový horák, ktorý môţeme rozdeliť podľa rôznych kritérii: 

 podľa spôsobu vzniku plazmy:  

- horáky s preneseným oblúkom - oblúk horí medzi volfrámovou katódou vo vnútri 

horáku a základným materiálom, zapojeným na kladný pól zdroja 10 - obr.12.7.20, 

pouţívajú sa pre zváranie, rezanie a naváranie, 

- horáky s nepreneseným oblúkom - oblúk horí medzi katódou a kladnou anódou v 

tvare dýzy vo vnútri horáka pri zapojení zdroja prúdu (9), pouţívajú sa pre plazmové 

striekanie, natavovanie, rezanie nevodivých materiálov a v plazmových peciach,  

- horáky s kombinovaným zapojením, ktoré sú kombináciou vyššie uvedených, 

pouţívajú sa pre zváranie za pouţitia tzv. mikroplazmy, na naváranie a rezanie. 

 podľa tvaru nanášaného materiálu pre striekanie:  

- drôtom, čistota drôtu dáva vyššiu čistotu a kvalitu nastriekanej vrstvy, 

- práškom, ktorý dáva širší výber druhu práškov aj z vysokotaviteľných materiálov 

akými sú napríklad, oxidy, karbidy apod.  

Obr.12.7.19 Princíp metódy termického striekania elektrickým oblúkom 

 



 podľa stabilizačného média plazmové horáky s : 

- plynnou a  

- vodnou stabilizáciou oblúka.  

 Pri horákoch s plynnou stabilizáciou je vplyv parametrov oveľa zloţitejší. Okrem 

prúdu, napätia a rýchlosti plazmového lúča tu zohráva dôleţitú úlohu aj mnoţstvo 

privádzaného plazmového, fokusačného a ochranného plynu, tvar a prevedenie hubice, 

trysiek a priemer volfrámovej elektródy [199,201,202]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z funkčného hľadiska sa privádzajú do horáku tri druhy plynov. Plazmový plyn (6), 

obr.12.7.20, slúţi na vytvorenie plazmového lúča (pouţíva sa Ar, He, Ar+H2), fokusačný 

plyn (4) slúţiaci k fokusácii lúča (Ar, Ar+H2, Ar+N2) a ochranný plyn (2) chrániaci 

roztavený striekaný materiál pred účinkami okolitej atmosféry (Ar, Ar + H2, Ar + N2, CO2). 

Základné experimentálne výskumy vodou stabilizovaného oblúka boli urobené 

začiatkom 60-tych rokov. Komerčne vyrábaný vodou stabilizovaný plazmový horák 

pozostáva so špeciálne tvarovanej oblúkovej komory, rotačnej chladenej anódy a 

odtavovacej grafitovej katódy, obr.12.7.21. Komora je rozdelená do niekoľkých sekcií s 

prepáţkami so stredovým otvorom. Voda je striekaná tangenciálne do sekcií, kde tvorí 

vodný vír. Anódou je rotujúci medený disk s vnútorným chladením, umiestnený mimo 

oblúkovej komory. Princípom 

tvorby plazmy je odparovanie 

vodného víru, obklopujúceho 

oblúkový stĺpec. Para neprúdi a 

jej ohriatie vytvára pretlak vo 

vnútri oblúkovej komory, čím je 

plazma urýchľovaná k ústiu 

hubice. Výsledné vlastnosti 

generovaného plazmového lúča 

sú silne závislé na pouţitom 

prúde. 

Výhody a nevýhody 

systémov s vodnou (LP) a 

plynnou (GP) stabilizáciou 

plazmy môţeme stručne zhrnúť 

nasledovne: 

Obr. 12.7.20 Plazmový horák s plynnou stabilizáciou oblúka 

 

Obr. 12.7.21 Princíp plazmového horáku s vodnou 

stabilizáciou oblúka 

 

1 – ochranný kryt 

2 – ochranný plyn 

3 – teleso horáku 

4 – fokusačný plyn 

5 – chladiaca voda 

6 – plazmový plyn 

7 – volfrámová katóda 

8 – ionizátor 

9 – zdroj prúdu 

10 – zdroj prúdu 

11 – vypínač 

12 – základný materiál 

13 – povlak 

14 – prívod prášku 

 



GP: vhodný pre vysoko kvalitné malé striekané plochy s vyuţitím špeciálnych alebo 

drahých striekaných materiálov, nevýhodou je vysoká cena plazmových plynov a niţší 

výkon striekania. 

LP: vysoká intenzita striekania (kg/kW.hod) umoţňuje striekanie veľkých plôch a 

výrobu samonosných konštrukcií. Nevýhodou je  niţšia účinnosť a zloţitosť konštrukcie. 
 

12.7.7 Detonačné striekanie 

 

Detonačný nástrek, obr.12.7.22, vyuţíva tepelnú a kinetickú energiu spaľovacieho 

procesu plynov, uzavretých v spaľovacej komore, do ktorej je privádzaný materiál vo forme 

prášku. Pre porovnanie s nástrekom plameňom dosahuje vyššie teploty i rýchlosti dopadu.  

 

 
Obr. 12.7.22 Princíp metódy termického striekania detonáciou  

 

Pri nástreku sú palivové plyny stláčané v spaľovacej komore, do ktorej je privádzaný 

materiál vo forme prášku. Zmes plynov a prášku je diskontinuálne zapaľovaná zapaľovacou 

sviečkou. Explózia plynov ohrieva a súčasne urýchľuje častice prášku hrdlom horáka 

smerom k povlakovanej súčasti. Na čistiaci preplach komory a valca pištole sa po kaţdej 

detonácií pouţíva dusík. Tento proces sa cyklicky opakuje s frekvenciou viac neţ 100 cyklov 

za minútu.  

 

12.7.8 Vysokorýchlostné termické striekanie plameňom – HVOF 

  
Táto metóda termického striekania efektívne vyuţíva vysokú kinetickú energiu a v 

obmedzenej miere tepelnú energiu, aby vytvorila kompaktný povlak s nízkou pórovitosťou 

a vysokou pevnosťou [66,243,244]. Niektoré z týchto vrstiev majú priľnavosť viac neţ 83 

MPa. Majú veľmi jemne zrnitý povrch, s veľmi nízkym obsahom oxidov a tieto vrstvy 

vykazujú len veľmi nízke zvyškové vnútorné pnutia.  

Táto metóda je jedna z najnovších metód ţiarového striekania. Je to v podstate 

variácia plameňového striekania (Low Velocity Oxygen Fuel - LVOF) s pouţitím 

prídavného materiálu vo forme prášku, v ktorom je na usmernenie toku plynu pouţitý 

špeciálne upravený horák. Všeobecne systém HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) 

charakterizuje niţšia tepelná energia, ale zvýšená kinetická energia v dôsledku nadzvukovej 

rýchlosti spalín a teda vysokej rýchlosti dopadajúcich striekaných čiastočiek. 

Existuje veľké mnoţstvo druhov takýchto horákov, ktoré pouţívajú rozličné metódy 

k dosiahnutiu vysokých rýchlostí nanášania. Jedna z metód vyuţíva spaľovaciu komoru 

chladenú vysokotlakovou vodou v spojení s dlhou tryskou. Palivo (kerosén, acetylén, 

propylén alebo vodík) a kyslík sú vháňané do spaľovacej komory, horením produkuje 

spaliny, ktoré sú stláčané a dýza zväčšuje ich rýchlosť. Prášok môţe byť dodávaný axiálne 

do spaľovacej komory pod vysokým tlakom, alebo strhávaný podtlakom cez Lavalovu dýzu. 

Iný spôsob urýchľovania spalín vyuţíva systém vysokotlakovej spaľovacej dýzy 

a vzduchového krytu. Horľavý plyn (propán, propylén alebo vodík) a kyslík sú vháňané do 

dýzy pod tlakom, horenie prebehne vnútri dýzy avšak pod obálkou tvorenou stlačeným 



vzduchom. Stlačený vzduch škrtí a urýchľuje plameň, pričom slúţi zároveň ako chladenie 

pre dýzu. V tomto prípade je prášok dodávaný pod vysokým tlakom axiálne z centra dýzy. 

Schéma metódy termického striekania HVOF je na obr.12.7.23. 

 

 
 

 

Teplota plameňa (5500 K) predurčuje túto technológiu k nástreku kovov a ich zliatin 

s nízkou a strednou teplotou tavenia. Typickými materiálmi pre HVOF nástrek sú cermety, 

najčastejšie na báze karbidov volfrámu, chromú a titánu. Typickými aplikáciami sú povlaky 

odolné proti opotrebeniu a korózií v rôznych prostrediach, obr.12.7.24. 

Priebeh erozívneho opotrebenia vybraných druhov povlakov je znázornený na 

obr.12.7.25. Základným materiálom bola oceľ C15E (STN 412020) predupravená 

pneumatickým tryskaním. Na predupravené vzorky boli technológiou HVOF nanesené 3 

druhy povlakov vo forme prášku, tab.12.7.4.  

 
Tabuľka 12.7.4 Chemické zloţenie práškov v hmotnostných % [218] 

Prášok C Co Fe W Cr Ni Ostatné 

WC-17Co/1343 5.5 16.2 0.036 78.4   0.2 

WC-Co-Cr*1350 5.5 9.9 0.02 80.58 3.9  0.1 

Cr3C2-25NiCr/1375 10    68.5 21 0.5 

 

Povlaky boli vystavené erozívnemu opotrebeniu pri uhloch dopadu abrazíva  45° a 75°, 

obr.12.7.25.  

 
 

 

 

 

Najväčšie opotrebenie dosahoval povlak 1343, najniţšie povlak 1350 s prítomnými 

časticami Cr. Väčšie hmotnostné úbytky boli zaznamenané pri uhle 75° a to pri všetkých 

typoch povlakov.  

Povlaky boli tieţ vystavené cyklickému tepelnému zaťaţovaniu v elektrickej 

komorovej peci v nasledujúcom reţime [219-223]: 

1. ohrev vzorky v elektrickej komorovej peci na 900°C, 

Obr. 12.7.23 Princíp metódy termického 

striekania HVOF 

 

Obr. 12.7.24 Vyuţitie metódy HVOF pri 

nástreku textilného valca 

 

Obr. 12.7.25 Priebeh 

erozívneho opotrebenia 

HVOF povlakov 

simulovaného prerušovaným 

tryskaním pri rôznom uhle 

dopadu abraziva [218] 

 



2. výdrţ v peci po dobu 20 minút, 

3. voľné ochladzovanie vzoriek pokojným vzduchom na teplotu okolia 

Vzhľad povlakov v pôvodnom stave, po tepelnom namáhaní a po odtrhovej skúške 

uvádza obr.12.7.26. 

   

Makropohľad na povlaky 

   
Lomové plochy povlakov 

   
Priečny rez povlakmi 

   
Povrch povlakov po 10 tepelných cykloch 

 
90 % B, 10 % B/Y 

 
50 % A/B, 50 % B 

 
100 % B/Y 

1 343 1 350 1 375 

 

Obr. 12.7.26 Makropohľady, lomové plochy, priečne rezy a vzhľad povrchu povlakov po 

tepelných cykloch a po odtrhovej skúške [218] 



Zmenu priľnavosti povlakov po tepelnom cyklickom namáhaní dokumentuje obr.12.7.27. 
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Obr. 12.7.27 Zmena priľnavosti HVOF povlakov po cyklickom tepelnom zaťaţovaní [218] 

 

12.7.9 Termické striekanie laserom 

 

Proces striekania laserom, obr.12.7.28, charakterizuje vháňanie prášku do laserového 

lúča pomocou vhodnej dýzy na prášok. Radiácia laserového lúča taví prášok. Striekané 

častice prenáša na základný materiál nosný plyn a gravitácia. Nanesená vrstva sa môţe 

chrániť vrstvou plynu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.7.28 Princíp metódy 

termického striekania laserom 

 



12.8 TENKÉ POVLAKY 

 

Povrch patrí medzi najnamáhanejšie časti súčiastok a sú naň kladené vysoké 

požiadavky. Vo väčšine prípadov ide o namáhanie povrchu oterom, abrazívnym alebo 

adhezívnym opotrebením, koróziou, únavou atď. Preto medzi najčastejšie požiadavky na 

vlastnosti nástrojov a súčiastok patrí tvrdosť, oteruvzdornosť, odolnosť voči korózii, dobré 

klzné vlastnosti a podobne. Požadované vlastnosti možno dosiahnuť niekoľkými spôsobmi 

a to buď klasickými metódami povrchových úprav alebo pomocou tenkých, tvrdých 

oteruvzdorných vrstiev, ktoré dosahujú hrúbku maximálne niekoľko μm. 

Tenký povlak je vrstva materiálu rovnakého alebo iného zloženia nanesená 

špeciálnymi technológiami (PVD, CVD) na funkčnú plochu súčiastky za účelom zlepšenia 

funkčných alebo vzhľadových vlastností súčiastky [224]. 

Tenké povlaky môžeme charakterizovať ako „dvojdimenzionálnu” látku, keďže tretí 

rozmer  - hrúbka – je tak malý (od 1 μm do 1 nm), že pomer povrchu ku objemu je značne 

veľký (až 10
6
). 

Na obr.12.8.1 je porovnanie hrúbky ľudského vlasu a CVD vrstvy. 

 

 
 

Obr. 12.8.1 Porovnanie hrúbky ľudského vlasu v ľavo a CVD vrstvy v pravo  (u PVD vrstiev je  

hrúbka 1 – 5 μm) 

 

Vlastnosti tenkých vrstiev a objemového materiálu sú odlišné, aj keď ich 

kryštalografická štruktúra je rovnaká. Tenké vrstvy sa vyznačujú pórovitosťou, ktorá 

ovplyvňuje procesy adsorpcie, difúzie a chemických reakcií na povrchu. Štrukturálna 

neusporiadanosť spôsobuje veľké rozdiely v mechanických, elektrických aj v magnetických 

vlastnostiach. 

Tvorba, rast a vlastnosti tenkých vrstiev sú ovplyvnené mnohými činiteľmi, z ktorých 

najdôležitejšie sú tlak a rýchlosť kondenzácie, teplota výrobku (podložky), zloženie 

zvyškovej atmosféry, uhol nanášania a kvalita povrchu podložky. Usporiadanosť štruktúry 

vrstvy ovplyvňuje stupeň vákua. Pri veľkých rýchlostiach nanášania vrstiev vzniká 

jemnozrnná štruktúra, pri veľkých uhloch nanášania rastú veľké zrná v smere dopadajúceho 

prúdu a tvorí sa prednostne orientovaná štruktúra. Textúru štruktúry môže ovplyvniť tiež 

teplota podložky. Pri vysokej teplote povrchu podložky povrch udeľuje dopadajúcim 

časticiam kinetickú energiu, čo vyvoláva migráciu častíc na miesta s nižšou potenciálnou 

energiou.  

Pri tvorbe vrstiev môžu vzniknúť vrstvy so štruktúrou: 

 polykryštalickou s rôznou veľkosťou kryštálov a orientáciou od chaotického 

usporiadania až po monokryštalickú orientáciu. 

 monokryštalickou (epitaxiálna vrstva) – podmienkou vzniku je požadovaná 

orientácia kryštalizačných centier už pri ich vzniku. Je to ovplyvnené podložkou, 

nanášaným materiálom, teplotou a rýchlosťou kondenzácie. 

 amorfnou - vplyvom rýchleho ochladenia kondenzovaného materiálu.  



Rozdelenie povlakov podľa typu väzby je na obr.12.8.2. 

 

 
 

Obr. 12.8.2 Rozdelenie povlakov podľa typu väzby [225] 

 

Čistota povlakov – primárne závisí od čistoty zdroja povlakového materiálu, 

sekundárne od vplyvu zvyškových plynov a žeraviaceho zdroja, hlavne odporového. Pre 

priemyselné účely je čistota povlaku menej dôležitá ako pre fyzikálne účely, napr. pre 

výrobu rôznych filtrov v optike. Najpriaznivejšie z hľadiska čistoty povlakov je, ak sa 

nanášaný materiál odparuje pomocou elektrónového dela. 

Hustota povlakov – táto závisí hlavne od energie, ktorou atómy alebo molekuly 

excitovaných látok narážajú na povlakovaný povrch. Zatiaľ čo energia odparovaných častíc 

je rádovo 0,1 – 1 keV, naprašované a plátované častice majú energiu o niekoľko rádov 

vyššiu. Hustota naprašovaného povlaku sa blíži hustote materiálu katódy, z ktorej sa povlak 

odprašuje a vo vytvorenom povlaku si zachováva stechiometrický pomer komponentov 

vzhľadom ku katóde. Iónové plátovanie umožňuje tiež dodatočné vytvrdzovanie povlaku 

žíhaním v plazmovom výboji. 

 Priľnavosť povlakov – napätie molekulárnych väzieb medzi atómami povrchu 

základného materiálu a povlaku vplýva na adhéziu povlaku. Ak nie je povrch základného 

materiálu vhodne čistený chemickými prostriedkami zvyškové neadsorbované vrstvy môžu 

interagovať s novo vznikajúcim povlakom. Túto interakciu znižuje napr. ohriatie podložky 

vo vákuu. Tento spôsob sa používa hlavne pri odparovaní. 

Pri naprašovaní a iónovom plátovaní bombardovaním povrchu urýchlenými iónmi sa 

odstraňujú nielen adsorbované molekuly plynov, ale aj adsorbované kontamináty 

z niekoľkých monovrstiev povrchu základného materiálu. Takéto čistenie dáva predpoklad 

vynikajúcej adhézie povlakov. 

Homogénnosť povlakov – homogénnosť a rovnomernosť nanášaných povlakov 

závisí hlavne od konštrukcie, geometrického usporiadania a rozmerov použitého 

povlakovacieho zariadenia. Pre všetky uvedené metódy a zvlášť pre naprašovanie platí 

podmienka, aby uhol dopadu atómov a molekúl tvoriacich povlak bol 90°. Pri odparovaní na 

členité povrchy možno túto podmienku dodržať zväčšovaním vzdialenosti od odparovaného 

zdroja, čo je však na úkor zníženia rýchlosti povlakovania. Pri iónovom plátovaní je 

rovnomernosť nanesených povlakov aj na členitých plochách vďaka pracovnému 

plazmovému výboju dostatočná. 

Jedným z najjednoduchších riešení zaisťujúcich rovnomernosť a homogenitu 

povlakov je rotácia držiaka povlakovaných súčiastok. Pre zvlášť členité povrchy musí držiak 



zabezpečovať pohyb s viacerými stupňami voľnosti, alebo viacnásobné upnutie s nutnosťou 

prerušenia procesu pri polohovaní súčiastok, čo však predlžuje dobu povlakovania. 

 

12.8.1 Procesy fyzikálneho nanášania z pár (Physical Vapour Deposition processes) - 

PVD povlaky 

 

PVD je depozičný proces, pri ktorom je materiál odparovaný z pevného alebo 

tekutého zdroja vo forme atómov alebo molekúl a ďalej je transportovaný vo vákuu alebo 

plazme na substrát, kde kondenzuje a vytvára tenkú vrstvu (povlak, film). Dá sa to 

realizovať nasledovnými technológiami: 

1. naparovanie 

2. naprašovanie 

3. iónové plátovanie 

Princíp naparovania – pary kovov sú neutrálne kovové atómy. Ich pohyb vo vákuu sa 

riadi zákonom sálania (častice kovu sa pohybujú priamočiaro všetkými smermi). Ak by 

v pracovnom priestore nebolo dostatočné vákuum, častica kovu sa môže zraziť s časticou 

plynu, čím sa zníži jej kinetická energia EK, zmení sa jej dráha a tento dej má nepriaznivý 

účinok na vlastnosti povlaku. Preto vysoké vákuum je dôležité už aj z tých príčin, aby 

molekuly plynu neboli strhávané na povrch povlaku. Tým by vznikali povlaky matné a zle 

priľnavé k povrchu. 

Rast tenkých vrstiev na substráte sa môže realizovať troma základnými 

mechanizmami, obr.12.8.3: 

 (o)-ostrovčekový mechanizmus rastu – 

predpokladá vznik trojrozmerných 

ostrovčekov, ktoré postupne rastú 

a spájajú sa, 

(v)-vrstvový mechanizmus rastu – povlak 

vzniká, keď sú väzby medzi atómami 

v povlaku rovnaké alebo menšie ako 

väzby so substrátom, 

(z) - zmiešaný mechanizmus rastu. 

 

 

Naparovanie - Pri ohreve 

materiálu na vysokú teplotu vo vákuu sa 

zväčšuje kinetická energia častíc v  

povrchovej vrstve do takej miery, že dôjde 

k uvoľňovaniu atómov, prípadne molekúl. 

Tieto častice vytvárajú mračno, čím 

v ohraničenom priestore dôjde k vzniku 

rovnovážneho tlaku pár. Ak v tomto 

priestore je výrobok (súčiastka, podložka) 

s nižšou teplotou, kondenzuje odparovaný 

materiál na jeho povrchu, obr.12.8.4. 

Odparovacia teplota je taká teplota, pri 

ktorej tlak pár odparovaného materiálu je 

1,33 Pa. Ak je vo vákuovanom priestore 

menší tlak ako je 1,33.10
-3

 Pa pri 

vzdialenosti do 0,5 m pohybujú sa 

uvoľnené atómy priamočiaro, pokiaľ 

nedôjde k vzájomnej zrážke. Rýchlosť 

 
Obr. 12.8.3 Tri hlavné štádia depozície tenkých 

vrstiev 

 

Obr. 12.8.4 Schematicky pohľad na aparatúru  pre 

vákuové naparovanie 



nanášania závisí od tvaru a veľkosti výparníka, orientácie výrobku a od kondenzácie. Kvalita 

a štruktúra vrstiev je ovplyvňovaná rýchlosťou nanášania, tlakom zvyškových plynov nad 

povrchom výrobku a jeho teplotou. 

Ohrev odparovaného materiálu sa dá realizovať: 

a) Odporovo - ohrev odparovaného materiálu je zabezpečený prechodom prúdu odparovacím 

zdrojom. Odparovacie zdroje: 

1. bodový – naparovaný kov umiestnime na volfrámový drôt, obr.12.8.5 

 

 
 

Obr. 12.8.5 Bodový odparovací zdroj 

 

2. valcový – naparovaný kov umiestnime do košíčka vytvoreného z odporového drôtu 

stočeného do skrutkovice, obr.12.8.6 

 

 
Obr. 12.8.6 Valcový odparovací zdroj 

 

3. kelímkový – naparovaný kov je umiestnený v kelímku, obr.12.8.7 

 
 

Obr. 12.8.7 Kelímkový odparovací zdroj 

 

4. plošný – naparovaný kov umiestnený vo vaničke, obr.12.8.8 

 

 
Obr. 12.8.8 Plošný odparovací zdroj 

 

b) Induktívne. 

c) Zväzkom urýchlených elektrónov (Electron Beam PVD) - materiál je vo vysokom vákuu 

ohriaty elektrónovým bombardovaním. 



d) Elektrickým oblúkom (Cathodic Arc deposition) – na povrchu elektródy (terča) horí 

„katódová škvrna“ s teplotou okolo 15000°C, ktorá spôsobuje odparenie materiálu 

elektródy a vytvorenie krátera na jej povrchu. Princípom naparovania je odparovanie 

materiálu z pevného (v starých zariadeniach aj kvapalného zásobníku) zdrojového terča 

vo vákuu (v nízkotlakovej komore, recipiente) a kondenzácii pár odparovaného materiálu 

na povlakovanom materiáli. Schéma procesu je na obr.12.8.9. 

 
 

Obr. 12.8.9 Naparovanie elektrickým oblúkom [226] 

 

V starých zariadeniach sa na odparovanie kovu používal elektrónový lúč. Metóda 

vyžadovala, aby kov, z ktorého sa pripravovala zlúčenina pre vrstvu, bol v tekutom stave. 

Preto bol kov, ktorý bol odparovaný, umiestnený vždy v spodnej časti recipientu, čo 

limitovalo konštrukciu zariadenia. Oblúkové odparovanie je založené na odparovaní v tzv. 

katódovej škvrne. Odparovaný kov nie je roztavený, čo umožňuje väčšiu variabilitu 

zariadenia, napr. zdroj povlakového kovu môže byť umiestnený prakticky v ľubovoľnej 

polohe. Depozičná rýchlosť povlaku bola už od počiatku veľmi vysoká. Nevýhodou tohto 

princípu je zhoršená kvalita povrchu povlaku, spôsobená tvorbou tzv. mikročastíc, často na 

hranách pokovovaných predmetov.  

e) Pulznou laserovou abláciou (Pulsed laser deposition) – na odparenie materiálu zo 

zdrojového terča je použitý výkonný laser, obr.12.8.10. 

 

 
 

Obr. 12.8.10 Pulzná laserová ablácia [227] 

 



Naprašovanie (sputtering) - v okolí zdrojového terča horí tlejivý výboj, v ktorom 

ionizované častice pracovného plynu vyrážajú z jeho povrchu atómy (rozprašujú záporný 

terč). Tie putujú cez vákuum (transport), 

kondenzujú na podkladovom materiáli 

umiestnenom pred terčom a vytvoria tenkú 

vrstvu. Homogenitu naprášenej vrstvy 

zabezpečuje rotovanie substrátu počas 

depozície. Technologickými parametrami je 

možné podstatne ovplyvňovať výsledné 

vlastnosti povlaku. Ich výber závisí od módu 

a typu naprašovacieho systému (diódový, 

magnetrónový, nerovnovážny magnetrónový 

systém, iónové zväzky). Prvky procesu 

naprašovania sú zobrazené na obr.12.8.11. 

Pri dopade iónov pracovného plynu 

(alebo zmesi plynov) na povrch terča nastáva 

odovzdanie ich kinetickej energie atómom 

terča, čo spôsobuje emisiu atómov z terča – 

rozprašovanie – a eróziu jeho povrchu, 

obr.12.8.12. Pri rozprašovaní prebieha 

viacero fyzikálnych (prípadne chemických) 

procesov, ktoré závisia od typu a vlastností 

bombardujúcich iónov i atómov terča. 

Rozprašovanie je výsledkom zrážkovej 

lavíny atómov, ktorá sa šíri od povrchu terča 

vplyvom dopadu iónov. 

 

Spôsoby naprašovania: 

 diódové, 

 triódové, 

 vysokofrekvenčné, 

 magnetrónové, 

 reaktívne iónové. 

Schematický náčrt procesu naprašovania je na obr.12.8.13. 

 

                        
 

    Obr. 12.8.12 Princíp rozprašovacieho procesu      Obr. 12.8.13 Schéma procesu naprašovania [226] 

 
Obr. 12.8.11 Základné prvky procesu 

naprašovania 



Naprašovanie sa dá realizovať v zariadeniach, pracujúcich ako bez magnetického 

poľa, napr. diódové rozprašovanie, alebo v zariadeniach s magnetickým poľom – jedná sa 

potom o tzv. magnetronové naprašovanie, obr.12.8.14. Magnetrónové naprašovanie je 

zdokonalené naprašovanie, ktoré využíva magnetické pole definovaného tvaru – 

elektromagnet alebo permanentné magnety, ktorými predlžuje dráhu elektrónov v blízkosti 

terča, dobu ich zotrvania v oblasti výboja, zvyšuje sa pravdepodobnosť ionizácie ďalších 

atómov pracovného plynu. Výboj nastáva pri nižšom tlaku čo má za následok väčšiu čistotu 

povlaku pri nižšom napätí. Výhodou magnetronového naprašovania je tiež vyššia rýchlosť 

tvorby vrstiev, jemnejšia topografia povrchu vrstiev oproti iným PVD technikám, možnosť 

deponovať vysokotaviteľné materiály pri relatívne nízkych teplotách, variovaním 

depozičných podmienok je možné meniť vlastnosti vrstiev, možnosť vytvárať vrstvy 

pozostávajúce z metastabilných fáz. Nevýhodou je problém povlakovať komplikované tvary 

a malá využiteľnosť zdrojového terča. 

 

Reaktívne magnetrónové naprašovanie 

V súčasnej dobe sú povlaky PVD pripravované najmä tzv. reaktívnou 

magnetrónovou depozíciou. Metóda spočíva v rozprašovaní terča z daného kovu alebo 

zliatiny v zmesi argónu a dusíka, prípadne i ďalšieho média, obsahujúceho napr. uhlík 

(príprava karbonitridov chrómu, titánu a pod.). Na povrchu vzoriek potom dochádza 

k zlučovaniu dusíka, prípadne uhlíka s kovmi. Výhodou tohto spôsobu je možnosť prípravy 

povlakov prakticky ľubovoľného chemického zloženia, resp. stechiometrie. Stechiometria 

povlakov sa reguluje buď rýchlosťou odprašovania atómov kovov z terča, alebo 

koncentráciou dusíka (uhľovodíka) v recipiente. Hlavnými výhodami naprašovania je 

jednoduchá depozícia ťažkotaviteľných materiálov, vo vytváranej vrstve sa zachováva 

zloženie zliatinového terča v rovnakom pomere jednotlivých zložiek a možnosť homogénnej 

depozície vrstiev aj na väčších plochách.  

 

 
 

Obr. 12.8.14 Schéma magnetrónového naprašovania [225] 

 

 Iným spôsobom vytvárania povlakov je odprašovanie atómov z terča, vyrobeného 

priamo zo zlúčeniny, ktorú chceme na substrát deponovať. Nevýhodou tohto spôsobu je 

potreba výroby terča, ktorá nemusí byť jednoduchá (zlúčeniny typu TiN a pod. sa vyrábajú 



obtiažne, väčšinou práškovou metalurgiou) a najmä skutočnosť, že je možné pripraviť 

povlak iba s jednou stechiometriou, danou zložením terča. 

 

Iónové plátovanie 

 Je to kombinácia metód naparovania a naprašovania. Je to metóda tvorenia tenkých 

vrstiev (rádove 1 ÷ 20 μm) nanášaných vo vákuu rýchlosťou 0,1 μm.min
-1

, pričom vrstvy 

môžu byť tvorené jedným chemickým prvkom alebo ťažkotaviteľnými zlúčeninami 

(chemickou reakciou odparovaného kovu vo vákuu za prítomnosti reaktívnych plynov), ako 

sú nitridy, oxidy, karbidy a iné zlúčeniny. Môže byť opísané ako odparovanie v tlejivom 

výboji, alebo ako ovplyvnené odparovanie, pritom si však treba uvedomiť, že sa jedná 

o komplexný mechanizmus. Povlakované súčiastky majú funkciu katódy, ktorá sa nachádza 

v plazme udržovanej pomocou jednosmerného alebo striedavého vysokofrekvenčného poľa. 

Kladne nabité ióny sú v plazme urýchľované pôsobiacim elektrickým poľom smerom ku 

katóde, bombardujú a kontinuálne čistia povrch katódy pred povlakovaním. Povlakovaný 

materiál je súčasne odparovaný 

buď z odporového tepelného 

zdroja, alebo elektrónového 

dela, jeho odparované atómy 

alebo molekuly sú prechodom 

cez plazmu ionizované 

a urýchľované smerom ku 

katóde, kde interagujú 

a vytvárajú koherentný 

húževnatý a výborne priľnavý 

povlak.  

Schéma procesu je na 

obr.12.8.15. 

 

Väčšina súčasných 

zariadení pre tvorbu povlakov 

PVD pracuje práve na tomto princípe. Iónové plátovanie môže pracovať ako v režime 

naparovania, tak v režime naprašovania. V minulosti bola rýchlosť vytvárania povlakov 

procesom naparovania v zariadeniach výrazne väčšia, ako rýchlosť naprašovania. Preto bol 

hlavný dôraz kladený práve na vývoj povlakov získavaných naparovaním. Neskôr bola 

vyvinutá a zdokonalená technológia rozprašovania magnetrónmi tak, že rýchlosť vytvárania 

povlakov je vyššia než u naparovaných povlakov. Preto nadobúda v súčasnosti tento spôsob 

prípravy čím ďalej väčší význam. Druhým dôvodom pre zvyšujúci sa podiel povlakov, 

pripravených reaktívnou magnetrónovou depozíciou sú ich lepšie vlastnosti, čo je dôležité 

najmä u nástrojov.  

 

Iónová implantácia 

Je to proces, pri ktorom sú modifikované povrchové vlastnosti materiálov. Na rozdiel 

od predošlých metód sa povlak nevytvára na povrchu podložky, ale ióny s vysokou energiou 

prenikajú pod povrch substrátu, kde modifikujú jeho štruktúru a chemické zloženie. Iónová 

implantácia môže prebiehať aj pri nízkych teplotách a neovplyvňuje geometrické rozmery 

podložky.  

Tieto metódy poskytujú veľkú variabilitu zloženia nanášaných povlakov, vysokú 

rýchlosť vytvárania povlakov s dobrou adhéziou, možnosť povlakovať všetky materiály 

substrátov, ktoré vydržia depozičné teploty. Nevýhodou je, že plasty sa povlakujú veľmi 

ťažko a náklady na zakúpenie a prevádzku vákuových aparatúr sú vysoké. 

 
Obr. 12.8.15 Iónové plátovanie 



Vlastnosti povlakov závisia od parametrov depozície, najmä od teploty substrátov, 

ktorá významne ovplyvňuje stupeň usporiadania vznikajúcej vrstvy. Pri depozícii na 

nezahrievané substráty (asi Ts < 370 K) vzniká amorfná vrstva (nízky stupeň usporiadania 

na krátku vzdialenosť). 

Pri depozícii na ohriate substráty s teplotou Ts 570 až 670 K vzniká polykryštalická 

vrstva. S teplotou substrátu, rastie aj stupeň usporiadanosti povlakov. Podepozičným 

tepelným žíhaním je možné výrazne ovplyvniť vlastnosti povlakov. 

 

12.8.2 Procesy chemického nanášania z pár (Chemical Vapour Deposition processes) 

CVD povlaky 

 

Technológia CVD patrí medzi najstaršie metódy vytvárania tenkých vrstiev a je 

založená na princípe chemickej syntézy povlakov z plynnej fázy pri teplote okolo 1000°C, 

pričom dôjde k vzniku povlaku a odpadových produktov. CVD využíva na depozíciu vo 

všeobecnosti zmes chemicky reaktívnych plynov (napr. TiCl3, CH4, AlCl3, BCl3 a pod.) 

zahriatych na pomerne vysokú teplotu 900 – 1100°C. 

CVD technológia umožňuje vytvárať vrstvy rôzneho zloženia v závislosti od 

parametrov depozície a kombinácie pracovných plynov. Takto môžeme vytvárať povlaky 

tvorené Si, B, C, boridmi, karbidmi, nitridmi, oxidmi, sulfidmi a silicidmi (napr. vrstvy 

TiNx, TiC, TiB2, TiO2, TiSi2 a pod.). 

CVD zariadenie pozostáva z reaktora, do ktorého sa vkladajú súčiastky určené na 

povlakovanie. Komora obsahuje vyhrievacie telesá ohrievajúce súčiastky na požadovanú 

teplotu, aby mohli prebehnúť príslušné chemické reakcie (pyrolýza, redukcia, oxidácia, 

vytváranie zlúčenín s použitím amoniaku NH3 alebo H2O). Do reaktora vstupujú zo 

zásobníkov prekurzory (východiskové látky z ktorých chemickými reakciami vzniká 

výsledný produkt) a reakčné plyny (napr. CH4, C2H2, NH3...). Pre zabezpečenie prúdenia 

prekurzorov do reaktora je potrebné na výstupe reaktora čerpanie vývevou. Často sa na tento 

účel používa nosný plyn, napr. Ar. Na výstup z reaktora je umiestnený odlučovač na 

zneškodňovanie splodín reakcií, ktoré sú často jedovaté a korózne agresívne. 

 

CVD technológie majú nasledovné výhody: 

 príprava povlakov s vysokou čistotou a hustotou, 

 príprava povlakov s vysokou rýchlosťou nanášania, 

 vysoká reprodukovateľnosť, 

 vysoká adhézia, 

 rovnomerná hrúbka povlakov aj u členitých tvarov podložiek bez potreby rotácie, 

 možnosť dobrej regulácie rýchlosti rastu povlakov, 

 možnosť použitia veľkého množstva prekurzorov (halogenidy, hydridy, 

organokovové zlúčeniny...). 

Nevýhody CVD metód: 

 nutnosť ohrevu podložiek na 800-1200°C, 

 väčšina prekurzorov a splodín chemických reakcií je jedovatá, horľavá, výbušná 

a korózne agresívna. 

 

Hlavnou nevýhodou CVD metód povlakovania je nutnosť predohrevu podložky na 

vysokú teplotu, čo obmedzuje aplikáciu povlakov len na niektoré druhy materiálov. Túto 

nevýhodu eliminuje metóda PE CVD (Plasma Enhanced CVD), čo je vlastne CVD 

v tlejivom výboji. Pri tejto metóde sú chemické reakcie stimulované nie vysokou teplotou 

podložky, ale plazmou pri zníženom tlaku. Reakcie tak môžu prebiehať pri podstatne nižšej 

teplote substrátov. Dosahuje sa to aplikáciou elektrického napätia pri tlakoch z intervalu 0,1 

- 1000 Pa čím v prostredí vákuovej komory obsahujúcej prekurzory a často aj nosný plyn 



vzniká plazma v tlejivom výboji. Plazma pozostáva z elektrónov, iónov a emitovaných 

atómov a molekúl. Zrážkami s elektrónmi sa pary prekurzorov a nosného plynu disociujú 

a ionizujú, čo stimuluje heterogénne chemické reakcie na povrchu a blízko povrchu 

podložiek. Aj keď teplota elektrónov dosahuje rádovo 10000 K, ich tepelná kapacita je malá 

a nehrozí prehriatie podložiek. Takto je možné vytvárať povlaky už od izbovej teploty. 

Ďalšie modifikácie CVD metód [227]: 

MWPCVD mikrovlnná plazmatická CVD, 

LPCVD nízkotlaková CVD, 

LACVD CVD za asistencie laserového žiarenia, 

IBICVD iónovým bombardovaním indukovaná CVD, 

MW CVD mikrovlnná CVD 

MOCVD metalorganická CVD 

 

Metalorganický CVD systém využíva na doručenie prekurzora do nízkotlakového 

reaktora vstrekovanie kvapaliny (roztoku prekurzora v prchavom rozpúšťadle) s jej 

ultrazvukovou atomizáciou na vytvorenie vrstvy povlaku oxidu kovu na vyhriatej podložke. 

Teploty depozície PVD a CVD povlakov a ich niektoré vlastnosti sú uvedené na 

obr.12.8.16 a 12.8.17. 

 

 
 

Obr. 12.8.16 Priebeh niektorých vlastností tenkých povlakov [227] 

 

 
 

Obr. 12.8.17 Teplota depozície vlastností tenkých povlakov [227] 



12.8.3 Predúprava povrchu pre tenké povlaky 

 

Čistota povrchu je základnou požiadavkou a nutným predpokladom pred tvorbou 

kvalitných povlakov predovšetkým z hľadiska ich adhézie, rovnomernosti a rovnorodosti 

vlastností. 

Spôsoby odstránenia nečistôt sú rôzne, ich voľba závisí od druhu materiálu, na ktorom 

sa vytvára vrstva, druhu nečistôt a stupňa znečistenia. Podstatou všetkých spôsobov čistenia 

povlakovaných povrchov je narušenie súdržnosti medzi molekulami nečistôt a povrchom 

výrobku. Pred nanášaním tenkých vrstiev sú najvhodnejšie metódy chemické alebo také, pri 

ktorých vhodným energetickým zdrojom sa poruší súdržnosť nečistôt (ohrev, ultrazvuk, 

bombardovanie časticami a pod.). 

Z chemických metód sa uplatňuje použitie detergentov – činidiel s vysokou zmáčacou 

schopnosťou (sú to roztoky alebo pary alkálií, kyselín, trichlóretylén a iné). 

Účinný je spôsob čistenia opaľovaním pri teplotách napr. nad 1000°C (keramické 

hmoty) ohrevom vo vákuu do teplôt 300°C. 

Zvláštnym spôsobom je čistenie plazmou, pri ktorom sa uplatňuje mechanizmus 

pôsobenia nabitých častíc, desorpcia nečistôt vplyvom bombardovania povrchu, odparovanie 

organických nečistôt a ďalšie. 

 

12.8.4 Vlastnosti tenkých povlakov a ich hodnotenie 

 

Vlastnosti tenkých povlakov závisia najmä od parametrov depozície (teplota, čas, 

napätie na substráte) a vlastností substrátu. Funkčnosť povlakov je zásadne ovplyvnená 

vlastnosťami substrátu. Preto sa v praxi často nehodnotia len vlastnosti samotného povlaku, 

ale vlastnosti komplexu substrát-povlak, pričom dôležitú úlohu hrá aj rozhranie medzi 

substrátom a povlakom. 

 

Hrúbka povlakov 

Základná metóda na hodnotenie hrúbky povlakov je metóda Kalotest. Princíp spočíva 

vo vnikaní guľôčky z tvrdého materiálu určitou rýchlosťou rotácie rôzne dlhý čas do 

skúmaného povlaku. Priemer guľôčky môže byť 10-40 mm, rýchlosť rotácie guľôčky 10 - 

2900 min
-1

, čas skúšky 1 s až 15 min (závisí to aj od výrobcu skúšobného zariadenia). Po 

ukončení merania  sa hrúbka povlaku určí ako výška guľového vrchlíka medzi začiatkom 

a koncom povlaku, viditeľná na skúmanej vzorke. Týmto spôsobom sa dajú určiť aj hrúbky 

jednotlivých vrstiev vo viacvrstvových povlakoch, obr.12.8.18. 

 

             
 

Obr. 12.8.18 Princíp Kalotestu [224,225] 



Ďalšou metódou merania hrúbky je 

fraktografická metóda. Spočíva v zlomení 

povlakovanej vzorky a v meraní hrúbky na 

lomovej ploche pomocou rastrovacieho 

elektrónového mikroskopu, obr.12.8.19. 

 

Tvrdosť povlakov 

Tvrdosť povlakov sa meria pri malom 

zaťažení – milinewtony (mN). Jedná sa o tzv. 

nanotvrdosť. Hĺbka vtlačku by nemala byť príliš 

veľká, pretože by meranie bolo ovplyvnené 

vlastnosťami substrátu. Ak je požiadavka merať 

tvrdosť komplexu substrát – povlak, používa sa 

väčšie zaťaženie – až do 100 N. Meraním nanotvrdosti sa dá zistiť aj modul pružnosti 

povlaku. Modul pružnosti sa hodnotí z indentačnej krivky, t.j. z priebehu sily a hĺbky vniku 

indentora pri zaťažovaní a odľahčovaní, obr.12.8.20. Pre túto skúšku sa využíva Vickersov 

alebo Berkovičov indentor, obr.12.8.21, 12.8.22. 

 

 
 

Obr. 12.8.20 Indentačná krivka [224,225] 

 

 

 
 

Obr. 12.8.21  Geometrické tvary indentorov pre inštrumentovanú skúšku tvrdosti: a) Brinell, b) 

Rockwell, c) Knoop, d) Vickers, e) Berkovič [228] 

 

 
 

Obr. 12.8.19 Lom povlaku, SEM 



   
 

Obr. 12.8.22  SEM snímky hrotov indentorov najčastejšie používaných na inštrumentovanú skúšku 

tvrdosti: a) Berkovičov indentor, b) roh kocky, c) diamantový kužeľ [228] 
 

Priľnavosť (adhézia) povlakov 

Priľnavosť k substrátu je rozhodujúcou vlastnosťou povlakov z hľadiska ich 

použiteľnosti. V dôsledku nízkej teploty PVD procesov (povlakovaný materiál sa neohreje 

na teplotu nad 500°C) je difúzne spojenie povlaku a substrátu veľmi obmedzené. Adhézia 

povlaku je potom funkciou ďalších parametrov, ako sú vlastnosti povlakovaného materiálu 

(tvrdosť, modul pružnosti, štruktúra, fázové zloženie, čistota povrchu, aktivácia povrchu) 

a tiež aj povlaku (štruktúra, stechiometria, hrúbka, tvrdosť, modul pružnosti). Veľmi hrubo 

je možné adhéziu odhadnúť na metalografickom výbruse, kde na rozhraní substrát – povlak 

môžu byť viditeľné póry, trhliny, alebo iné defekty. Štandardne sa však adhézia tenkých 

povlakov hodnotí pomocou scratch testu [224,226], obr.12.8.23. 

Princíp skúšky spočíva vo vtláčaní indentora (spravidla Rockwellov kužeľ) do 

povrchu povlakovaného materiálu so stúpajúcim zaťažením. Okrem vtláčania sa indentor aj 

pohybuje po vzorke. Následne sa hodnotia štádiá porušenia povlaku a z nich sa stanovia 

kritické sily pre jednotlivé stupne porušenia. Zaťažujúca sila má rozsah spravidla 1 – 200 N, 

ale vyrábajú sa i mikro- a nano- scratch testery. Spravidla sa stanovuje niekoľko kritických 

síl v závislosti na definovanom stupni poškodenia povlaku. Stopy po zaťažovaní je možné 

hodnotiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je vizuálna kontrola pomocou optického alebo 

elektrónového mikroskopu. Druhý spôsob zaznamenáva v priebehu skúšky signál akustickej 

emisie, ktorý je charakteristický pre jednotlivé stupne porušovania.  

 

Vnikacia metóda - patrí medzi veľmi rozšírené metódy zisťovania kvality spojenia medzi 

tenkou vrstvou a substrátom. Napätie na rozhraní systému tenký povlak - substrát je 

vyvolané statickým vtláčaním Rockwellovho indentora, ktoré vyvolá vznik trhliniek a tieto 

sa z rozhrania šíria k povrchu. Vtlačky sa vyhodnotia priradením do jednotlivých kategórií 

porušenia s adhéznym číslom HF, ktoré charakterizuje stupeň popraskania či odlúpnutia 

vrstvy, obr.12.8.24, 12.8.25. 

Prednosťou tejto metódy je rýchlosť realizácie a minimálne nároky na meracie zariadenie, 

možnosť sledovať správanie systému priamo na skúmaných predmetoch bez nutnej 

deštrukcie. Stav povrchu, drsnosť, neovplyvňuje v takej miere výsledky merania ako v 

prípade scratch testu, ktorý kvôli čo najmenšiemu ovplyvneniu výsledkov vyžaduje povrch s 

nízkou drsnosťou. 

 

Odolnosť voči opotrebeniu 

Hodnotenie odolnosti tenkých povlakov voči opotrebeniu je komplikované, pretože 

táto vlastnosť je funkciou mnohých parametrov (typ povlaku, jeho stechiometria, tvrdosť, 

materiál protikusu – tvrdosť, štruktúra, deformačné spevňovanie, vplyv okolitého prostredia, 

teplota, vlhkosť, prítomnosť mazív, typ kontaktu, zaťažujúca sila). Existuje celý rad 

skúšobných zariadení s rôznym usporiadaním trecej dvojice. Vzhľad opotrebeného povlaku 

po skúške metódou pin-on-disc je na obr.12.8.26. 

 



 
 

Obr. 12.8.23 Štádiá porušenia povlaku pri scratch teste [226] 

CL1 - sila, pri ktorej sa objaví na povlaku prvá trhlina, CL2 - sila, pri ktorej sa trhliny šíria aj mimo 

stopu indentora, CL3 – prvé pozdĺžne trhliny v povlaku, CL4 – delaminácia povlaku, CL5 – koniec 

testu 

 
Obr. 12.8.24 Typy porušenia okolia vtlačku pri zaťažení 1500 N [224,225,229] 

 



 
 

Obr. 12.8.25 Porušenie nanokryštalického tenkého povlaku na substráte z konštrukčnej ocele 

 

 
 

Obr. 12.8.26 Vzhľad opotrebeného povlaku po skúške metódou pin-on-disc [226] 



12.9 SMALTY 

 

Sú to povlaky na báze silikátových skiel [108,114,116,117,119,121]. Ak sa tieto 

povlaky aplikujú na ochranu kovových materiálov, nazývame ich smalty, ak na ochranu 

keramiky, nazývame ich glazúry. Nanášajú sa väčšinou vo forme vodných suspenzií 

sklovitých fáz (mokré smaltovanie), alebo vo forme prášku. Pri následnom vypaľovaní 

vznikne súvislý sklovitý povlak, ktorý je prostredníctvom adhéznej medzivrstvy pevne 

spojený s podkladom. 

Smalt je sklo s komplikovaným chemickým zložením, ktoré sa v natavenom stave 

aplikuje na kov a vytvorí s ním integrovaný kompozitný systém. Základom štruktúry smaltu 

je sklo, čo je amorfná pevná látka, ktorá vzniká spravidla stuhnutím taveniny bez 

kryštalizácie. Na rozdiel od kryštalických látok (napr. keramiky) štruktúra skla nemá 

pravidelné usporiadanie na dlhšie vzdialenosti. Sklo vznikne ochladzovaním východiskovej 

látky z kvapalného stavu takou rýchlosťou, že sa nestihne vytvoriť pravidelná štruktúrna 

mriežka. Sklo sa dá vytvoriť z celého radu anorganických i organických látok: 

prvky:   S, Se, Te, P 

oxidy:   B2O3, SiO2, GeO2, P2O5, As2O3 a ďalšie 

boridy, kremičitany: Na2B4O7, Na2Si2O5 a iné 

iné zlúčeniny:  BeF2, AlF3, ZnCl2 a iné. 

 

12.9.1 Druhy smaltových povlakov 

 

Základnou zložkou na prípravu smaltového povlaku je smaltárska frita (brečka). Je to 

sklovitý anorganický materiál, ktorý vzniká tavením zmesi smaltárskych surovín do nie 

úplne homogénneho stavu a prudkým ochladením. Ochladenie sa realizuje odliatím taveniny 

do vody, alebo medzi valce chladené vodou. Chemické zloženie frity ovplyvňuje väčšinu 

vlastností smaltového povlaku. Podľa zloženia frity a podľa druhu kovu, pre ktorý je povlak 

určený sa smalty delia na [108]: 

 smalty na oceľový plech, 

 smalty na liatinu, 

 smalty na neželezné kovy. 

Z hľadiska vrstiev sa smalty delia na: 

 základné, 

 krycie, 

 jednovrstvové. 

Úlohou základných smaltov je vytvoriť adhéznu medzivrstvu medzi kovom 

a vrchným smaltovým povlakom. Základný smalt nie je možné použiť ako funkčný povlak. 

Po nanesení a vypálení základného smaltu sa naňho nanesie krycí smalt a opäť sa vypáli, 

obr.12.9.1. 

 

 
Obr. 12.9.1 Postup pri smaltovaní 

1. Odmasťovanie 

2. Morenie, oplach a 

neutralizácia 

3. Nástrek základného smaltu 

4. Vypálenie základného smaltu 

(830°C) 

5. Nástrek krycieho smaltu 

6. Vypálenie krycieho smaltu 

(830°C) 

 



 

Krycí smalt je funkčný povlak, ktorý je nositeľom požadovaných vlastností povlaku. 

Podľa vzhľadových vlastností krycie smalty môžu byť: 

 zakalené, biele alebo farebné, 

 polotransparentné, 

 transparentné. 

Jednovrstvové (priame) smalty sú špeciálnym typom základných alebo krycích 

smaltov, u ktorých je zloženie frity upravené tak, aby pri nanášaní priamo na oceľový plech 

bola zaistená dostatočná adhézia ku kovu a požadované funkčné vlastnosti zodpovedali 

požiadavkám na povlak. 

Rozdelenie smaltov podľa spôsobu nanášania: 

 smalty nanášané mokrou cestou, t.j. ponorením výrobku do frity - vodnej suspenzie, 

ktorá sa po nanesení suší a potom vypaľuje, 

 smalty nanášané v elektrickom poli vysokého napätia, kedy sa nanáša špeciálne 

upravená prášková frita a bez sušenia sa vypáli, 

 smalty pre elektroforézne nanášanie, kedy sa vrstva smaltu nanesie galvanickou 

cestou z vodného roztoku.  

Vytvorenie dokonalého spojenia medzi smaltovým povlakom a základným kovom je 

hlavnou požiadavkou, ktorá má zaručiť jeho použiteľnosť. Aj keď existuje niekoľko teórií 

vysvetľujúcich spojenie medzi smaltom a kovom, doposiaľ neexistuje na tento problém 

jednotný názor. 

Adhézia základného smaltu na oceľovom plechu súvisí s tvorbou oxidov železa, 

ktoré sprostredkujú spojenie medzi sklom a železom. Adhézia závisí predovšetkým od 

vzniku tenkej vrstvy oxidov Fe3O4, ktorá sa vytvorí v pomerne krátkom časovom intervale 

pri vypaľovaní smaltu. Adhézia sa zvyšuje prostredníctvom tzv. prídržných oxidov, 

predovšetkým CoO a NiO. V priebehu vypaľovania prebiehajú pri rozpúšťaní oxidov 

nasledujúce reakcie: 

 

Fe3O4 → Fe
2+

 + 2Fe
3+

 + 4O
2-

 

2Fe
3+

 + Fe → 3Fe
2+ 

2Fe
2+

 + Co
2+

 → 2Fe
3+

 + Co 

 

V miestach, kde sa vrstva oxidov rozpustí, nastupuje ďalšia dôležitá reakcia 

kovového železa so zostávajúcim Co
2+

 zo smaltu: 

 

Fe + Co
2+

 → Fe
2+

 + Co 

 

Fe a Co tvoria lokálne galvanické články v elektrolyte, ktorým je smalt a dochádza 

k intenzívnej korózii Fe. Pre fungovanie týchto galvanických mikročlánkov je nevyhnutná 

prítomnosť kyslíka ako depolarizátora. Zdrsnenie povrchu ako dôsledok korózie prispieva 

k zlepšeniu adhézie smalt – kov. Ako prídržný oxid sa dá použiť aj NiO, avšak jeho účinok 

je 1,5 - krát menší. 

 

12.9.2 Technologický postup smaltovania 

 

Predúprava povrchu. Účelom predúpravy kovu pred smaltovaním je okrem očistenia 

povrchu (odmastenie) od nečistôt aj zdrsnenie povrchu (morenie). Zvlášť dôležité je morenie 

pred tzv. jednovrstvovým smaltovaním, ktorému hovoríme úberové morenie. 

Nanášanie smaltu. Spôsob nanášania smaltu závisí od rozmanitosti vyrábaného 

sortimentu výrobkov a od úrovne danej výrobnej kapacity. 



Máčanie – používa sa pri výrobkoch menších rozmerov prevažne na aplikáciu 

základného smaltu. Rovnomernosť nanesenia smaltu na podklad závisí od reologických 

vlastností brečky. Výhodou tejto metódy sú minimálne straty smaltu. Nevýhodou je, že 

kvalita povlaku kolíše v závislosti od reologických vlastností brečky, ktoré sú veľmi citlivé 

na kvalitatívne zmeny surovín. Nevýhodou pri smaltovaní náročnejších výrobkov je tiež 

nutnosť polohovať namočený výrobok v priestore, čo je možné len pri veľkosériovej výrobe 

pomocou jednoúčelových zariadení. 

Polievanie – sa používa najčastejšie pri aplikácii krycích smaltov. Táto metóda má 

opodstatnenie u tvarovo náročných výrobkov. Realizuje sa väčšinou ručne, je veľmi 

namáhavá a vyžaduje si odbornú kvalifikáciu operátora. 

Striekanie – je rozšírená metóda nanášania smaltov predovšetkým na rozmerné 

a tvarovo náročné výrobky. Táto metóda nie je citlivá na reologické vlastnosti a dá sa dobre 

mechanizovať, automatizovať a robotizovať. Hlavnou nevýhodou je vysoký odpad smaltu 

prestrekom a znehodnocovanie pracovného a životného prostredia. 

Elektroforetické nanášanie – metóda bola prevzatá z technológie nanášania 

organických povlakov. Ide prakticky o máčanie výrobkov, pričom tvorba rovnomernej 

vrstvy nezávisí na reologických vlastnostiach suspenzie, ale je funkciou orientácie elektricky 

nabitých častíc v smalte vo vodnom prostredí, ktoré sa pohybujú smerom k povlakovanému 

výrobku s opačným nábojom. Metóda je veľmi náročná na technologické vybavenie 

prevádzky a vyžaduje si nové formulácie aplikovaných smaltov. Pracuje bez strát smaltov 

a dosahuje sa vysoká kvalita povlakov. 

Nanášanie v elektrickom poli vysokého napätia – vychádza z klasického striekania, 

pričom sa využíva elektrické pole, v ktorom častice smaltu získajú elektrický náboj 

a pohybujú sa k výrobku s opačným nábojom. Tým sa znížia straty prestrekom a vytvorí sa 

rovnomernejšia vrstva. Táto metóda bola pôvodne vyvinutá pre mokré smaltovanie 

(striekanie brečky, obr.12.9.2), dnes sa masívne využíva aj pre suché smaltovanie (nástrek 

práškového smaltu, obr.12.9.3). Výhodou tejto metódy je zjednodušenie celého procesu 

smaltovania, maximálne sa využíva materiál smaltu a šetrí sa energia. 

Sušenie smaltu sa týka mokrého smaltovania. Pred vypálením sa musí vrstva smaltu 

vysušiť, aby  počas vypaľovania nedochádzalo k masívnemu odparovaniu kvapalnej zložky 

smaltu a vzniku pľuzgierov. Suší sa pri teplotách 80-100°C v komorách alebo kontinuálnych 

sušiarňach. 

Vypaľovanie smaltu. Suchá vrstva smaltu sa vypaľuje pri teplotách 800-900°C, 

obr.12.9.4, kedy vznikne sklovitá vrstva s dobrou priľnavosťou ku kovu. Podmienky 

vypaľovania smaltu sú definované teplotou vypaľovania, intervalom vypaľovania a dobou 

vypaľovania, obr.12.9.5. 

Teplota vypaľovania – je minimálna teplota, pri ktorej sa ukončia všetky reakcie vedúce 

k vytvoreniu smaltového povlaku požadovaných vlastností. 

Interval vypaľovania – určuje maximálny rozptyl teplôt, pri ktorých sa dosahujú požadované 

vlastnosti smaltového povlaku. 

Čas vypaľovania – je najkratší čas, za ktorý sa ukončia všetky reakcie súvisiace 

s vytvorením požadovaného smaltového povlaku pri danej teplote vypaľovania. 

Teplota vypaľovania a  interval vypaľovania sú predovšetkým funkciou vlastností smaltu, 

kým čas vypaľovania závisí hlavne od charakteru výrobku a konštrukcie vypaľovacej pece. 

Technologické postupy vytvárania rôznych typov smaltových povlakových systémov 

sú uvedené v tab.12.9.1. 

 

 
 



Tabuľka 12.9.1 Technologické postupy vytvárania rôznych typov smaltových povlakových systémov 

[230] 
Technologický 

postup 

smaltovania 

1c/1f 

(d) 

1c/1f 

(w) 

2c/1f 

(d/d) 

2c/1f 

(w/d) 

2c/1f 

(w/w) 

2c/2f 

(d/d) 

2c/2f 

(d/w) 

2c/2f 

(w/w) 

3c/2f 

(w/w/w) 

Odmasťovanie 

postrekom 

a sušenie 

         

Morenie a 

sušenie          

Nanášanie 

mokrého smaltu 
         

Nanášanie 

práškového 

smaltu 
         

Sušenie          
Vypaľovanie          

Nanášanie 

mokrého smaltu 
         

Nanášanie 

práškového 

smaltu 

         

Sušenie          

Vypaľovanie          
Nanášanie 

mokrého smaltu 
         

Nanášanie 

práškového 

smaltu 

         

Sušenie          
Vypaľovanie          
Hrúbka suchého 

filmu [µm] 

120-

150 

120-

150 

150-

200 

150-

200 

150-

200 

200-

220 

200-

220 

200-

220 

200- 

220 

1c/2c/3c – počet vrstiev smaltového povlaku (1, 2 alebo 3, c - coating) 

1f/2f – počet vypaľovaní (1 alebo 2, f - firing) 

d/w – smaltovanie za sucha (d - dry), alebo za mokra (w - wet) 

 

 

     
 

Obr. 12.9.2 Aplikácia smaltov za mokra [230] 

 



  
 

Obr. 12.9.3 Aplikácia smaltov za sucha 

 

Obr. 12.9.4 Vypaľovanie smaltov [230] 

 
Obr. 12.9.5 Krivka vypaľovania smaltu [230] 

 

Typické chyby smaltových povlakov a ich možné príčiny sú uvedené v tab.12.9.2 a ich 

vzhľad je na obr.12.9.6.  

 

12.9.3 Vlastnosti smaltových povlakov 

 

Korózne vlastnosti 

Vysoká chemická odolnosť patrí medzi základné priaznivé vlastnosti smaltov. 

Korózne napadnutie smaltových povlakov na rozdiel od kovov je dôsledkom výhradne 

chemických procesov a dochádza k ich rozpúšťaniu alebo vylúhovaniu. Odolnosť smaltov 

voči roztokom minerálnych kyselín závisí do značnej miery na schopnosti hydrolýzy 

a rozpustnosti zložiek smaltu. Kyselinovzdornosť smaltu zvyšujú: SiO2, Al2O3, TiO2, ZrO2, 

LiO2, kým oxidy Na2O, PbO, CaO kyselinovzdornosť výrazne znižujú [108].  

Veľmi silno napádajú smalty alkalické roztoky, ktoré štiepia sieť SiO4, v dôsledku 

čoho prechádza sklo do roztoku. Z týchto dôvodov sa používajú ako alkalivzdorné smalty 

nízkosilikátové sklá, formulované na bázických nerozpustných oxidoch, napr. ZrO2, CaO, 

SnO2, Al2O3, B2O3. 



Tabuľka 12.9.2 Typické chyby smaltov [230] 

Defekt Vzhľad Možné príčiny 

Spätná ionizácia miestne 

pomarančová 

kôra 

- príliš hrubá vrstva 

- príliš vysoké napätie na striekacej pištoli 

- pištoľ príliš blízko pri povlakovanom výrobku 

- nízka relatívna vlhkosť okolia 

- zlé uzemnenie 

- vysoká pohltivosť prášku 

- žiadna automatická spätná kontrola prúdu 

Čierne bodky Pľuzgiere alebo 

okrúhle jamky 

- znečistenie železom 

- nevhodná akosť ocele 

- premorenie 

- kontaminácia organickými látkami 

- vysoká vlhkosť v peci 

- nekompatibilné vrstvy smaltov 

Kontaminácia 

chrómom 

Čierne škvrny 

v žltom kruhu 

- okoviny z vypaľovacích nástrojov 

- okoviny z vnútra pece 

jamky Mierne priehlbiny 

na povrchu smaltu 

- kvapka oleja alebo vody pochádzajúca zo stlačeného 

vzduchu 

- kontaminácia prachom z okolia 

- kontaminácia nánosmi síranov 

Faradayova 

klietka 

Opálenie povlaku 

z dôvodu malej 

hrúbky smaltu 

nastriekanej 

v rohoch 

- príliš vysoké nabíjacie napätie (kV) 

- nedodržanie technologickosti konštrukcie výrobku 

- zlá zrnitostná skladba prášku 

- nadmerné množstvo regenerovaného prášku 

pištoľ 

nepravidelne 

strieka 

Vyvýšené miesta, 

niekedy 

vyblednuté 

- hromadenie prášku okolo dýzy 

- slabá údržba pištole 

- stlačený vzduch má príliš vysoký rosný bod 

Slabá priľnavosť 

prášku 

Miestne 

odpadávanie 

prášku 

- slabé nabitie prášku 

- príliš veľa veľkých častíc prášku 

- zlé uskladnenie prášku 

- príliš nízke nabíjacie napätie (kV) 

- príliš veľká vzdialenosť pištoľ – výrobok 

- nadmerná recyklácia prášku 

- vibrácie / nárazy 

- dlhý interval medzi aplikáciou prášku a vypaľovaním 

 

 

 
                                                 a)                                   b)                       c) 

Obr. 12.9.6 Vzhľad niektorých chýb smaltov: a) rybie šupiny, b) pórovitosť, c) šupiny [231] 

 

Smaltový povlak veľmi dobre odoláva atmosferickej korózii. Korózia smaltu 

v atmosferických podmienkach začína adsorpciou H2O na povrchu a pokračuje procesom 

vyluhovania častíc skla. Výrazne vyššiu koróznu odolnosť majú smaltové povlaky, ktoré 

obsahujú v sklovitej fáze určitý podiel kryštalickej fázy. 

 



Tepelné vlastnosti smaltov 

Tepelná vodivosť smaltov pri teplote 313 K je 0,093 – 0,114 W.m
-1

.K
-1

 a závisí na 

množstve pórov v povlaku. Dôležitou vlastnosťou smaltu je jeho tepelná rozťažnosť. Na 

tepelnú rozťažnosť majú rôzny vplyv jednotlivé zložky smaltu. Alkálie a fluoridy súčiniteľ 

tepelnej rozťažnosti zvyšujú, oxid kremičitý, horečnatý a boritý ho značne znižujú. Tepelná 

rozťažnosť smaltu musí byť nižšia ako rozťažnosť podkladového kovu, čím sa vylúčia 

ťahové napätia v smaltovom povlaku. Pre vznik napätí v systéme kov – smalt je dôležitý 

teplotný priebeh rozťažnosti oboch materiálov [108]. 

Je potrebné prihliadať na špecifické vlastnosti skiel, ktoré nemajú výrazný bod 

tavenia a pri zahrievaní prechádzajú plynulo z pevného do viskózneho a neskôr do vysoko 

viskózneho stavu. Bežné smalty znášajú dlhodobo teploty 400-500°C. Pre špeciálne 

aplikácie v energetike, leteckej a kozmickej technike sú určené žiaruvzdorné smalty, ktoré 

odolávajú teplotám 900-1100°C. 

 

Mechanické vlastnosti smaltov 

Na rozdiel od kovov sú v smaltoch väzby medzi atómami smerového charakteru 

(iónová, kovalentná). Podiel kryštalickej a sklovitej fázy značne ovplyvňuje mechanické 

vlastnosti smaltu. Veľký vplyv má aj pórovitosť povlaku. Pevnosť smaltov v ťahu je 70 – 

90 MPa a je podstatne nižšia ako pevnosť v tlaku, ktorá je 700-1300 MPa. Tvrdosť smaltov 

zodpovedá minerálom podľa Mohsovej stupnice 5 - 7. Z tvrdosti smaltu vyplýva jeho značná 

odolnosť voči abrazívnemu opotrebeniu. Abrazívne opotrebenie smaltov závisí na 

chemickom zložení smaltu, hrúbke povlaku, stupni vypálenia, druhu abraziva a spôsobe jeho 

pôsobenia na povlak. V dôsledku rozdielnych fyzikálnych vlastností podkladového kovu 

a smaltu je nutné tiež sledovať mechanické napätie v celom systéme [108]. 

Smalty sú charakteristické nízkou lomovou húževnatosťou. Odolnosť voči 

mechanickým rázom sa stanovuje ako kinetická energia, pri pôsobení ktorej smalt ešte 

ostane celistvý. Predpisuje sa hodnota kinetickej energie pri údere razníka s guľovým 

zakončením v rozmedzí 0,3 - 0,5 J. 

 

12.9.4 Podkladové materiály pre smaltovanie a požiadavky na ich vlastnosti 

Najčastejšie sa smaltujú: 

 oceľové plechy 

 sivá liatina 

 neželezné kovy (hliník, meď) 

Oceľové plechy. Oceľ na smaltovanie musí obsahovať minimálne množstvo 

nežiaducich prímesí, nekovových vmestkov a plynov. Sprievodné a legujúce prvky musia 

byť rozložené rovnomerne. Defekty typu trhliny, lunkery, dvojitosť musia byť minimálne. 

Bežná oceľ na smaltovanie patrí k podeutektoidným nízkouhlíkovým oceliam. 

Zvláštna pozornosť sa venuje uhlíku, lebo pri vypaľovaní smaltu na fázovom rozhraní kov – 

smalt prebiehajú reakcie, pri ktorých vznikajú plynné produkty (H2, CO, CO2, CH4), ktoré 

spôsobujú chyby povlaku. Uhlík tiež znižuje teplotu alotropickej premeny železa, čím 

dochádza k objemovým zmenám a deformácii výrobkov. Preto by obsah uhlíka v oceli 

určenej na smaltovanie nemal prekročiť hodnotu 0,1 %, obsah Mn do 0,35 %, Si do 0,1-

0,2 %, P do 0,3-0,4 %, S do 0,03-0,04 %, Al do 0,008-0,01 %, Cu 0,01 %. Na 

smaltovateľnosť ocelí veľmi priaznivo pôsobí nikel. 

Vo feritickej štruktúre nízkouhlíkovej ocele by mal byť cementit v globulárnej forme 

rovnomerne rozložený v základnej matrici. 

Najvhodnejšie pre smaltovanie sú neupokojené ocele, ktoré majú pomerne čistý 

povrch plechu. Smaltovateľnosť upokojených kontinuálne odlievaných ocelí bola 

problémom, pretože sa na nich často vyskytovali chyby v smaltovom povlaku, ktoré boli 

dôsledkom spolupôsobenia vodíka s oceľou a smaltom. Tento problém bol vyriešený 



zvládnutím migrácie vodíka tak, aby nemohla nastať jeho kumulácia spojená s vylučovaním 

v molekulárnej forme v blízkosti fázového rozhrania kov – smalt. To sa dá dosiahnuť 

vytvorením jemných cementitických častíc v štruktúre, ktoré vytvárajú tzv. vodíkové pasce. 

Vodík sa v nich uchytí a nemá možnosť difundovať k fázovému rozhraniu a vytvárať 

defekty v povlaku [108]. 

 

Sivá liatina. Na smaltovanie sa používa iba sivá liatina s perlitickou matricou, ktorá 

sa pri vypaľovaní smaltu mení na feritickú štruktúru s rovnomerne rozdeleným lamelárnym 

grafitom. Pri posudzovaní smaltovateľnosti sivej liatiny vychádzame z chemického zloženia, 

štruktúry, akosti povrchu a tvaru výrobku [108]. 

Chemické zloženie smaltovateľnej sivej liatiny: 

C – celkový 3,2-3,4 % 

C – ako grafit 2,8-3,2 % 

C – viazaný na cementit 0,4-0,6 % (po smaltovaní 0,1-0,2 %) 

Si – 2,5-2,8 % 

Mn - 0,4-0,6 % 

P – 0,4-0,7 % 

S – menej ako 0,09 % 

Sivá liatina musí byť bez pórov, trhlín a ďalších necelistvostí. Po otryskaní musí mať 

stredne drsný rovnomerný povrch. Z konštrukčného hľadiska je vhodné voliť pre 

smaltovanie odliatky s rovnomernou hrúbkou. Koeficient rozťažnosti liatiny má byť 4 až 

3,5 . 10
-5 

K
-1

. 

 

 

 

 



12.10 KONVERZNÉ POVLAKY 

 

Konverzné povlaky vznikajú reakciou kovového povrchu s prostredím, v ktorom sa 

kov počas povrchovej úpravy nachádza [118-122]. Upravovaný kov sa teda tiež zúčastňuje 

chemickej reakcie, ktorej výsledkom je vytvorenie povlaku na jeho povrchu. Z toho vyplýva 

aj zloženie príslušného konverzného povlaku, pretože takýto povlak obsahuje aj chemické 

zlúčeniny, ktoré vznikli z upravovaného kovu a jednej alebo viacerých zložiek použitého 

kúpeľa. Konverzné povlaky sa vyznačujú pomerme veľkým elektrickým odporom, čo sa 

využíva najmä v protikoróznej ochrane kovových povrchov. Konverzné povlaky sa ďalej 

vyznačujú vysokou priľnavosťou k základnému kovu a nerozpustnosťou vo vode a iných 

rozpúšťadlách. Organické nátery, ktoré sa nanášajú na konverzné povlaky sa na nich výborne 

zakotvujú. 

Ďalšie použitie konverzných povlakov je na impregnáciu olejmi, tukmi alebo voskami, 

ako elektroizolačného povlaku transformátorových plechov, príprava materiálu pred 

tvárnením alebo zabiehaním, kde sa využívajú mazacie schopnosti niektorých konverzných 

povlakov. 

Prehľad konverzných povlakov 

Konverzné povlaky možno rozdeliť do týchto skupín: 

 fosfátové povlaky (najmä na železe, zinku, kadmiu a hliníku), 

 chromátové povlaky (na zinku, hliníku, kadmiu, horčíku), 

 eloxované povlaky (na hliníku a jeho zliatinách), 

 böhmitové povlaky (na hliníku a jeho zliatinách), vznikajú pôsobením vriacej 

destilovanej alebo demineralizovanej vody, prípadne nasýtenej vodnej pary pri teplote 

100 až 105°C, 

 oxalátové povlaky (na železe a antikoróznej oceli), vznikajú v kúpeľoch, ktoré 

obsahujú ako hlavnú zložku kyselinu šťaveľovú a hydrogénfosforečnan mangánatý 

alebo železnatý, 

 pasívne povlaky (na železe, medi, mosadzi atď.), 

 farebné povlaky (na oceli, medi, mosadzi atď.). 

Eloxované povlaky sú v tejto skupine špecifické, pretože vznikajú chemickou 

reakciou s roztokom elektrolytu za súčasného účinku prúdu. 

 

12.10.1 Fosfátovanie 

 

Fosfátovanie je chemický proces, pri ktorom ponorením alebo postrekom vzniká z 

roztokov kyseliny fosforečnej alebo fosforečnanov kovov na kovovom povrchu tenká, jemne 

kryštalická vrstva nerozpustných fosforečnanov kovov. Pretože vrstvy sú značne pórovité, a 

teda nasiakavé, plnia rad funkcií: 

 vytvárajú protikoróznu ochranu kovových súčiastok, 

 zlepšujú priľnavosť náterovej látky k povrchu kovu a zabraňujú podhrdzaveniu náteru, 

 zmenšujú trecie sily, 

 zlepšujú priľnavosť mazadla, 

 slúžia ako elektroizolačná vrstva. 

Fosfátovacie roztoky sú v podstate dihydrogénfosforečnany, obr.12.10.1: 

 zinočnaté - sú určené na ochranu proti korózii, na zvýšenie priľnavosti náterov, pre 

tvárnenie za studena, 

 mangánaté - sú určené na zábeh točivých strojových súčiastok a ako ochrana proti 

korózii, 

 vápenato-zinočnaté - sú určené na zvýšenie priľnavosti náterových látok a na zabrá-

nenie ich podhrdzaveniu, 



 železnaté - sú určené ako ochrana proti korózii a na zvýšenie priľnavosti náterov. 

Fosfátovacie roztoky ďalej obsahujú voľnú kyselinu fosforečnú a urýchľovače 

(oxidačné látky, napr. dusitany, dusičnany, chlorečnany). 

 vápenaté 

 

 

 

Amorfný povlak vytvorený železnatým 

fosfátovaním. Jeho štruktúra kopíruje štruktúru 

za studena valcovaného povrchu ocele. Tenká 

vrstva s minimálnymi ochranými vlastnosťami. 

Použitie: dočasná medzioperačná ochrana pred 

prvými prejavmi korózie. 

 

 

Typický povlak vytvorený zinočnatým 

fosfátovaním. Kryštalická štruktúra je tvorená 

hopeitom. 

Použitie: predúprava pod organické povlaky na 

zlepšenie priľnavosti, vrstva na uľahčenie 

zábehu točivých častí, uľahčenie ťahania drôtov, 

elektroizolačná vrstva transformátorových 

plechov. 

 

 

 

Typický povlak vytvorený zinočnato – 

vápenatým fosfátovaním. Kryštalická štruktúra 

je tvorená scholzitom s jemnými zrnami 

vajcovitého tvaru.  

Použitie: predúprava pod organické povlaky na 

zlepšenie priľnavosti, zlepšenie protikoróznych 

vlastností, uplatňuje sa pri ukotvovaní zložitých 

spojov guma + vulkanizovaný kaučuk na 

kovových substrátoch. 

 

 

Typický povlak vytvorený zinočnato – 

manganatým fosfátovaním. Kryštalická štruktúra 

je tvorená huréalitmi s vysokou tvrdosťou (4-4,5 

Mohs). 

Použitie: povrchová úprava ozubených súkolesí 

na uľahčenie ich záberu a všade tam, kde je 

potrebné znížiť vlečné trenie. 

Obr. 12.10.1 Štruktúra a použitie niekoľkých typov fosfátových povlakov [232] 

 



Fosfátovací prípravok na báze fosforečnanu zinočnatého obsahuje ako základnú látku 

voľnú kyselinu fosforečnú H3PO4 a dihydrogénfosforečnan zinočnatý Zn(H2PO4), ktorý je v 

rovnováhe s hydrogénfosforečnanom a fosforečnanom, ako aj s kyselinou fosforečnou: 

 

Zn(H2P04)2 <->ZnHPO4 + H3PO4   

 

3 ZnHPO4 <-> Zn3(PO4)2 + H3PO4 

 

3 Zn(H2PO4)2 <-> Zn3(PO4)2 + H3PO4  

 

Poradie rozpustnosti:  

Zn(H2PO4)2        > ZnHPO4  >  Zn3(PO4)2 

dobre rozpustný málo rozpustný  nerozpustný 

 

Z reakcií je zrejmé, že kyselina fosforečná potláča tvorbu menej rozpustných alebo 

nerozpustných splodín. Pri ponorení predmetov do fosfátovacieho kúpeľa reaguje voľná 

kyselina fosforečná s povrchom kovu (ocele), ktorý rozpúšťa: 

Fe + 2 H3PO4 -> Fe
2+

 + 2 H2PO4
-
 + H2 

Tým sa roztok v bezprostrednej blízkosti povrchu kovu ochudobňuje o voľnú kyselinu 

fosforečnú a nastáva posun reakčnej rovnováhy v prospech tvorby nerozpustných 

fosforečnanov, ktoré sa vylučujú na povrchu predmetu. Rastúca vrstva bráni ďalšiemu 

rozpúšťaniu ocele, čím sa spomaľuje a nakoniec zastaví reakcia, vtedy, keď je povrch pokrytý 

nerozpustnými fosforečnanmi Zn3(PO4)2 a Fe3(PO4)2. Koniec fosfátovania sa prejaví 

skončením vývinu vodíka, obr.12.10.2, 12.10.3. 

 

 
Obr. 12.10.2 Princíp zinočnatého fosfátovania oceľovej matrice. Čiastočne objasňuje 

elektrochemickú problematiku vzniku fosfátového konverzného povlaku, vylučovanie povlaku 

a vznik kalu tvoreného FePO4 [232] 

 

Pomer medzi obsahom celkovej a voľnej kyseliny v kúpeli je veľmi dôležitý a 

rozhoduje o jej správnej funkcii. Ak je v kúpeli väčší nadbytok voľnej kyseliny, potom 

kúpeľ prakticky len morí. Naopak, pri nedostatku voľnej kyseliny sa dihydrogénfosforečnan 

rozkladá v celom objeme kúpeľa a fosforečnan zinočnatý sa tvorí nielen ako fosfátový 

povlak na upravovanom predmete, ale aj vo forme kalu v celom objeme kúpeľa.  

Pracovné podmienky fosfátovania závisia od typu a zloženia fosfátovacieho roztoku. 

Ak roztok neobsahuje urýchľovače, kúpeľ má obyčajne teplotu 85 až 95°C a čas 

fosfátovania je 45 až 60 minút. V prípade, že vo fosfátovacom roztoku sú urýchľovače, 

teplota býva od 40 do 85°C, ale čas fosfátovania sa skráti na 3 až 15 minút. 

 



 
Obr. 12.10.3 Schéma vzniku kryštalického fosfátového zárodku na mikrokatóde lokálneho článku 

[232] 

 

Urýchľovače podporujú úvodnú koróznu reakciu, ktorou sa začína fosfátovací proces. 

Na povrchu upravovaného kovu dochádza k depolarizácii katódových miest, pretože 

vznikajúci vodík sa prítomnými urýchľovačmi ihneď oxiduje na vodu a tak sa odstraňuje z 

reakcie. Ako depolarizátory sa najlepšie osvedčili dusičnany, dusitany, chlorečnany, peroxidy 

a peroxozlúčeniny. V poslednom čase sa začína používať peroxid vodíka, ktorého 

rozkladným produktom je voda, ktorá nezvyšuje nečistoty v kúpeli. 

Vytvorenie kvalitného fosfátového povlaku vyžaduje zabezpečenie čistého kovového 

povrchu dokonalým odmastením, odstránením hrdze, okovín a iných nečistôt z upravovaného 

povrchu. Fosfátovacie prostriedky sa aplikujú buď ponorovým procesom alebo postrekom. 

Kvalita fosfátových povlakov sa vyjadruje ako plošná hmotnosť povlaku (g.m
-2

). 

Povlaky s malou plošnou hmotnosťou (0,3 až 6 g.m
-2

) sa používajú na úpravu povrchu pod 

nátery a povlaky s veľkou plošnou hmotnosťou (6 až 30 g.m
-2

) majú veľmi dobrú odolnosť 

proti korózii. 

Z výsledkov výskumu [233,234] zameraného na vplyv predúpravy povrchov 

(tryskanie, fosfátovanie) na priľnavosť dvojvrstvových povlakových systémov práškových 

plastov vyplýva, že hoci hodnoty priľnavosti povlakov nanesených na neotryskaný 

fosfátovaný povrch (tab.12.10.1b) boli relatívne vysoké, komplex oxidov železa, ktoré tvoria 

okoviny je pomerne krehký a nie je možné ponechať ho na povrchu dynamicky namáhaných 

výrobkov. 

Predúprava základného materiálu tryskaním a fosfátovaním (tab.12.10.1b) 

zabezpečuje vyššie hodnoty priľnavosti povlakov v porovnaní s neotryskaným povrchom 

plechu valcovaným za studena (bez okovín) a následne fosfátovaným (tab.12.10.1c). Daná 

skutočnosť súvisí s veľkosťou skutočného povrchu, ktorý má významný vplyv na priľnavosť 

povlakov. 

Skutočný povrch získaný tryskaním a následným fosfátovaním je väčší ako u za 

studena valcovaného a následne fosfátovaného plechu. 
 

12.10.2 Chromátovanie 

 

Chromátové vrstvy sa vytvárajú oxidačno - redukčnými procesmi na povrchu 

neželezných kovov, najmä zinku, kadmia, hliníka, horčíka, medi, mosadze, cínu, striebra z 

roztokov zlúčenín šesťmocného chrómu. Vrstva je amorfná a obsahuje komplexy 

trojmocného a šesťmocného chrómu. Chromátovanie sa používa ako ochranná a dekoratívna 

úprava, alebo sa ním vytvára medzivrstva pod nanášané nátery. 



Tabuľka 12.10.1 Vzhľad a charakter lomu s uvedením hodnoty adhézie povlakového systému 

[233,234] 

Predúpravy 

povrchu 
Vzhľad povlaku po odtrhovej skúške Charakter lomu 

Odtrhová sila 

N / 
priľnavosť 

[MPa] 

a) 
otryskaný, 

fosfátovaný 
 

 

30 % AL V-L 
30 % AL F-Z 
40 % KL Z 

1030 
 

1,46 

b) 
neotryskaný 
fosfátovaný 
(valcovaný 

za tepla) 

 

50 % AL V-L 
10 % AL ZM-Z 
40 % KL 

1690 
 

2,39 

c) 
neotryskaný 
fosfátovaný 
(valcovaný 

za studena) 

 

80 % AL V-L 
20 % KL Z 

860 
 

1,21 

AL – adhézny lom, KL – kohézny lom, ZM – zákl. mat., F – fosfátová vrstva, Z – zákl. povlak, V – 

vrchný povlak, L - lepidlo 

 

Tvorbu chromátovej vrstvy na hliníku z kyslých chromátovacích kúpeľov možno 

opísať nasledujúcimi reakciami: 

 

Al + Cr03 + 6 H* -> Al
3+

 + Cr
3+

 + 3 H20  

Al
3 +

 + 3 H20   ->  Al(OH)3 + 3H
+
  

Cr
3+

 + 3 H20  ->  Cr(OH)3 + 3 H
+
 

Cr(OH)3 + Cr03 -> Cr(OH)2 + HCr04 

 

Hliník najprv reaguje s oxidom chrómovým, pričom vznikajú katióny hlinité a 

chrómité. Tie potom prechádzajú na nerozpustné hydroxidy. Okrem toho hydroxid chromitý 

vytvára s oxidom chromitým zásaditý chróman chromitý, ktorý sa tiež čiastočne zabudováva 

do povlaku. 

Vzájomné pôsobenie zinkovej vrstvy s chromátovacím roztokom možno vyjadriť 

týmito rovnicami: 

 

Zn + 2H
+
  -> Zn

2+
 + H2 

HCr2 O7
-
  +OH

- 
-> 2 Cr04

2-
 + 2 H

+
 

3 H2 + HCr207
-
 -> 2 Cr(OH)3 + OH

-
 

2 Cr(OH)3 + Cr04
2-

 + 2 H
+
 -> Cr(0H)3Cr(0H)Cr04 + 2 H20 



Chromátovanú vrstvu predstavuje zložitá sústava chromátov chrómu a chrómanu 

zinočnatého. Uvedené reakcie sú sprevádzané zvyšovaním pH roztoku v blízkosti povrchu 

zinku, čo spôsobuje vznik ťažko rozpustných hydroxidov zinku, trojmocného chrómu a ich 

solí. Tieto zlúčeniny zapĺňajú póry chromátovej vrstvy, v dôsledku čoho vzniká na povrchu 

zinku bariérová vrstva, ktorá chráni povrch zinku pred koróziou. Na kvalitu chromátovej 

vrstvy má okrem zloženia roztoku a pracovných podmienok chromátovania vplyv tiež teplota 

sušenia chromátovej vrstvy, ktorá nesmie prekročiť 60 až 70°C. 

Zatiaľ čo predtým sa používali chromátovacie roztoky s relatívne vysokou 

koncentráciou CrCO3 alebo chrómanov - 100 g.l
-1

, dnes sa používajú prípravky, ktoré majú 

nízke koncentrácie Cr03 1 až 10 g.l
-1

. Pracovné teploty chromátovania sú teploty okolia, čas sa 

pohybuje od 1 do 5 min. Väčšina v súčasnosti používaných chromátovacích roztokov na báze 

chrómu je zložená zo zmesi Cr
3+

 a Cr
6+

, kyseliny dusičnej, niektorých inhibítorov korózie a 

tiež prísad, ktoré zlepšujú štruktúru chromátových vrstiev. Farba chromátovej vrstvy závisí od 

chemického zloženia roztoku a môže sa meniť od svetlomodrej cez olivovú až po čiernu. 

Farebné chromátové vrstvy (zložené predovšetkým zo zmesi solí a hydroxidov Cr
3+

 a Cr
6+

) 

majú oveľa lepšie ochranné vlastnosti ako bezfarebné alebo svetlomodré chromátové vrstvy, 

ktorých základom sú hydroxidy Cr
3+

 a zinku. Z environmentálneho hľadiska sú 

najprijateľnejšie chromátovacie roztoky, ktoré obsahujú chróm len vo forme Cr
3+

. 

V poslednom období sa začínajú používať kombinované ochranné vrstvy - chromát a 

polymér (acetáty, mikromnožstvá polyoxietylénalkylfenolov a organosilikátov). 

 

12.10.3 Eloxované povlaky 

 

Medzi najvýznamnejšie povrchové úpravy hliníka a jeho zliatin patrí anodická 

oxidácia (eloxovanie). Eloxované povlaky vynikajú vysokou koróznou odolnosťou, značnou 

tvrdosťou a oteruvzdomosťou. Sú veľmi dobrými elektrickými izolátormi. Eloxované 

povlaky hliníka a jeho zliatin sa využívajú v architektúre, v automobilovom priemysle, v 

doprave, v elektrotechnike, ale aj na výrobky dennej potreby. 

Pri anodickej oxidácii sa vytvára na povrchu hliníka vo vhodných kúpeľoch povlak 

oxidu hlinitého pôsobením jednosmerného alebo striedavého prúdu. Upravovaný predmet je 

upevnený na závesoch ako anódy, katódy tvorí hliník, olovo, titán alebo nehrdzavejúca oceľ. 

Zjednodušene možno reakčný mechanizmus tvorby anodického povlaku v kúpeli s 

kyselinou sírovou opísať týmito reakciami: 

 

Anóda: 2 Al + 3 S04
2-

 + 3 H20 - 6 e
-
 →  Al203 + 3 H2S04 

Al203 + 3 H2S04 → Al2(S04)3 + 3 H20 

Katóda: 2 H30
+
 + 2 e

-
 → H2 + 2 H20  

 

Reakcia Al203 + 3 H2S04 → Al2(S04)3 + 3 H20 je nežiaduca, pretože rozpúšťa 

vytvorený oxid hlinitý a zároveň viaže voľnú kyselinu sírovú, čím sa znižuje vodivosť 

oxidačného kúpeľa. Spätné rozpúšťanie vytvoreného povlaku prebieha tým rýchlejšie, čím je 

vyššia teplota a koncentrácia kyseliny v elektrolyte. Dobré chladenie a miešanie kúpeľa 

významne potláča rozpúšťanie vytvoreného povlaku. Pri bežnej anodickej oxidácii v kyseline 

sírovej a pri použití jednosmerného prúdu je zvyčajná anódová prúdová hustota jA = 1 až 

1,5 A.dm
-2

, teplota 18 až 20°C a počas 40 až 60 min sa dosiahne hrúbka povlakov 10 až 20 

μm. Tvrdé anodické povlaky vznikajú v chladených a intenzívne miešaných kúpeľoch. 

Pracovná teplota je -5 až +5°C, anódová prúdová hustota jA = 2,5 až 5 A.dm
-2

. Ich hrúbka 

býva 30 až 75 μm. 

Okrem kyseliny sírovej sa používajú na anodickú oxidáciu aj iné kúpele, a to roztoky 

obsahujúce kyselinu šťaveľovú, fosforečnú, a roztoky, ktoré obsahujú oxid chrómový. 



Štruktúru anodicky oxidovanej vrstvy Al2O3 tvorí bezpórovitá veľmi tenká bariérová 

vrstva na rozhraní s kovom a vonkajšia podstatne hrubšia pórovitá časť povlaku. Často sa 

vychádza z predstavy o pravidelnej štruktúre vrstiev, ktoré pozostávajú z hexagonálnych 

buniek, ktorých stredom prechádzajú póry (obr.12.10.4). Priemer pórov závisí od druhu 

použitého elektrolytu, hrúbka vrstvy od použitého napätia pri oxidácii. 

Oxidová vrstva hliníka, vytvorená anodickou oxidáciou, sa môže ďalej vyfarbovať 

jednou z troch metód, ktoré sa odlišujú charakterom vyfarbujúcej látky a jej polohou v 

oxidovom filme. 

Adsorpčné vyfarbovanie, pri ktorom organické farbivá alebo anorganické pigmenty 

vstupujú do otvorov pórov v oxidovom povlaku a sú adsorbované v oblasti susediacej s 

povrchom oxidového povlaku. Týmto vyfarbovaním sa môže dosiahnuť široké spektrum 

farieb. 

Elektrolytické integrálne vyfarbovanie spočíva v tom, že povrch hliníka je súčasne 

eloxovaný i vyfarbovaný. Daný proces sa uskutočňuje v roztoku organických kyselín pri 

napätí 60 až 80 V. Farebný efekt sa dosiahne v dôsledku špeciálnej mikroštruktúry Al2O3 a 

superpozíciou jemných častíc zabudovaných priamo vo vnútri oxidovej vrstvy. 

Elektrolytické vyfarbovanie, pri ktorom sa najprv v prvom stupni vytvorí oxidový 

film. V druhom stupni sa koloidné čiastočky kovu ireverzibilne ukladajú na dne pórov 

oxidového filmu pôsobením striedavého prúdu na roztok soli príslušného kovu. Podobne ako 

pri integrálnych farebných povlakoch, farebnosť sa dosiahne rozptylom svetla na kovových 

čiastočkách. Takto sa dá získať farebný odtieň od svetlého po čierny bronz pri použití solí Ni, 

Co, Sn. Meď poskytuje červené odtiene. Vyfarbené vrstvy sa vyznačujú vysokou stálosťou 

proti svetlu pri súčasnom zachovaní vysokej koróznej odolnosti. Tento proces je minimálne 

energeticky náročný. Intenzita vyfarbovania povrchu závisí od štruktúry eloxovanej vrstvy, 

zloženia vyfarbovacieho kúpeľa, pracovného napätia a celkového času vyfarbovania. 

Nezávisí od teploty vyfarbovacieho roztoku v intervale 18 až 23°C, hrúbky oxidovej vrstvy od 

15 do 30 μm. Pri vyfarbovaní oxidovej vrstvy roztokom na báze nikelnatých solí sa pracuje s 

elektrolytom, ktorý obsahuje tieto zložky: síran nikelnatý, kyselinu trihydrogénboritú a 

komplexotvorné činidlo (kyselina 5-sulfoizoftalová, kyselina maleinová, citrónová). Tento 

spôsob vyfarbovania anodicky oxidovaného hliníka našiel svoje uplatnenie vo výrobe 

selektívnych vrstiev pre solárne kolektory. 

Utesňovanie pórov 

Anodickou oxidáciou vytvorená pórovitá vrstva na hliníku a jeho zliatinách má veľký 

špecifický povrch. Ak sa tieto póry nezaplnia (napr. vyfarbovaním) alebo neuzavrú, potom 

bude mať anodicky oxidovaný povlak menšiu protikoróznu odolnosť a vyššiu navlhavosť. 

Medzi používané spôsoby utesňovania 

eloxovaného hliníka patrí napr. 

utesňovanie horúcou destilovanou alebo 

deionizovanou vodou (hydro termálny 

spôsob), vodnou parou, organickými 

roztokmi, anorganickými pigmentami 

alebo studeným utesňovaním v 

roztokoch, ktoré obsahujú katióny Ni
2+

 a 

anióny F
-
. Novou metódou je 

uzatváranie pórov metódou sól-gél. 

 
Obr. 12.10.4 Štruktúra pórovitého anodicky 

oxidovaného hliníka 
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