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ÚÚVVOODD  
  

Súčasný rozvoj oblasti povrchových úprav súvisí s dynamikou rozvoja vedy a výskumu i 

transformáciou nových poznatkov a objavov do praxe. Základným predpokladom úspešného 

napredovania je dobre technicky a odborne pripravený riešiteľský kolektív s hlbokou znalosťou 

uvedenej problematiky, schopný nielen absorbovať nové poznatky, ale ich aj úspešne rozvíjať a 

cieľavedome aplikovať vo výrobnej a technickej sfére. K splneniu tohto cieľa je potrebné 

vytvárať pre technické kolektívy optimálne podmienky po všetkých stránkach a jednou z nich je 

i získavanie širokého spektra poznatkov z oblasti technologických procesov a výrob. 

 

Cieľom je vyrábať kvalitné výrobky, s vysokými technickými a úžitkovými parametrami, 

ktoré zákazníkovi ponúknu výrobok s požadovanými vlastnosťami. Preto sa na povrchové 

úpravy kovov a plastov kladú náročné požiadavky - hlavne dobrá súdržnosť k podkladu ale aj 

ďalším nanášaným vrstvám, stálosť, odolnosť voči oderu, odolnosť voči pôsobeniu kyslíka, 

ozónu, tepla a rôznych chemikálií. Požadované vlastnosti sa dosahujú nielen použitím vhodných 

adhezív, resp. ich kombináciou, ale na vysokej úrovni musí byť zvládnutá aj technológia ich 

nánosu a predpríprava povrchu.  

 

 Táto publikácia sumarizuje najdôležitejšie a najnovšie poznatky z oblasti povrchovej 

úpravy kovov a plastov, upozorňuje na niektoré problémy a okrajovo sa zaoberá aj 

skúšobníctvom, resp. hodnotením kvality povrchových úprav. Príručka vznikla ako podpora pre 

technologický proces vo firme MSM Group, s. r. o., ktorá patrí k významným dodávateľom 

povrchových úprav dielov  pre automobilový priemysel.  

 

Poďakovanie za recenziu patrí doc. Ing. Marte Kianicovej, PhD. z Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorej pripomienky pomohli doplniť a spresniť text na viacerých 

miestach. Samozrejme, ďakujem vedeniu firmy MSM Group, s. r. o. za všestrannú podporu 

a vytvorení priaznivých podmienok na prípravu publikácie.  
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11    PPOOVVRRCCHHOOVVÉÉ  ÚÚPPRRAAVVYY  
 

 Povrchové úpravy tvoria vrchnú plochu alebo obal výrobku, konštrukcie a pod. Chránia 

ich pred mechanickým poškodením, pred poveternostnými vplyvmi a zlepšujú adhéziu. Tiež 

prispievajú k zlepšeniu technických vlastností materiálu, najmä odolnosť voči vlhkosti, požiaru 

či korózii. Povrchové úpravy môžu mať tiež estetický význam. Voľba druhu povrchovej úpravy 

súvisí najmä s účelom materiálu (výrobku) na ktorom sú aplikované, tiež s materiálovým 

zložením a jeho kvalitou.  

Kvalita a charakteristické vlastnosti použité na povrchové úpravy a dokonalosť jeho 

prevedenia do značnej miery predurčuje i kvalitu celého výrobku a jeho úžitkové a technické 

vlastnosti. Táto oblasť sa tak stáva jednou z významných, kde sa široko rozvíja aj aplikovaný 

výskum. Nejde len o ochranu povrchov, ale o nové technológie, materiály a vlastnosti povrchov, 

ktoré pre svoj ďalší rozvoj vyžaduje strojárenstvo, elektrotechnika, stavebníctvo, energetika, ale 

aj celkom nové odbory mikrotechniky, biomedicíny, nanotechnológií a elektroniky. Aplikácie 

povrchových úprav preukázateľne dokazujú svoj význam na výrobkoch všade okolo nás. 

Pozitívne smery povrchový úprav je možné vidieť v rade oblastí. 

Povlaky s celkom novými vlastnosťami, vysokými parametrami kvality, dlhou 

životnosťou, oteruvzdorné povlaky, povlaky samomazné s tichým chodom a bezúdržbovou 

prevádzkou, žiaruvzdorné povlaky odolávajú extrémnym teplotám pri vysokom stupne 

bezpečnosti, povlaky zabraňujúce vzniku zápalnej iskry, povrchy s elektrickými a magnetickými 

parametrami pre spracovanie a uchovávanie informácií, to sú niektoré z bežne aplikovaných 

technológií funkčných povlakov a vrstiev s parametrami a rozmermi potrebných pre ďalšie 

odbory . 

Udržateľný rozvoj povrchových úprav sa v súčasnej dobe dá charakterizovať takými 

technológiami, pri ktorých bude garantovaná: 

▪ kvalita, 

▪ funkčnosť, 

▪ vysoká životnosť, 

▪ energetická nenáročnosť, 

▪ ekologická šetrnosť, 

▪ bezúdržbová prevádzka, 

▪ bezpečnosť, 

▪ nízka cena. 

Hlavným ukazovateľom udržateľnosti a to nielen povrchových úprav je predovšetkým 

kvalita výrobkov a zariadení. Kvalitu u týchto výrobkov podmieňuje úroveň ako samotného 

technického riešenia, tak predovšetkým povrchovej úpravy, či už z funkčného hľadiska alebo 

protikoróznej odolnosti. Kvalita povrchovej úpravy je vo väčšine prípadov rozhodujúca pre 

dosiahnutie úžitkových vlastností výrobku. Povrchové úpravy sa výrazne podieľajú na výslednej 

kvalite strojárenských výrobkov.  

Okrem toho sú najvýznamnejšou zložkou celkovej kvality výrobku a je treba ich voliť tak, 

aby napomáhali k dosiahnutiu optimálneho prevedenia výrobku podľa požiadaviek zákazníka. 

Optimalizáciu procesu povrchových úprav tvoria predovšetkým technologické, prevádzkové, 

kontrolné a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby náklady na celý proces boli čo najnižšie 

a bolo dosiahnuté čo najlepšieho stavu. Optimálna povrchová úprava je taká, ktorá zabezpečí 

požadované vlastnosti výrobku s minimálnymi finančnými nákladmi na jeho vytvorenie 

a udržiavanie. 
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Základnou úlohou riadenia kvality je zabezpečiť kvalitu výsledného produktu. 

Nedodržanie výrobných a technologických požiadaviek v priebehu procesu, nedostatočná 

vstupná, medzioperačná i konečná kontrola sú príčinami nekvalitného systému povrchovej 

úpravy a jeho následného zlyhania. V prípade vady povrchovej úpravy vzniknutej v dôsledku 

nevhodne navrhnutej technológie, odstraňovanie týchto vád je neproduktívne, technologicky, 

materiálne a energeticky náročné. Preto sa v súčasnej dobe do procesov povrchových úprav 

zavádza nutnosť spätnej kontroly celého procesu a jeho vyhodnocovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1: Rámcový postup pri návrhu optimálnej povrchovej úpravy 
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22  TTRRYYSSKKAANNIIEE  
 

Tryskanie (otryskávanie, pieskovanie) je spôsob mechanickej úpravy kovov, pri ktorom sa 

tryskací materiál vrhá veľkou rýchlosťou proti povrchu výrobku. Pohybovú energiu tryskaným 

časticiam dodáva stlačený vzduch, metacie koleso alebo tlaková kvapalina. Tvrdé a ostré častice 

sa zasekávajú do povrchu, zbavujú ho nečistôt, tvárnia ho a odstraňujú i častice kovu. Povrch je 

potom drsný, s množstvom malých kráterov. Pri použití guľatých častíc sa kov neodstraňuje, ale 

jeho povrch sa spevňuje. Mäkšie častice majú veľmi malý úber a povrch sa nimi hlavne leští. 

 

 
Obr. 2.1: Povrch výrobku pred tryskaním (vľavo) a po tryskaní (vpravo) 

 

Tryskaním sa čistia hlavne odliatky a výkovky, používa sa aj na úpravu plechov 

valcovaním za tepla. Získaný čistý kovový povrch po tryskaní je vhodný pod nátery,  žiarové 

nástreky, smalty a pod. (obr. 2.1). Pri tryskaní sa usmerňuje kinetická energia dopadajúceho 

tryskacieho prostriedku a využíva sa na:  

a) čistenie povrchov mechanickým narušením väzby nečistôt  k podkladu (koróznych 

produktov, okovín, starých náterov a pod.) účinkom tryskacieho prostriedku,  

b) zdrsnenie, zjednotenie morfológie povrchu, odstránenie prípadných defektov a 

štruktúrnych nedostatkov povrchu,  

c) spevnenie povrchu, 

d) zväčšenie skutočnej plochy povrchu, 

e) aktiváciu povrchu.  

 

2.1 TRYSKACE PROSTRIEDKY 
 

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

polydisperzného materiálu. Ich tvar je určený jeho výrobnou technológiou. Ako tryskací materiál 

sa používa kremenný piesok, liatinová drvina, liatinové broky, sekaný oceľový drôt a materiál 

organického pôvodu. 

Kremenný piesok je veľmi trieštivý. Používa sa pri tlaku vzduchu do 0,3 MPa. Priestor 

tryskania musí byť intenzívne odstávaný z dôvodu vysokej prašnosti. Spôsobuje silikózu pľúc.   

Liatinová drvina je drahšia, ale má väčšiu úberovú schopnosť a je trvanlivejšia. Používa 

sa pri odstraňovaní hrdze, nečistôt z okovín z odliatkov a výkovkov. Používajú sa pneumatické 

tryskacie stroje a metacie kolesá.  

Drvina z umelých hmôt a pod. sa používa na úpravu farebných kovov a ich povlakov. 
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Tryskacie prostriedky môžu mať podľa STN EN ISO 11124 a STN EN ISO 11126 tri 

východiskové tvary zŕn:  

a) S (shot) granulát, guľatý tvar, 

b) G (grit) drvina, ostrohranný nepravidelný, 

c) C (cut wire) valcovitý ostrohranný (u sekaného drôtu).  

Pri opakovanom používaní dochádza k opotrebeniu tryskacích prostriedkov, ktoré sa 

môže prejaviť aj zmenou ich tvaru a následne aj veľkosti. Guľaté tryskacie prostriedky sa pri 

používaní rozpadajú na nepravidelné ostrohranné kusy, ktoré sa ďalším používaním môžu opäť 

zaguľatiť. 

Ostrohranné tryskacie prostriedky sa v prípade krehkých materiálov môžu štiepiť na 

menšie častice, alebo sa môžu zaguľatiť a následne opäť štiepiť na ostrohranné častice. Sekaný 

drôt (sekaný plech) sa najprv zaguľatí a potom sa rozpadá na ostrohranné častice, ktoré sa 

neskôr môžu zaguľatiť, atď. Tento proces opotrebenia sa ďalej môže cyklicky opakovať a skončil 

by až keby sa vsádzka tryskacieho prostriedku používala niekoľko tisíc obehov bez regenerácie, 

dopĺňania čerstvého prostriedku, alebo bez jeho výmeny. V praxi sa tryskací prostriedok po 

predpísanom počte použití mení, alebo priebežne preosieva a separujú sa z neho menšie 

(rozpadnuté) častice a dopĺňa sa čerstvým. Používanie tryskacích prostriedkov dlhšie, než je 

stanovené vedie k zmene mikrogeometrie čistených povrchov, ako aj k zmene charakteru 

novovzniknutých povrchov. Pravidelné monitorovanie stavu opotrebenia tryskacích 

prostriedkov umožní včas ich vymeniť, alebo doplniť a zachovať tak požadovanú 

mikrogeometriu čistených povrchov. Guľaté a ostrohranné tryskacie prostriedky majú rôzny 

mechanizmus odstraňovania nečistôt (obr. 2.2). 

 

 
Obr. 2.2: Mechanizmus odstraňovania okovín rôznymi tryskacími prostriedkami 

a) ostrohranným, b) okrúhlym 

 

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

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

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 prevažne k ich odlúpnutiu od povrchu, a to nielen v mieste dopadu, ale aj v jeho 

blízkom okolí. 

Z hľadiska stupňa očistenia povrchu sa tryskanie predpisuje na 4 stupne: 

Sa 1 ľahké otryskanie, 

Sa 2 dôkladné otryskanie, 

Sa 2 ½ veľmi dôkladné otryskanie, 

Sa 3 otryskanie na vizuálne čistý oceľový povrch.  
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2.2 SPÔSOBY TRYSKANIA (podľa STN ISO 8504-2) 
  

a) Tryskanie za sucha - tryskací prostriedok sa urýchľuje k čistenému povrchu v suchom stave, 

bez pridávania kvapalín.  

a.1) mechanické tryskanie prebieha pomocou pevných alebo mobilných zariadení, tryskací 

prostriedok sa privádza do rotujúcich metacích kolies, ktoré vrhajú abrazívo 

rovnomerne a veľkou rýchlosťou na čistený povrch. Metóda je vhodná na kontinuálne 

čistenie výrobkov s prístupnými povrchmi. Dosiahnuteľná čistota Sa 3.  

a.2)  pneumatické tryskanie - privádzaním abrazíva do prúdu stlačeného vzduchu a 

usmerňovaním zmesi abrazíva a vzduchu z dýzy na čistený povrch. Tryskací prostriedok 

dopadá na povrch kontinuálne. Metóda je vhodná pre všetky typy povrchov. 

Dosiahnuteľná čistota Sa 3. Pneumatické tryskanie sa rozdeľuje podľa princípu na 

injektorový a tlakový systém. Hlavný rozdiel je v tryskacom výkone a vo výsledku.  

a.2.1) injektorový systém (obr. 2.3) pracuje na 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 využíva v tryskacích 

kabínach. Intenzitu tryskania je možné ovplyvniť veľkosťou trysky a tlakom 

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

tryskacej kabíne) je výkon tryskania 1 - 3 m2.h-1. Pri tomto systéme sa používajú 

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

separátor prachu. 

a.2.2) tlakový systém (obr. 2.4) sa používa 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 približne 43 m.s-1. U tlakového systému sa zvyčajne 

používajú ťažšie tryskacie prostriedky, napr. oceľová a liatinová drvina, ale je 

možné použiť aj ľahšie tryskacie prostriedky (balotina, troska, korund). Tlakový 

vzduch cez ventil (2) sa privádza do zásobníka (1) a miešacej trysky (3). Po 

vyprázdnení spodného zásobníka uzavrie sa ventil (2) poklesom tlaku vzduchu 

v komore (1) a váhou tryskacieho materiálu sa otvorí ventil (5) a materiál sa 

presype do spodného zásobníka. Otvorením kohúta (2) a uzavretím miešacej 

trysky stúpne tlak v komore (1), čím sa uzavrie ventil (5) a môže prebiehať 

tryskanie cez trysku (7). 

a.3) vákuové tryskanie, alebo tryskanie s odsávaním: metóda je v princípe rovnaká ako 

pri pneumatickom, ale dýza je umiestnená v odsávacej hlave pritlačenej k oceľovému 

povrchu, ktorá odsáva použité abrazivo a odstránené nečistoty. Metóda je vhodná tam, 

kde je nežiaduce, aby sa pozostatky odstránených nečistôt a použitého tryskacieho 

prostriedku ostali v okolí lokalizovaného čistenia. Dosiahnuteľná čistota Sa 3.  
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Obr. 2.3: Princíp tryskacej kabíny s cyklónovým          Obr. 2.4: Schéma tlakového tryskacieho stroja 

separátorom prachu 

 

b) tryskanie za mokra: voda pre mokré tryskanie má mať nízky obsah solí, aby sa čistený 

povrch nekontaminoval.  

b.1) vlhké tryskanie stlačeným vzduchom  

b.2) mokré tryskanie stlačeným vzduchom 

b.3) tryskanie kašovitým tryskacím prostriedkom  

c) abrazívne čistenie tlakovou kvapalinou  

 

2.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP TRYSKANIA  
 

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 použití mohol kontaminovať čistený povrch a takýto tryskací 

prostriedok sa nesmie opakovane používať. 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 môže pridať odmasťovač, 

ktorý bude odmasťovať počas tryskania.  

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 znížiť 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 môže 

obsahovať inhibítor korózie. Vysušenie povrchov pred nanášaním náterov sa môže realizovať 

stlačeným vzduchom bez olejov a vlhkosti. Pred aplikáciou náterových látok sa povrch musí 

vysušiť a môže sa na povrchu objaviť tzv. blesková korózia. Táto tenká vrstva oxidov železa sa 

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

Po tryskaní je potrebné posúdiť očistený povrch podľa ISO 8501 a ISO 8502, aby sa 

zabezpečilo dodržanie požiadaviek. Ak ich povrch nespĺňa, proces sa opakuje.  
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2.4 CHARAKTERISTIKA KVALITY 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. 2.5. Tieto javy však nemožno jednoznačne klasifikovať 

ako gradačné, alebo degradačné. Ich skutočná povaha závisí od účelu tryskania. Napr. úber 

materiálu pri tryskaní je jav degradačný, pretože dochádza k nevratným úbytkom materiálu, no 

vzhľadom na požiadavku očistiť povrch je to jav gradačný. 

 

 
Obr. 2.5: Schematické znázornenie rozdelenia účinkov tryskania na základný materiál 

 

Z hľadiska mikrogeometrie povrchy delíme na orientované/anizotrópne (v navzájom 

kolmých smeroch má výrazne odlišné hodnoty drsnosti) a neorientované/izotrópne (drsnosť a 

rozstup vrcholkov sa v navzájom kolmých smeroch výrazne nelíšia). Podľa tohto rozdelenia 

môžeme tryskaný povrch zaradiť medzi neorientované/izotrópne povrchy. 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. 2.6: Snímka povrchu otryskaného drvinou 
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Uhol tryskania výrazne vplýva na výkon. Pri kolmom tryskaní úber nastáva iba rázom. So 

zmenšovaním uhla tryskania sa začína uplatňovať úber eróziou. Optimum sa dosahuje pri uhle 

30 - 45° pre liatinovú drvinu a 20 - 30° pre  kremenný piesok. 

 

Povrchový objem je 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. Vzájomným porovnávaním hodnôt povrchových 

objemov u jednotlivých typov tryskacích prostriedkov je možné konštatovať, že u guľatého 

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

dôležitý z hľadiska spotreby povlakovacieho materiálu, a preto je vhodné použiť na predúpravu 

povrchu pod estetické povlaky (nie funkčné) tryskanie granulátom. 

  Skutočná veľkosť povrchu je množina stredov všetkých povrchových atómov. Pri 

hodnotení skutočnej veľkosti otryskaného povrchu je potrebné vychádzať z jeho 

mikroskopických a submikroskopických nerovností a skutočnú veľkosť povrchu je možné si 

predstaviť ako rozvinutie všetkých mikronerovností do roviny. 

 

 
Obr. 2.7: Znázornenie priečneho rezu ochranným povlakom na otryskanom povrchu 

s - hrúbka povlaku, Vp - povrchový objem, Rz - maximálna výška nerovností profilu 

 

Mikronerovnosťami rozumieme súbor zásekov zŕn tryskacieho prostriedku do 

základného materiálu, ktoré sú dané tvarom tryskacieho prostriedku a majú tvar lomových 

plôch vzniknutých pri výrobe tryskacieho prostriedku. Submikroskopické nerovnosti sú 

dôsledkom rozdielnej deformačnej schopnosti jednotlivých zŕn tryskacieho prostriedku, ktorá 

môže byť spôsobená rôznou orientáciou zŕn, prípadne rozdielnymi vlastnosťami fáz.  

 

2.5 ČISTOTA OTRYSKANÉHO POVRCHU  
 

Pri procese tryskania za účelom zbavenia okovín je dôležité posúdiť, do akej miery sa 

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

ťažko dosiahnuteľný, a teda aj veľmi ekonomicky náročný. Preto sa v praxi tolerujú určité 

nepatrné zvyšky nečistôt a hovorí sa o stupni zbavenia okovín, 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. 2.8):  
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▪ 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 

prevažne jamková korózia.  

 

 
A    B    C    D  

Obr. 2.8: Stupne korózie pre vizuálne hodnotenie 

 

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

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. 2.9).  

 

 
B Sa 1     C Sa 1     D Sa 1  

Obr. 2.9: 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. 2.10).  
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B Sa 2     C Sa 2     D Sa 2  

Obr. 2.10: 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. 2.11).  

 

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

Obr. 2.11: 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. 2.12).  

 

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

Obr. 2.12: Sa 3 abrazívne čistenie na vizuálne čistú oceľ 
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Po tryskaní 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. Ich množstvo závisí od vlastností použitého 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 slúži metóda snímania samolepiacou páskou podľa STN EN ISO 8502-3. 

Samolepiaca páska sa za stanovených podmienok pritlačí na predupravený oceľový povrch, 

následne sa odstráni, uloží sa na podklad kontrastnej farby a vykoná sa vizuálne posúdenie. 

Množstvo zachyteného prachu na páske sa hodnotí vizuálnym porovnaním s referenčným 

vyobrazením (obr. 2.13), pričom sa zaznamenáva najbližšie zodpovedajúce číselné 

vyhodnotenie. Veľkosť častíc prachu sa určuje podľa kritérií uvedených v tab. 2.1. 

 

 
Obr. 2.13: Referenčná stupnica na určovanie množstva prachu 

 

Tab. 2.1: Triedy veľkosti prachových častíc 

Trieda Opis prachových častíc 

0 Častice neviditeľné pri zväčšení 10x 

1 Častice viditeľné pri zväčšení 10x, ale nie voľným okom (veľkosť pod 50 μm) 

2 Častice viditeľné voľným okom (zvyčajne častice 50 - 100 μm) 

3 Častice jasne viditeľné voľným okom (zvyčajne častice od 0,5 mm) 

4 Častice od 0,5 do 2,5 mm 

5 Častice väčšie ako 2,5 mm 

 

Na analýzu veľkosti častíc odobraných lepiacou páskou a plošného pokrytia povrchu 

týmito časticami je možné využiť rôzne softvéry na analýzu obrazu. 
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3 ODMASŤOVANIE 
 

Účelom odmasťovania je odstrániť mastnou z kovového povrchu. Mastnota sa rozpúšťa 

organickými rozpúšťadlami a to buď ponorom alebo v jeho parách. Ideálne rozpúšťadlo by malo 

rozpúšťať všetky druhy mastnôt, malo by byť stabilné, nejedovaté, nehorľavé a ľahko 

regenerovateľné. Mastnotu možno odstrániť aj zmydelňovaním za pôsobenia elektrického 

prúdu. Procesy odmasťovania delíme: 

1. organickými rozpúšťadlami, 

 - ponorom, 

 - v parách, 

 - postrekom, 

2. roztokmi alkalických lúhov, 

3. elektrolytické. 

 

Organické rozpúšťadlá rozpúšťajú mastné látky a tým uvoľňujú aj ďalšie nečistoty 

lipnúce na povrchu. Odmasťovanie je rýchle, nie je ale dokonalé, preto sa pri väčších nárokoch 

na čistotu povrchu dopĺňa elektrolytickým odmasťovaním. Je vhodné na predbežné čistenie od 

hrubých vrstiev oleja alebo vazelíny. Najčastejšie sa používa benzín, petrolej a chlórované 

uhľovodíky. Benzín sa rýchlo znečisťuje, je veľmi horľavý, regenerácia je obtiažna. Petrolej je 

vhodný len na hrubé odmastenie. Z chlórovaných uhľovodíkov sa používa trichlóretylén 

a tetrachlóretylén, ktoré ale spôsobujú kožné ochorenia. Za pôsobenia slnečného svetla sa 

trichlóretylén rozkladá za vzniku kyseliny chlorovodíkovej, ktorá môže korodovať odmastený 

povrch predmetov. Pri vyšších teplotách (120 - 150 °C) sa chlórované uhľovodíky rozkladajú za 

vzniku jedovatého fosgénu. Preto sa ich používanie maximálne obmedzuje. Najčastejšie sa vo 

výrobe používa odmasťovanie v nehorľavých rozpúšťadlách. Zariadenia pracujú na princípe 

ponorom, postrekom, odmasťovania a v parách a na princípoch kombinovaných. 

Na veľmi znečistené predmety s hrubou vrstvou mazadla a produktov nedokonalého 

spaľovania pohonných hmôt (súčasti motorov) sa používa odmasťovanie emulzné, ktoré je 

kombináciou alkalických a organických rozpúšťadiel. Týmto spôsobom sa dosahujú dobré 

výsledky aj za normálnej teploty. 

Odmasťovanie v alkalických roztokoch je proces zložitý. Mastné kyseliny sa neutralizujú 

a prejdú do roztoku ako rozpustné mydlá. Povrchovo aktívne mydlá znižujú povrchové napätie 

medzi roztokom a mastnotou, čím priaznivo pôsobia na priebeh odmasťovania. Mechanizmus 

odmasťovania olejov, ktoré sa nezmydelňujú prebieha v dvoch stupňoch. V prvom sa stenčuje 

olejová vrstva, v druhom stupni sa vytláča olej z povrchu. Účinkom povrchovo aktívnych látok sa 

zníži povrchové napätie oleja tak, že sa olejový film potrhá a olej sa vytlačí z povrchu kovu. 

Najčastejšie používané odmasťovacie roztoky obsahujú hydroxid sodný, ktorý sa dopĺňa 

uhličitanmi, fosforečnanmi, povrchovo aktívnymi látkami a emulátormi. Roztok musí mať 

dostatočnú alkalitu, aby nedošlo k hydrolýze mydla (pH > 10,2). 
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4 MORENIE 
 

Morením nazývame odstraňovanie koróznych splodín z povrchu kovu ich rozpúšťaním 

pomocou chemického činidla. Takto sa odstraňujú okoviny z povrchu kovového predmetu, ktoré 

vznikli počas jeho výroby. K moreniu radíme aj odstraňovanie hrdze vzniknutej na oceli pri 

skladovaní alebo v prevádzke a odhrdzujeme máčaním kovu v odhrdzovači. Dekapovaním sa 

nazýva odstraňovanie tenkých, obvykle neviditeľných vrstiev oxidov z povrchu kovu a používa 

sa najmä pred galvanickým pokovovaním. Opaľovanie sa používa pri medi a jej zliatinách - je to 

krátkodobé ponorenie predmetov do roztoku koncentrovanej kyseliny dusičnej alebo jej zmesi 

s inými kyselinami. 

Oceľ sa morí najčastejšie v kyseline sírovej, chlorovodíkovej alebo fosforečnej. Predmety 

sa pred morením odmasťujú, aby kyselina mala prístup k celému povrchu okovín. Vrstva okovín 

má nerovnomernú hrúbku a často je pórovitá. Pórmi preniká kyselina na základný kov 

a rozpúšťa ho. Pri použití kyselín vzniká nebezpečenstvo rozpúšťania aj základného kovu. Napr. 

pri použití kyseliny sírovej sa rozpúšťa oceľ podľa rovnice (4.1) a vznikajúce bubliny vodíka 

odtrhávajú časti okovín od kovového základu vztlakom vodíka (obr. 4.1). 

 

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2    (4.1) 

 

 
Obr. 4.1: Morenie v kyseline sírovej 

a) rozpúšťanie kovu v mieste ponoru, b) odstránenie okovín od kovového základu vodíkom 

 

Z uvedeného by sa javilo, že vodík má na morenie priaznivý účinok. Avšak vodík pre svoj 

malý atómový rozmer veľmi ľahko difunduje do ocele, pričom spôsobuje jej krehnutie a má aj 

nepriaznivý vplyv na kvalitu nasledujúcich povrchových úprav. Potlačiť vznik vodíkovej 

krehkosti umožňuje použitie inhibítorov. Tie podstatne spomaľujú rýchlosť rozpúšťania ocele, 

pričom rýchlosť rozpúšťania okovín takmer neovplyvňujú. Ako inhibítory sa používajú najviac 

látky organického charakteru. 

Oceľ sa morí v roztokoch kyseliny sírovej o koncentrácii 5 - 20 %. Pracovná teplota sa 

pohybuje v rozmedzí 40 - 70 °C. Používaním sa kúpeľ vyčerpáva a stúpa v ňom obsah železa. Pri 

dosiahnutí koncentrácie 90 g.l-1 Fe je potrebné nasadiť nový kúpeľ. 

Po morení je treba zvyšky kúpeľa z povrchu kovu opláchnuť studenou a teplou vodou, do 

ktorej sa niekedy pridávajú neutralizačné prísady, ktorými sú Na2CO3, NaOH, NaNO2.  

 

Morenie v kyseline chlorovodíkovej je nákladnejšie a výpary z moriacich roztokov sú 

veľmi agresívne. Dosahujú sa však čistejšie povrchy. Najvhodnejšia koncentrácia kyseliny 
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chlorovodíkovej je 10 - 20 %. Morenie v kyseline fosforečnej sa používa zriedkavejšie pre jej 

vysokú cenu. Vytvorí sa pri tom tenká vrstva fosforečnanov, chrániaca čiastočne oceľ proti 

korózii. Používa sa kyselina s koncentráciou 5 - 20 % pri teplote 40 - 80 °C. Kyselina fosforečná 

je hlavným komponentom odhrdzovacích prostriedkov, ktoré ešte obsahujú aj železo alebo 

mangán či zinok a prísady pôsobiace ako odmasťovadlá a zmáčadlá. 

Legované ocele nemožno moriť v uvedených jednoduchých roztokoch. Na ich morenie  

sa používajú zmesi kyselín ako HCl, H2SO4, HNO3, HF a H3PO4. Proces morenia možno  

zintenzívniť použitím ultrazvuku. Jeho použitím sa prenikavo skracuje čas morenia , tým klesajú 

aj straty na kove a dosahuje sa lepšia kvalita povrchu. 

Ďalšie možnosti morenia poskytujú pary a taveniny. Oceľ možno moriť pri 500 °C 

v parách chlorovodíka, pričom sa oxidy premieňajú na chloridy, ktoré sú pri týchto  teplotách 

prchavé. Nevýhodou je silné naleptanie povrchu a vysoké náklady na zariadenie. Morenie  

v taveninách využíva hlavne spôsob hydridový: tavenina hydridu sodného, obsahuje 1,5 - 3 % 

sodíka pri teplote 350 °C redukuje oxidy na kovy, ktoré sa potom z povrchu predmetu odstránia 

oplachom. 

Meď a jej zliatiny sa pri spracovaní za vyšších teplôt pokrývajú vrstvou čierneho oxidu 

meďnatého. Do teploty 700 °C je vrstva práškovitá, nad touto teplotou celistvá a ťažko sa 

odstraňuje. Používa sa na to 10 %-ný roztok kyseliny sírovej s teplotou 80 °C.  

Pri morení hliníka sa odstraňuje z jeho povrchu vrstva oxidov vznikajúca už po krátkej 

explózii predmetu v atmosfére aj pri teplote okolia. Na morenie je možné použiť zásadité aj kyslé 

prostredie. Pri alkalickom morení v 10 - 20 %-nom roztoku hydroxidu sodného pri teplote         

50 - 80 °C nie je potrebné odmasťovať povrch.  

Zliatiny hliníka pri morení tmavnú následkom hromadenia legúr v tenkých vrstvách na 

povrchu predmetu. Tieto vrstvy sa odstraňujú rozpúšťaním v kyselinách. Pre duraly sa používa 

kyselina dusičná, pre zliatiny s inými legúrami sa pridáva ešte aj kyselina sírová alebo 

fluorovodíková. Pre kyslé morenie hliníka sa používajú kombinované roztoky kyseliny 

chrómovej a sírovej. Teplota morenia je 60 - 70 °C. 

 

4.1 MORIACE ZARIADENIA 
 

Moriace zariadenia delíme podľa technológie na zariadenia pre morenie ponorením (sem 

patria nádrže) a moriace stroje a zariadenia pre morenie postrekom. Nádrže sú najjednoduchšie 

zariadenia na morenie. Vyrábajú sa z materiálov odolných proti účinkom moriacich kyselín, ako 

je kamenina, poprípade betónové a oceľové nádrže, ktoré sa vykladajú kyselinovzdorným 

materiálom (guma, plasty, dlaždice, olovený plech). Ohrev média sa robí buď prehriatou parou 

alebo elektrickými odporovými špirálami zabudovanými na dne nádrže. Zariadenia na morenie 

sú buď bubnové (na drobné súčiastky) alebo komorové, ktorými prechádza dopravník so 

zavesenými morenými predmetmi. Všetky zariadenia na morenie vyžadujú účinné odsávanie pár 

z pracovných priestorov. 
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4.2 POROVNANIE KYSELÍN POUŽÍVANÝCH NA MORENIE 
 

Za silné kyseliny sa považujú tie, ktoré v roztoku takmer dokonale disociujú a hodnota 

ich disociačnej konštanty (pKA) je menšia než 2. Stredne silné kyseliny v roztoku disociujú iba 

čiastočne a ich pKA sa pohybuje v intervale 2 - 4, slabé kyseliny disociujú nepatrne a ich pKA má 

hodnotu väčšiu než 4. Pre veľmi slabé kyseliny je typická hodnota pKA viac ako 10. Z porovnania 

hodnôt pKA vyplýva, že HCl je silná kyselina a H3PO4 je stredne silná kyselina:  

 

HCl:  pKA = - 8 

H3PO4:  pKA = 2,12 

H2SO4:  pKA = -4,8 

 

Tab. 4.1: Chemická odolnosť kovov - korózivzdornosť 

látka uhlíková oceľ 1.4301 nerez oceľ 1.4401 nerez oceľ Hastelloy C 

HCl 

(0 - 25 %) 
neodporúča sa neodporúča sa 

problematické  

použitie 
odolné do 20 °C 

HCl 

(25 - 37 %) 
neodporúča sa neodporúča sa neodporúča sa odolné do 20 °C 

H3PO4 

(0 - 50 %) 
neodporúča sa odolné do 95 °C odolné do 60 °C odolné do 95 °C 

H3PO4 

(50 - 100 %) 
neodporúča sa neodporúča sa 

problematické  

použitie 
odolné do 60 °C 

H2SO4 

(0 - 10 %) 
neodporúča sa 

problematické 

použitie 

problematické  

použitie 
odolné do 95 °C 

H2SO4 

(10 - 75 %) 
neodporúča sa neodporúča sa neodporúča sa odolné do 60 °C 

H2SO4 

(koncentrovaná) 
neodporúča sa neodporúča sa 

problematické  

použitie 
odolné do 60 °C 

 

        Kyselina chlorovodíková (HCl, triviálne kyselina soľná) je silná kyselina a silne leptavá. 

Na vzduchu vytvára so vzdušnou vlhkosťou silno korozívnu hmlu. Spôsobuje ťažké poleptania 

pokožky, slizníc očí a dýchacieho traktu. HCl dráždia horné i dolné dýchacie cesty a vedú k 

tvorbe nekrózy slizníc. Je to silne reaktívna zlúčenina, dokonca pri reakcii s niektorými kovmi 

(zinok, meď, mosadz) za tvorby ľahko zápalného vodíka. 

Na obr. 4.2 je pre zaujímavosť rozpad vodotesných hodiniek z ušľachtilej ocele v horúcej 

koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej. 

 

 

  

 

  

 

  

Stav po ponorení   Stav po niekoľkých hodinách   Stav po dlhšom čase   

Obr. 4.2:  Rozpad hodiniek z ušľachtilej ocele v horúcej HCl 
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Kyselina fosforečná (H3PO4) je bezfarebná, na vzduchu rozplývavá látka; vo vodnom 

roztoku sa správa ako stredne silná trojsýtna kyselina. Je veľmi stála a nemá oxidačné vlastnosti. 

Väčšinu kovov nerozpúšťa, pretože sa v zriedenej kyseline fosforečnej vytvára na ich povrchu 

vrstvička nerozpustných fosforečnanov. Fosforečnany mnohých kovov sú nerozpustné, preto sa 

niektoré kovy pasivujú. Vzniknuté vrstvičky fosforečnanov pasivujú kov dlhodobo. Zahrievaním 

uvoľňuje kyselina fosforečná molekuly vody a postupným spojovaním fosforečnanových skupín 

kondenzuje až na polyfosforečné kyseliny. 

 

Kyselina sírová (H2SO4, triviálny názov vitriol) je silná minerálna, anorganická kyselina, 

miešateľná s vodou v neobmedzenom pomere. Kyselina sírová má veľmi veľa použití a po vode 

je to chemikália s najväčšou produkciou na svete, je takisto nazývaná aj „krvou chemického 

priemyslu“, pretože sa nenájde výroba, kde by sa kyselina sírová nepoužívala. Dôležité aplikácie 

zahrňujú spracovanie rúd, výrobu hnojív, rafinovanie ropy, čistenie odpadových vôd a rôzne 

chemické syntézy. Kyselina sírová je veľmi reaktívna, reaguje skoro so všetkými kovmi 

okrem železa (v koncentrovanom stave ho pasivuje - vytvára ochrannú vrstvu oxidu), 

olova, zlata, platiny a wolfrámu, 20 %-ný vodný roztok nereaguje s meďou. Zriedená kyselina 

rozpúšťa železo, hliník, zinok, mangán, horčík, nikel. Na rozpustenie medi a cínu je potrebná 

horúca. Olovo a wolfrám sa nerozpúšťajú. Reakcia kyseliny so železom za vývoja vodíka je 

typická pre väčšinu kovov, ale pri rozpúšťaní cínu sa vyvíja oxid siričitý (4.3): 

 

Fe + H2SO4  H2 + FeSO4       (4.2) 

Sn + 2 H2SO4  SnSO4 + 2 H2O + SO2      (4.3) 

 

Tento rozdiel je spôsobený oxidačnými vlastnosťami koncentrovanej kyseliny pri 

rozpúšťaní cínu, medi, alebo zinku. 
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5 FOSFÁTOVANIE 
 

Fosfátovací proces môžeme definovať ako povrchovú úpravu kovového materiálu za 

súčasného vytvorenia nevodivej, nerozpustnej konverznej vrstvy vylepšujúcej priľnavosť 

náteru, jeho koróznu odolnosť a odolnosť voči skorodovaniu. Zároveň je tento povlak dobrým 

nosičov lubrikantov, čo sa využíva k zníženiu valivého a vlečného trenia. Povlak je výsledkom 

série chemických reakcií, počas ktorých sa časť podkladového kovu stáva súčasťou odolnejšieho 

filmu. Fosfátovanie preto patrí medzi najčastejšie využívanú povrchovú úpravu nelegovaných 

ocelí a zinkových podkladov. Zloženie podkladovej ocele ovplyvňuje schopnosť fosfátovania 

v prípade, že celkový obsah chrómu, niklu a medi presahuje 800 ppm. Veľmi nepriaznivý vplyv 

na tvorbu fosfátovaného povlaku má povrchová kontaminácia uhlíkom, limitné hodnoty sú 4,3 - 

8,0 mg.m-2.  

Fosfátové povlaky na oceli vytvárajú intenzívne sfarbené svetlo- až tmavošedé vrstvy, 

modrofialové farby do zlatistých odtieňov v závislosti na type kúpeľa a podkladovej ocele. 

Sfarbenie nebýva rovnomerné, podľa hrúbky vrstvy sa na povrchu vyskytuje rada farebných 

odtieňov. 

 

5.1 MECHANIZMUS TVORBY FOSFÁTOVÉHO POVLAKU 
 

 Všetky konvenčné fosfátovacie kúpele sú založené na vylučovaní nerozpustných 

terciárnych fosforečnanov kovov z vodných roztokov kyseliny fosforečnej s alkalickými soľami 

s jedným či viac kovovými katiónmi na povrch kovového materiálu. Kúpeľ obsahuje kyselinu 

fosforečnú, dihydrogénfosforečnany vhodných kovov a látky uľahčujúce tvorbu povlaku 

(urýchľovače - akcelerátory) a katalyzátory. Kúpele okrem toho obsahujú ďalšie látky, ktoré 

zaručujú kompaktnosť povlaku a stabilitu kúpeľa (napr. tenzidy). 

Fosfátovací proces je zahájený elektrochemickou fázou, ktorá je podobná 

elektrochemickej korózii. Počas nej sa na povrchu vzorky za niekoľko sekúnd začne vylučovať 

tenká vrstva primárneho fosforečnanu. Táto vrstva je tvorená katiónmi kovu uvoľnenými zo 

substrátu a obsiahnutými vo fosfatizačnom roztoku. Po ponorení kovového predmetu do kúpeľa 

dochádza k vytvoreniu siete lokálnych mikročlánkov, charakterizovaných anodickými 

a katodickými reakciami. Anodickou reakciou je označovanie rozpúšťanie kovového povrchu 

substrátu, iniciovaného voľnou kyselinou fosforečnou, za súčasného uvoľnenia kovového 

katiónu (5.1). Mikrokatódy sú tvorené v miestach nehomogenít podkladového kovu, pri jeho 

povrchu sa spotrebovávajú uvoľnené elektróny za vzniku vodíka (5.2 a 5.3). Pre prípad 

zinočnatého fosfátovania dochádza k tvorbe kryštalizačných zárodkov fosforečnanu zinočnato-

železnatého (5.4). Uvedený popis využíva model teórie mikročlánkov a je uvedený hlavne pre 

svoju názornosť.  

 

Me  Me2+ + 2 e-      (5.1) 

2H+ + 2e-  H2      (5.2) 

H2PO4 -- + Zn2+   ZnPO-
4 + 2 H+    (5.3) 

Fe2+ + 2 ZnPO4- +   Zn2Fe(PO4)2     (5.4) 

 

Počas tejto fázy sa zráža určité množstvo kalu zloženého z odmorených katiónov 

materiálu, ktoré sa nezabudovali do primárnej vrstvy, s fosforečnanovými aniónmi vo forme 

FePO4 (pre oceľ). 
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Počas kryštalizačnej fázy dochádza k formácii rozpustného primárneho fosforečnanu 

zinočnatého a vedie k spotrebe voľnej kyseliny a tým zvýšenia pH na rozhraní kovu a roztoku. 

Tento nárast pH zmení hydrolytickú rovnováhu medzi rozpustnými primárnymi 

a nerozpustnými terciárnymi fosforečnanmi ťažkých kovových iónov obsiahnutých vo 

fosfatizačnom kúpeli (pre prípad fosfatizačného kúpeľa). Konštanty kyslosti H3PO4 poukazujú na 

to, že kyselina je pomerne slabá už v prvom stupni disociácie. Všetky doteraz zmieňované 

katióny sú katióny veľmi slabých hydroxidov, teda hydrolýze podliehajú veľmi ochotne. Kyslé 

prostredie výhodné pre udržanie katiónov v roztoku, prípadne vo forme jednoduchých katiónov 

zabudovaných do kryštalizačnej mriežky nerozpustných fosforečnanov. V neutrálnom alebo 

zásaditom prostredí vznikajú nerozpustné hydroxidy, ktoré by spomalili rast povlaku, príp. 

degradovali jeho štruktúru a vlastnosti. Pre hydrolýzu fosforečnanového aniónu je kyslé 

prostredie skôr nevýhodou, lebo podporuje vznik hydrogén- a dihydrogénfosforečnanového 

aniónu. Fosfatizačný roztok je však vytváraný tiež H3PO4, ktorá svojou disociáciou tieto anióny 

pridáva. Tým je hydrolýza terciárneho fosforečnanu skôr potlačovaná. Prekročením súčinu 

rozpustnosti je spôsobená rýchla konverzia vylúčenia fosforečnanov. Novo vytvorená vrstva 

terciárneho fosforečnanu má už celkom kryštalický charakter. Nárast kryštálov počas 5 - 10 min 

je ukončený úplným prekrytím mikroanód. 

 

5.2 TECHNOLOGICKÝ PROCES FOSFÁTOVANIA 
 

Najčastejšie sa fosfátovací proces sa skladá z 9 operácií: odmastenie › oplach › morenie › 

oplach › aktivácia › fosfátovanie › oplach › pasivácia › sušenie. 

Podľa stavu povrchu podkladového kovu, požadovanej technológie a aplikácie 

fosfátovania sú niektoré kroky vynechané, prípadne doplnené. Samotná technológia nanesenia 

fosfatizačného  roztoku sa robí ponorom kovu alebo menej často postrekovou technikou. 

 

PREDÚPRAVA POVRCHU 

Jedným z najdôležitejších parametrov pre dokonalú formáciu povlaku je správne 

očistený kov bez znečistenia olejmi, tukmi, voskami a koróznymi produktmi. Ideálnym čistiacim 

prostriedkom je činidlo schopné odstrániť všetky druhy nečistôt z povrchu kovu a zabrániť ich 

spätnému usadeniu. V praxi sú často kombinované mechanické úpravy povrchu s následným 

chemickým alebo elektrochemickým čistením. Pre odstránenie hrubých nečistôt a koróznych 

produktov sa v prvej fáze využíva mechanické čistenie. Podľa rozmerov ošetrovaného telesa 

a požiadaviek na priemer nerovnosti povrchu sú definované metódy - tryskanie, brúsenie, ... 

K odstráneniu nečistôt v póroch materiálu, ako sú brúsne pasty a minerálne oleje sa využívajú 

chemické prostriedky, ktoré prevádzajú nečistoty do roztoku a následne sú zmyté z povrchu. 

Odmasťovacích prostriedkov je veľmi veľa. Podľa chemického zloženia ich môžeme rozdeliť: 

• rozpúšťadlové (chlórované, chlórfluórované, nearomatické uhľovodíky), 

• emulzné (stabilná emulzia, fyzikálna emulzia), 

• vodné (alkalické, tenzidové). 

Kvôli toxicite a horľavosti organických rozpúšťadiel, sa tieto nahrádzajú parnými 

odmasťovacími technikami, ktorých najväčšou výhodou je spotreba iba malého množstva 

rozpúšťadla. Odstránenie oxidov a koróznych produktov z predchádzajúcich operácií v kyslom 

prostredí sa označuje ako morenie. Odstránenie malých zvyškov slabším roztokom kyseliny - 

dekapovanie. Často používané elektrochemické odmasťovanie je druh alkalického odmastenia, 

pri ktorom sú dosiahnuté lepšie výsledky v dôsledku mechanického účinku vyvíjaného vodíka 
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alebo kyslíka. V praxi sa  používajú najmä alkalické odmasťovacie kúpele, ktoré sú dodávané vo 

forme koncentrátov. 

 

AKTIVÁCIA POVRCHU  

Okrem urýchľovačov sa pre kvalitné pokrytie materiálu fosfátovou vrstvou doporučuje 

ošetriť povrch aktivačným roztokom. Aktivačný kúpeľ spravidla obsahuje veľmi jemne 

rozptýlené čiastočky špeciálnych solí, ktoré sú prilepené na materiály a iniciujú nukleáciu 

kryštálov. Dosiahne sa väčšieho počtu kryštalizačných centier a tým výsledného povlaku 

s jemnejšou kryštalickou štruktúrou. V prípade zinočnatých fosfátov sa najčastejšie jedná 

o zlúčeniny na báze fosforečnanu titaničitého a pri mangánatých povlakoch polyfosfátu 

mangánu. 

 

FOSFÁTOVANIE 

Vhodne očistené povrchy sú v ďalšej fáze vystavené kyslému fosfatizačnému kúpeľu, 

ktorý poskytuje nerozpustnú vrstvu amorfných solí kyseliny fosforečnej. Vzhľadom k širokému 

spektru fosfatizačných prostriedkov je dôležité správne zvoliť východzie látky a parametre 

kúpeľa (teplota, čas ponoru, hrúbka vrstvy a plošná hmotnosť) podľa charakteru substrátu 

a druhu aplikácie. Podľa veľkosti, tvaru a aplikácie fosfátovaného materiálu sa volí spôsob 

technológie depozície - postrekový alebo ponorový. Výhodou postrekovej metódy nanášania 

fosfátu je krátky operačný čas, menšia náchylnosť voči kontaminácii roztoku a možnosť 

ošetrenia veľkého množstva výrobkov. Naopak ponorová metóda poskytuje kompaktnejšiu 

vrstvu na menšom pracovnom prostredí.  

K správnemu posúdeniu kúpeľa, poskytujúci adekvátny film sa v praxi kontrolujú 

a udržujú konštantné hodnoty voľnej kyseliny, ktorá poukazuje na prítomnosť voľných H+ iónov 

v roztoku, celkovej kyseliny - ktorá určuje celkový obsah fosforečnanov v roztoku, urýchľovača 

a ďalších kovových zložiek. Vzťah medzi obsahom voľnej kyseliny a celkovej kyseliny sa obvykle 

udáva ako ich pomer. Parametre ukazujúce na správne pripravený kúpeľ sa stanovujú titráciou 

a udávajú v bodoch, ktorým zodpovedá spotreba titračného roztoku. Ďalším faktorom 

ovplyvňujúcim vylučovanie nerozpustného terciárneho fosfátu je teplota kúpeľa (konvenčný 

proces: 30 - 99 °C). Vyššia teplota uľahčuje precipitáciu terciárneho fosfátu za kratší čas, pričom 

je potreba viac voľnej kyseliny. Oproti tomu v prípade fosfátovania za izbovej teploty je možná 

neutralizácia pridaním uhličitanu kovu, ktorý vytvára povlak. Preto je treba obsah voľnej H3PO4 

počas fosfátovania udržať na danej hodnote podľa požadovaného povlaku. Vyšší obsah kyseliny 

nielenže spomalí tvorbu povlaku, ale vedie i k nadmernému úbytku kovu. Pokiaľ bude naopak 

obsah voľnej kyseliny príliš nízky, bude dochádzať k rozpusteniu fosfátovej vrstvy a povedie 

k vyzrážaniu nepriľnavých sekundárnych fosforečnanov vo forme kalu. 

 

UTESNENIE A KONZERVÁCIA  

Kryštalický charakter fosfátových povlakov zároveň spôsobuje ich pórovitosť, preto je 

treba k zaisteniu dostatočnej koróznej odolnosti tieto póry utesniť. Ku konzervácii  sa používajú 

hlavne zlúčeniny zirkónia a titánu (fluórozirkoničitany a fluórotitaničitany), ďalej zlúčeniny 

stearátov, minerálne oleje a organické vosky. K zaisteniu vyššej koróznej odolnosti sa 

fosfátované diely sušia pri teplote 100 - 120 °C a schladené na laboratórnu teplotu ponoria počas 

1 min do konzervačného prípravku. Dodatočné úpravy musia byť odberateľom špecifikované 

podľa normy (tab. 5.1.). 
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Tab. 5.1: Dodatočné úpravy fostátových povrchov 

Označenie Druh úpravy 

T1 Nanesenie náteru alebo obdobných povlakových materiálov 

T2 Impregnácia anorganickými alebo organickými tesniacimi prostriedkami  

T3 Farbenie 

T4 Impregnácia konzervačnou vazelínou alebo konzervačným olejom 

T5 Impregnácia konzervačným voskom 

T6 Impregnácia mydlom pre tvárnenie 

 

OPLACH 

Dôkladný oplach je nutné opakovane zaradiť medzi jednotlivé kroky celého procesu, 

pretože zaručuje dekontaminovaný povrch podkladového materiálu a tým i kompaktnú vrstvu 

fosfátového povlaku. Po fosfátovaní sa často aplikuje dvojitý oplach, kedy sa zmyjú zvyšky 

kyselín a rozpustných solí a následne sa ešte povrch omyje demineralizovanou (destilovanou) 

vodou. 

 

URÝCHLENIE FOSFÁTOVACIEHO PROCESU 

Fosfátovacie reakcie prebiehajú pomaly kvôli polarizácii spôsobenej vývinom vodíka, 

pričom hlavným krokom je niektorý z čiastkových mechanizmov: prenos náboja › vznik 

molekuly › vznik bubliny plynu › migrácia bubliny od povrchu 

Preto kúpeľ obsahuje látky uľahčujúce tvorbu fosfátovaného povlaku urýchľovače či 

katalyzátory. Urýchlenie fosfátovacieho procesu je založené na pôsobení týchto látok na úvodné 

korózne reakcie, čím sa docieli i možnosti zníženia procesnej teploty na 43 - 71 °C. Spôsoby 

urýchlenia procesu sa dajú rozdeliť na chemické a elektrochemické. Medzi najbežnejšie 

chemické urýchľovače patria oxidačné činidlá, ktoré uľahčujú depolarizácii vodíkových katiónov 

a tým urýchľujú proces rozpúšťania podkladového kovu. Chemické urýchľovače sú využívané 

častejšie, pretože chránia i proti zrážaniu kalov železa do kúpeľa. Najčastejšie sa jedná 

o dusičnany, dusitany, chlorečnany, peroxidy, organické nitrozlúčeniny a ich kombinácie. 

Prítomnosť dusičnanov ako urýchľovačov má značný vplyv na zloženie a množstvo 

uvoľňujúceho sa plynu, pretože má silné oxidačné účinky. Vzhľadom k tomu, že proces sa 

odohráva v prostredí H3PO4, možno využiť oxidačných schopností i v prípade dusitanov. 

Z elektrochemických metód sa na urýchlenie procesu využívajú anodické aj katodické pulzné 

metódy, pričom každá z nich má svoje výhody aj nevýhody. Získané povlaky sú slabšie a majú 

jemnejšiu kryštalickú štruktúru, než vrstvy vytvorené bez použitia urýchľovača, ktoré vždy 

obsahujú kryštály fosforečnanu zinočnatého. 

Medzi katalyzátory patria katióny kovov ušľachtilejšie než železo (napr. meď a nikel). 

Tieto uľahčujú tvorbu mikročlánkov na kovovom povrchu, pretože podliehajú cementácii na 

povrch podkladu a vytvárajú tak veľké množstvo katodických miest. Pokiaľ je k vytvoreniu 

povlaku využitá postreková technológia, nárast vrstvy je rýchlejší, pretože je zbavený o difúziu 

zložiek z roztoku k povrchu kovu. Takéto povlaky sú veľmi tenké a majú jemnú kryštalickú 

štruktúru, ale sú vhodné ako podklad pred lakovaním. 

 

5.3 TYPY FOSFÁTOVÝCH POVLAKOV 
 

Fosfátové povlaky rozdeľuje norma DIN EN 12476 na základe kovového katiónu 

fosfatizačného roztoku na zinočnaté, mangánaté, zinočnato-vápenaté a železnaté (tab. 5.2). 



                                                                                      OLŠOVSKÝ, M.: Základy povrchovej úpravy kovov 
                                                                                                                      Nováky: MSM Martin, 2015 
                                                                                                                         ISBN 978-80971929-9-0 2244  

 

Tab. 5.2: Charakteristiky fosátových povlakov 
Hlavná zložka 

fosfátovacieho 

kúpeľa 

Typ vytvoreného 

povlaku 

Symbol 

povlaku 

Vzhľad  

povlaku 

Plošná hmotnosť povlaku (g.m-2) 

Fe* Al Zn Cd 

Zn(H2PO4)2 fosfát zinku Znph 
svetlošedý až 

tmavošedý 

1 - 30 0,3 - 10 1 - 20 1 - 20 

Zn(H2PO4)2 

Ca(H2PO4)2 
fosfát zinku-vápnika ZnCaph 1 - 10 --- 1 - 10 --- 

Mn(H2PO4)2 fosfát mangánu Mnph 
tmavošedý až 

čierny 
1 - 30 --- --- --- 

Me(I) (H2PO4)2 
fosfát podklad. kovu 

(+ oxidy železa u Fe) 
Feph 

mA = 0,1 - 1,0 g.m-2 

dúhový 

mA > 1,0 g.m-2 

 šedý 

0,1 - 1,5 < 0,5 0,1 - 2 --- 

Fe* - železnaté materiály, Me(I) - katión alkalického kovu alebo (NH4)+; mA - plošná hmotnosť 

 

Fosfátovú vrstvu v ráde až 100 μm možno úspešne vytvoriť na železných a niektorých 

neželezných kovoch, medzi ne patrí zinok, hliník, horčík a kadmium (tab. 5.3). V praxi sa však 

vrstva fosfátu charakterizuje plošnou hmotnosťou (g.m-2). Podľa druhu vylúčeného fosforečnanu 

sa odvíja nielen mechanické, ale aj chemické vlastnosti vylúčeného povlaku. Zloženie povlaku je 

ovplyvnené: 

▪ metódou aplikácie, 

▪ zložením kúpeľa, 

▪ druhom a množstvom urýchľovača, 

▪ prítomnosťou ďalších kovových iónov. 

Kryštály zaujímajú podľa chemického zloženia formy doštičiek, ihličiek alebo zŕn 

v rozmedzí jednotiek až desiatok mikrometrov. 

 

Tab. 5.3: Zloženie fáz fosfátových povlakov podľa druhu podkladu 

Kov v kúpeli Fe-substrát Zn-substrát Al-substrát 

Fe 

Fe3(PO4)2 . 8 H2O 

Fe3H2(PO4)4 . 4 H2O hureaulit 

FePO4 . 2 H2O strengit 

Zn3(PO4)2 . 4 H2O 

Zn2Fe(PO4)2 . 4 H2O 

Fe5H2(PO4)4 . 4 H2O 

AlPO4 

Mn 
(Mn, Fe)5H2(PO4)4 . 4 H2O 

Mn5H2(PO4)2 . 4 H2O hureaulit 
Zn3(PO4)2 . 4 H2O Mn5H2(PO4)4 . 4 H2O 

Zn 
Zn2Fe(PO4)2 . 4 H2O fosfofylit 

Zn3(PO4)2 . 4 H2O hopeit 
Zn3(PO4)2 . 4 H2O  

ZnCa 

Zn2Fe(PO4)2 . 4 H2O 

Zn2Ca(PO4)2 . 2 H2O scholzit 

Zn3(PO4)2 . 4 H2O 

Zn3(PO4)2 . 4 H2O 

Zn2Ca(PO4)2 . 2 H2O 
Zn2Ca(PO4)2 . 2 H2O 

 

FOSFÁTOVANIE ŽELEZNATÉ 

Fosfatizačný kúpeľ neobsahuje dihydrogénfosforečnan železnatý, ale netradične 

dihydrogénfosforečnan amónny, prípadne sodný. Vylúčený konverzný film je veľmi tenký a je 

tvorený hlavne fázou γ-Fe2O3 a minerálom vivianitom chemického zloženia Fe3(PO4)2 . 8 H2O, 

kryštalizujúcom v monoklinickej kryštálovej sústave. Amorfná fosfátová vrstva je produkovaná 

po  1 - 5 min expozícii v pracovnom kúpeli s teplotou 50 - 60 °C. Vylúčený film má nízku plošnú 

hmotnosť v rozmedzí 0,1 - 0,4 g.m-2 poskytujúci minimálne ochranné vlastnosti. Preto je 

prevažne využívaný ako medzivrstva pod lakovaním a medzioperačná ochrana. 
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FOSFÁTOVANIE ZINOČNATÉ 

Fosfatizačný kúpeľ obsahujúci dihydrogénfosforečnan zinočnatý poskytuje silnejší film 

minerálu hopeitu Zn3(PO4)2 . 4 H2O kryštalizujúci v ortorombickej kryštálovej sústave. V prípade 

oceľového podkladu je v minoritným podiele súčasťou povlaku tiež minerál fosfotylit 

Zn2Fe(PO4)2 . 4 H2O, kryštalizujúci v monoklinickej sústave. Kryštalická vrstva s plošnou 

hmotnosťou 1 - 10 g.m-2 sa vylúči po 3 - 10 min expozície v roztoku s teplotou 40 - 70 °C. Pre 

špeciálne aplikácie je možno vytvoriť i povlaky s vyššou plošnou hmotnosťou - až 35 g.m-2. 

Zinočnatý fosfát je praxi najčastejšie využívaný ako podklad pod organické povlaky, 

elektroizolačná vrstva alebo pre uľahčenie ťahania drôtov. 

 

FOSFÁTOVANIE ZINOČNATO-VÁPENATÉ 

Fosfatizačný kúpeľ je svojim zložením podobný zinočnatému fosfátovaniu, ale roztok 

obsahuje naviac dihydrogénfosforečnan vápenatý. Produktom tohto kúpeľa je kryštalická vrstva 

veľmi jemnej globulárnej štruktúry minerálu scholzitu Zn2Ca(PO4)2 . 2 H2O kryštalizujúceho 

v kosoštvorcovej kryštálovej sústave. Film plošnej hmotnosti v rozmedzí 1 - 4,5 g.m-2 sa vylučuje 

po 5 - 10 min expozícii kúpeľa teploty 50 - 70 °C. Takto pripravené povlaky sa najviac využívajú 

pre ukotveniu spojov gumy s vulkanizovaným kaučukom (napr. pre oceľové výstužné materiály 

v autoplášťoch). Je tiež vhodný ako podkladová vrstva náterových systémov a ako náhrada 

zinočnatého fosfátovania tam, kde je potreba jemnejšia kryštalická štruktúra. 

 

FOSFÁTOVANIE MANGÁNATÉ 

Fosfatizačný kúpeľ obsahuje dihydrogénfosforečnan manganatý, ktorý produkuje tmavý 

povlak tvorený minerálom hurealitom premenlivého zloženia (Mn, Fe)2H2(PO4)2 . 4 H2O 

a ihličkovej štruktúry, kryštalizujúci v monoklinickej sústave. Kryštály mangánatého fosfátu 

dosahujú najväčšej tvrdosti (4 - 4,5 Mohsovej stupnice) a najvyššej plošnej hmotnosti (vyššej 

než 7,5 g.m-2) zo všetkých vyššie menovaných. Kompaktný povlak mangánatého fosfátu sa vylúči 

po 5 - 10 min expozície v kúpeli s teplotou 70 - 98 °C. Používa sa tam, kde je treba znížiť vlečné 

trenie a tiež pre ozubené kolesá súkolí.  

 

5.4  APLIKÁCIE FOSFÁTOVÝCH POVLAKOV 
 

Vzhľadom k technologickému procesu fosfátovania je možné využiť tieto povlaky pre 

kovové výrobky rozličných rozmerov i množstva. Fosfátové povlaky rozlišuje norma podľa ich 

aplikácie (tab. 5.6). Schopnosť fosfátovaných povlakov chrániť železné i neželezné kovové 

materiály proti korózii je spôsobená vytvorením fyzikálnej bariéry medzi prostredím 

a podkladovým kovom. Účinok ochrany je závislý od hrúbky a hmotnosti nanesenej vrstvy 

a v praxi je zvyšovaný následným nanesením konzervačného prostriedku alebo laku. Všetky 

vyššie zmienené druhy fosfátových povlakov sú použiteľné k ochrane proti korózii a samotný 

druh sa volí podľa požadovanej plošnej hmotnosti a typu podkladového kovu. 

Ďalšia bežná aplikácia fosfátových povlakov v technickej praxi slúži k uľahčeniu 

tvárnenia za studenia,  k čomu je najvhodnejší fosfát zinočnatý. Kryštalická vrstva sa impregnuje 

prostriedkami na báze stearanov podľa technológie tvárnenia. Ponorenie do mydlového kúpeľa 

je vhodné pre ťahanie trubiek, pretlačovanie a stláčanie za studena alebo hlbokom ťahaní. 

Naopak suchý mydlový prášok sa používa k uľahčeniu ťahania drôtov. Pri ponorení reaguje 

mydlo s vrstvou fosfátu zinku za tvorby stearanu zinočnatého vylučovaného na povrchu. 

Technická norma bližšie odporúča rozmedzie plošnej hmotnosti pre jednotlivé aplikácie. 
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Tab. 5.6: Odporučenie k zaisteniu dobrej priľnavosti náteru a k zlepšeniu odolnosti voči korózii 

Podkladový  

kov 

Fosfátový povlak 
Dodatočná 

úprava 
Typické aplikácie Doporučený 

typ 

Plošná hmotnosť 

(g.m-2) 

Železné materiály 

Znph 

Mnph 

> 5 

prednostne > 10 

konzervačné 

oleje/vosky 

podľa potreby 

ochrana proti korózii pri 

preprave a počas 

dlhodobého skladovania ZnCaph > 5 

Železné materiály 

Zinok 

Hliník 

Kadmium 

Znph 

ZnCaph 

1 - 10 

prednostne 1 - 4 

nátery a obdobné 

povlaky 

karosérie motorových 

vozidiel, skrine, 

chladničky, práčky 

Železné materiály Feph 0,1 až 1 

Zinok Znph 1 - 5 

karosérie motorových 

vozidiel, plechy a pásy, 

ktoré sú tvárnené po 

nanesení náteru ohýbané 

 

 Fosfátové povlaky vzhľadom k ich kryštalickému charakteru sú výborné nosiče olejov 

a mydiel, čo zvyšuje ich lubrikačné vlastnosti a znižuje frikčný koeficient. Silné mangánaté 

fosfáty sú pre ich vlastnú schopnosť lubrikácie používané v priemysle pre zlepšenie klznosti a 

zníženia trenia dvoch oceľových povrchov voči sebe. Železnaté fosfáty slúžia najčastejšie vďaka 

ich amorfnej štruktúre ako efektívna báza pre lakovanie a tiež sa dajú použiť i pre metódy 

elektroforetického a práškového lakovania. 

 

5.5 STANOVENIE ODOLNOSTI FOSFÁTOVÝCH POVLAKOV  
 

Fosfátované povlaky sú prirodzene porézne, aj keď pórovitosť je relatívne nízka 

a pohybuje sa v rozsahu 0,5 - 1,5 % fosfátovaného povrchu. Pórovitosť má zásadný vplyv na 

koróznu odolnosť neutesnených fosfátových povlakov. Utesnením sa zníži pórovitosť približne 

o 50 %. Na druhej strane, pórovitosť prespieva k vyššej adsorpcii náterov a ďalších povrchových 

úprav na fosfátovaných povlakoch. 

Podľa normy ČSN EN 12 476 sa odolnosť fosfátových povlakov voči korózii skúša na 

vzorkách s dodatočnou ochranou vhodným prostriedkom na ochranu voči korózii (obvykle 

konzervačný olej), ktoré sú podrobené skúške neutrálnou soľnou hmlou podľa ČSN EN ISO 

9227. Doba od vzniku prvej korózie podkladového materiálu je obvykle veľmi krátka - 24, resp. 

48 h. Korózna odolnosť fosfátových vrstiev bez dodatočnej úpravy v podmienkach tejto skúšky 

je asi 2 h. Požiadavky na minimálnu koróznu odolnosť povlakov v prostredí 5 % neutrálnej 

soľnej hmly sa týkajú povlakov fosfátu zinočnatého a manganatého a sú 1,5 - 2 h pre povlaky 

s plošnou hmotnosťou < 10 g.m-2 bez dodatočnej úpravy a 48 h, resp. 72 h pre povlaky 

s dodatočnou úpravou konzervačnými prostriedkami na báze olejov. Norma tiež uvádza, že 

špecifikácia minimálnej doby koróznej odolnosti fosfátovaných povlakov sa musí uvádzať pre 

konkrétny konzervačný prostriedok a pre známu plošnú hmotnosť fosfátovaného povlaku 

a i nános konzervačného prostriedku. Minimálna doba expozície a spôsob hodnotenia musí byť 

dohodnutý medzi zúčastnenými stranami. Obvykle je predpokladaná minimálna korózna 

odolnosť 96 h expozície pre fosfátové povlaky používané ako konečná povrchová úprava, t. j. 

povlaky s vyššou plošnou hmotnosťou.   
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6 FARBENIE KOVOV 
 

Farbenie kovov chemickými procesmi patrí prevažne do oblasti dekoratívnych úprav 

povrchu, len niektoré špecifické vrstvy sú odolné voči korózii. Na rozdiel od iných úprav 

povrchu, ktoré sú spojené s tvorbou farebných povlakov (náterové hmoty, smalty), je pri 

chemickom farbení zachovaný pôvodný charakteristický kovový lesk farebnej vrstvy.  

Z technologického hľadiska rozdeľujeme chemické farbenie kovov na: 

▪ priame farbenie, pri ktorom vzniká farebná vrstva priamo na základnom kove, 

▪ nepriame farbenie, pri ktorom sa na základný kov vylúči povlak (napr. galvanický) a až 

ten sa chemickou cestou farbí. 

 

Z chemického hľadiska sa delia spôsoby farbenia podľa toho, akú zlúčeninu farebná 

vrstva tvorí. Podľa chemickej štruktúry farebných vrstiev rozdeľujeme tieto na: 

▪ oxidické, 

▪ sírnikové, 

▪ zásadité soli. 

 

V tab. 6.1 je prehľad technologických podmienok pre chemické farbenie niektorých 

kovových materiálov. 

 

Tab. 6.1: Prehľad technologických podmienok pre chemické farbenie kovov 

kov farba zloženie kúpeľa teplota (°C) čas (min) 

oceľ 
tmavomodrá 

čierna 

85 % NaOH + 10 % NaNO3 + 

5 % NaNO2 (1,5 kg zmesi/1 l vody) 
135 5 

meď 

čierna 50 g/l NaOH + 10 g/l K2S2O8 60 - 100 1 - 5 

žltá až hnedá 
100 g/l NaClO3 + 100 g/l NH4NO3 + 

10 g/l  Cu(NO3)2 
90 5 - 10 

svetlohnedá až 

červenohnedá 
5 g/l KMnO4 + 50 g/l CuSO4 90 - 95 10 - 60 

meď 

striebro 
modročierna 10 g/l sírnych jadier 80 10 

mosadz 

čierna nasýtený roztok Cu(NO3)2  v NH3 20 1 - 5 

patinová 

40 ml/l CH3COOH + 180 g/l NH4Cl + 

60 g/l NaCl + 60 g/l vínny kameň + 

60 g/l Cu(COOH)2 

20 60 - 180 

zinok čierna 
50 g/l NiSO4 + 10 g/l  ZnSO4 + 20 g/l  

(NH4)2SO4 + 30 g/l  NH4SCN 
30 - 40 20 

nikel čierna 
0,5 g/l KSCN + 5 ml/l H2SO4 (konc.) 

+ 25 ml/l H2O2 (30 %) 
15 15 

 

Alkalické černenie oceľových povrchov, spojené so vznikom ochrannej vrstvy Fe2O4 

(zmes oxidov FeO a Fe2O3), ktorej hrúbka býva 10-3 mm. Oxidačný alkalický kúpeľ je nasledovný: 

150 kg NaOH + 4 kg NaNO3 + 1 kg NaNO2  + 100 l vody (teplota: 130 °C, čas: 3 - 6 min) 

 

Technologický postup alkalického černenia je:  

hrubé odmastenie ››› oplach ››› sušenie ››› černenie ››› oplach ››› sušenie ››› impregnácia olejom 
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Alkalickým černením sa upravujú oceľové výrobky strojárskeho priemyslu, spojovacie 

súčasti, súčasti obrábacích strojov a nástrojov a najmä zbrane s ich jednotlivými súčasťami, 

ktoré vyžadujú odolnosť voči atmosfére, pri stálej údržbe impregnáciou konzervačnými 

prostriedkami. Stredne a vysokolegované ocele sa upravujú týmto spôsobom obtiažne  

a vyžadujú prispôsobenie oxidačného kúpeľa. 

 

6.1 ČIERNENIE OCELE A ŽELEZA PRI IZBOVEJ TEPLOTE 
 

Známy, klasický (alkalický) spôsob čiernenia kovov je energeticky náročný proces so 

zvýšeným bezpečnostným rizikom, a preto táto technológia si vyžaduje špecializované 

pracovisko. Existuje však aj chemické čiernenie kovov pri izbovej teplote, ktoré sa môže zriadiť 

prakticky všade, bez veľkých nárokov na investície, obsluhu a údržbu. 

Technologický postup zahŕňa postupné odmasťovanie, kondicionovanie, čiernenie a 

protikoróznu ochranu. Linka sa skladá z nádrží s vodnými roztokmi, do ktorých sa postupne 

namáčajú kovové predmety určené na čiernenie. Predmety sa umiestnia do košov (nerezové, 

plastové), prípadne visia na hákoch alebo iných prípravkoch. Keďže celá linka pracuje pri 

izbovej teplote, proces je nenáročný, bezpečný a rýchly. Pracovné roztoky sa dlho nemusia 

vymieňať. Pri poklese účinnosti sa pôvodné náplne jednoducho dopĺňajú čerstvými 

koncentrátmi. 

Vytvorená čierna vrstva na povrchu kovu má hrúbku 0,1 až 0,3 µm, a preto vyhovuje aj 

pre veľmi náročné diely s úzkou toleranciou rozmerov. Uvedená technológia je určená 

predovšetkým na čiernenie opracovaných plôch bežnej ocele, železa a liatiny, nie je vhodná pre 

nerezové výrobky. 

 Pracovná teplota nesmie klesnúť pod 15 °C, optimálna je 18 - 23 °C a technológia je 

jednoduchá na ovládanie a strojné zariadenie. výsledkom je jednotné sfarbenie výrobku (aj na 

opracovaných plochách, závitov a slepých otvorov). Černenie je dosiahnuté chemickou reakciou 

na povrchu a samotný proces zahŕňa odmastenie, ponorenie do roztoku upravujúceho povrch 

a samotné černenie. Ochrana proti korózii je zabezpečená ponorením do špeciálneho oleja. 

Nemalo by sa používať opakované černenie. Keď je to nutné, tak je potrebné predchádzajúcu 

vrstvu odstrániť. 

 

Tab. 6.2: Príklad technológie černenia firmy BLACKFAST 

proces produkt 
pomer 

látka : voda 

 teplota  

(°C) 

čas  

(min) 

studené odmasťovanie Blackfast 716 1 : 1 18 - 22 10 - 20 

teplé odmasťovanie Blackfast 626 6 - 8 % 80 10 

kondicionovanie Blackfast 551 1 : 9 18 - 22 0,5 - 1 

černenie Blackfast 181 1 : 3 18 - 22 1  

olejovanie  

(minerálny olej) 

Blackfast 817, 

833, 841 
čistý olej 

teplota  

okolia 
20 
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7 NANÁŠANIE NÁTEROVÝCH HMÔT A ADHEZÍV 
 

Organické náterové hmoty sú najstarším, najbežnejším a stále najekonomickejším 

prostriedkom vo všetkých priemyselných odvetviach. Tvoria asi 80 - 90 % všetkých povlakov. Je 

to dané nielen pomerne vysokým ochranným účinkom náterových systémov, ale i dostupnosťou 

spôsobov vytvárania týchto povlakov. Aplikácia nevyžaduje zložité a komplikované zariadenia, 

nie sú obmedzované tvarom a veľkosťou výrobku, náteru sú pomerne dobre opraviteľné. 

Hlavným použitím náterových hmôt je ochranný účinok (proti poveternostným vplyvom, 

morskej vode, olejovzdorný, ohnňovzdorný a pod.), dôležité sú však i ďalšie špecifické účely - 

napr. dekoratívne, signálne, adhézne nátery, elektrovodivý a pod.  

Náter je definovaný ako súvislý povlak požadovaných vlastností vzniknutý nanesením 

a zaschnutím jednej alebo niekoľko náterových vrstiev na upravenom povrchu. Podľa počtu 

nanesených vrstiev sa rozoznávajú nátery jedno- a viacvrstvové, ktoré sa delia do skupín podľa 

vlastností, účelu, vzhľadu a poradia v náterovom systéme. Sú to napr. napúšťacie nátery, 

základné farby, tmely, podkladové farby, vrchné farby a pod.  

Náterovými hmotami nazývane všetky výrobky používané k vytvoreniu náteru. Sú to 

organické látky rôznych druhov, ktoré nanášame v tekutom alebo cestovitom stave a vytvoria na 

predmete súvislý film požadovaných vlastností. Vedľa náterových hmôt sa pre zhotovenie 

organických povlakov používajú i práškové makromolekulové látky. Ich využitie je však spojené 

s náročnejšou technológiou a v súvislosti s tým sa používajú termíny práškové náterové hmoty 

a práškové plasty. Základnými zložkami náterových hmôt sú pojivá, pigmenty, plnidlá a aditíva. 

Pojivo je najdôležitejšou súčasťou každej náterovej hmoty. Udeľuje jej charakteristické 

fyzikálne vlastnosti. Pojivo sa skladá z filmotvorných látok a rozpúšťadiel. 

Filmotvorné látky sú prevažne neprchavé organické látky, ktoré môžu po zaschnutí 

vytvárať tuhý súvislý film rôznej hrúbky. Sú to vysychavé oleje (rastlinné, živočíšne alebo 

syntetické), prírodné živice používané hlavne v kombinácii s inými filmotvornými látkami, 

derivátmi celulózy, deriváty kaučuku, asfalty a syntetické živice. Vlastnosti filmotvorných látok 

majú rozhodujúci vplyv na ochrannú účinnosť a životnosť náteru. Chemické väzby obsiahnuté 

vo filmotvornej látke určujú či náter bude odolávať kyselinám, hydroxidom a poveternostným 

vplyvom. Polárne skupiny filmotvorných látok určujú svojou chemickou a fyzikálnou povahou 

priľnavosť a ďalšie vlastnosti náteru. 

Do skupiny filmotvorných látok zaraďujeme tiež zmäkčovadlá. Sú to viskózne až tuhé 

látky prakticky neprchavé, ktoré samotné nezasychajú a nevytvárajú tuhý film vhodných 

vlastností, ale ktoré buď napučiavajú alebo rozpúšťajú filmotvorné zložky a pritom upravujú ich 

príliš vysokú krehkosť a tvrdosť tak, aby nátery získali požadované vlastnosti, hlavne vláčnosť 

a pružnosť.  

Rozpúšťadlá sú prchavé látky, v ktorých sú filmotvorné látky rozpustené. Upravujú 

viskozitu (konzistenciu) náterovej hmoty a umožňujú jej nanesenie na chránený povrch. Tým je 

ich funkčná úloha v podstate splnená. Nie je žiaduce, aby zvyšky prchavých zložiek zostali 

v náterovom povlaku. Prítomnosť i nepatrného množstva prchavých zložiek v náteroch značne 

zhoršuje ich odolnosť, hlavne v prípadoch, kedy sú nátery po zhotovení vystavené pôsobeniu 

kvapalného agresívneho prostredia. Rozpúšťadlá sa volia podľa rozpustnosti filmotvorných 

zložiek. Podľa rýchlosti odparovania sa delia na ľahké, stredné a ťažké. Riedidlami nazývame 

rozpúšťadlá alebo ich zmesi, ktorými sa upravuje tekutosť náterových hmôt na predpísanú 

vhodnú konzistenciu pre určitú technológiu nanášania. 
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Pigmenty dávajú náterovému filmu farbu a nepriehľadnosť a sú anorganické alebo 

organické (najčastejšie oxidy alebo soli kovov). Podľa ich funkcie pri ochrane proti korózii sa 

rozdeľujú do 3 skupín: inhibičné, neutrálne a stimulujúce. Pigmenty jednotlivých skupín sa 

v styku s chráneným kovom chovajú za prítomnosti vody a kyslíka, príp. iných látok rozdielne. 

Inhibičné pigmenty koróziu spomaľujú. Neutrálne pigmenty nemajú na priebeh korózie vplyv 

a stimulujúce koróziu zrýchľujú. Pigmenty doštičkovej štruktúry zlepšujú mechanické vlastnosti 

náteru.  

Plnivá sú obvykle jemne rozomleté minerálne látky nerozpustné v pojivách, ktoré 

vhodne upravujú technologické vlastnosti náterových hmôt (napr. zabraňujú zmrštenie filmu po 

zaschnutí a pod.). 

Aditíva sú pomocné prísady, ktoré obdobne ako plnivá vhodne upravujú technologické 

a fyzikálne vlastnosti náterových hmôt. Jedná sa predovšetkým o sušidlá, emulgátory, 

stabilizátory a pod. Pri voľbe pigmentácie sa vychádza zo znalostí korózneho prostredia, 

vlastností pigmentov, filmotvorných látok a požadovanej životnosti náteru. Požadované 

vlastnosti náterového filmu závisia tiež podstatne na veľkosti objemového podielu pigmentov 

a plnív, pri nižších podieloch je film hladký a lesklý, pri vyšších je výsledný film matný a má 

drsnejší povrch. Pre ľahšiu orientáciu pri práci s náterovými hmotami je vytvorený jednotný 

systém. Tento systém rozdeľuje náterové hmoty podľa druhu a farebných odtieňov, zároveň 

značí náterové hmoty podľa jednotnej klasifikácie. 

 

Až 70 % poškodení náterov pripadá na nekvalitne prevedenú prípravu upravovaného 

povrchu. Napríklad znečistenie povrchu mastnotami spomaľuje zasychanie náteru a bráni ich 

dokonalému zakotveniu na kovovom povrchu. I zvyšky starých náterov, prach, korózne splodiny 

pôsobia podobne. Náter, ktorý je prevedený na hrdzavom povrchu, nezabráni priebehu korózie 

pod ním, lebo v hrdzi je dostatok vody (až 6 %), príp. i zvyšky solí pre vytvorenie elektrolytu 

a korózia pod náterom pokračuje. 

Pri voľbe technológie nanášania náterových hmôt musíme uvažovať tieto hľadiská: 

▪ kvalita povrchu (pórovitosť, stupeň čistoty), 

▪ vlastnosti náterových hmôt (rýchlosť zasychania, zlievateľnosť), 

▪ predmet (veľkosť, množstvo, tvar), 

▪ požadované finálne vlastnosti náteru (vzhľad, hrúbka, stupeň namáhania), 

▪ prácnosť a ekonomika použitia, 

▪ ekologické ovplyvnenie životného prostredia. 

 

7.1 MEDZIFÁZOVÁ ADHÉZIA 
 

Pri nanášaní vrstiev je mimoriadne dôležitým parametrom adhézia vrstiev k sebe. 

Adhéziu môžeme definovať ako priľnavosť jednotlivých vrstiev k sebe, resp. silu potrebnú na ich 

vzájomné oddelenie. Medzi fázami jednotlivých materiálov sú rozhrania - medzifázový povrch. 

Veľkosť adhéznych síl je súčtom troch typov väzieb na rozhraní: 

1. mechanická väzba je vlastne mechanické „zaklínenie“ jednej vrstvy do druhej. Veľkosť 

mechanickej väzby závisí najmä na zložitosti (členitosti) povrchu. Čím členitejší povrch 

a menšie molekuly, t. j. čím viac sa jeden materiál „zaklíni“ do druhého, tým väčšia je 

hodnota mechanickej väzby materiálov. Veľkosť takéhoto mechanického „zaklínenia“ 

môžeme určiť, ak veľkosť povrchu častice vydelíme veľkosťou povrchu konvexnej 

obálky. Preto nemajú byť častice celkom hladké, 
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2. fyzikálna väzba pôsobí na vzdialenosť 0,3 - 0,5 nm. Jej teoretická pevnosť je 0,7 - 7 GPa. 

Veľmi úzko súvisí so zmáčanlivosťou oboch materiálov. Dá sa vyjadriť povrchovým 

napätím alebo povrchovou energiou. Ak je možná vzájomná difúzia, vytvára sa silnejšie 

viazaná difúzna medzivrstva. Pri difúznom spojení je nebezpečenstvo, že sa malé častice 

disperzie celkom rozpustia - zmiznú, 

3. chemická väzba vzniká vtedy, keď materiály spolu môžu chemicky reagovať. Vytvára sa 

vtedy medzivrstva chemickej zlúčeniny s chemickou väzbou. Existuje samozrejme aj 

možnosť, že celá disperzia zreaguje - disperzia tým ale nezmizne, ale bude iná. Chemické 

väzby pôsobia na vzdialenosť  0,1 - 0,3 nm a ich teoretická pevnosť je 7 - 70 GPa. 

 

Možné príčiny zlej súdržnosti (hlavnú úlohu hrá vzájomná zmáčanlivosť) - ako je zrejmé, 

väzbové sily na rozhraní sú dostatočne veľké, pokiaľ nie sú narušené: 

a) nedostatočné zmáčanie - povrchy nie sú v účinnej vzdialenosti alebo len časť 

b) nedostatočne čistý povrch - mastnota, oxidy 

c) pnutie na rozhraní - dôsledok rôznej tepelnej rozťažnosti a fázových premien 

Základné pojmy zmáčanlivosti - obe veličiny sú si číselne rovné (ale nie typ): 

▪ povrchové napätie - sila potrebná k zväčšeniu obvodu povrchu o jednotku - vektor,  γ (N.m-1) 

▪ povrchová energia - energia potrebná k zväčšeniu plochy povrchu o jednotku - skalár, E (J.m-2) 

 
Obr. 7.1: Znázornenie povrchového napätia a povrchovej energie 

 

Silová rovnováha: γLS = γLS + γGL . cos θ 

 

 

 
Obr. 7.2: Schéma povrchu zmáčania 

S je povrch disperzie, L je kvapalná matrica, G je okolité plynné prostredie 

 

ZMÁČANLIVÉ POVRCHY 

Povrch je zmáčaný pre γGS > γLS, potom pri raste rozhrania LS na úkor GS klesá povrchová 

energia. To je teda pre θ < π/2.  

θ  = 0   dokonalá zmáčavosť, rozliatie sa po povrchu, súvislá vrstvička 

θ = π/2   medzný prípad, pologuľa 
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NEZMÁČAVÉ POVRCHY 

Povrch nie je zmáčaný pre γGS < γLS , teda  θ > π/2. Kvapalina vytvára jednotlivé kvapôčky. 

θ = π   dokonalá nezmáčavosť, úplná kvapka na povrchu, dotyk v jednom bode 

θ = π /2  medzný prípad, pologuľa 

 

VPYLV DRSNOSTI POVRCHU 

faktor drsnosti:  D = skutočný povrch/ideálny povrch   vždy D > 1 

platí:     cos ΦDRSNÉ = D . cos ΦIDEÁLNE 

zmáčavé:    cos  Φ > 0, klesajúce,   ΦDRSNÉ < ΦIDEÁLNE - drsnosť zlepšuje adhéziu 

nezmáčavé:   cos Φ < 0, rastúce,   ΦDRSNÉ < ΦIDEÁLNE - drsnosť zhoršuje adhéziu 

 

Určovanie zmáčanlivosti - je možné experimentálne merať uhol zmáčania. Pre každú 

pevnú látku je možné určiť kritické povrchové napätie (γKRIT)  také, že: 

kvapaliny s γGL < γKRIT zmáčajú povrch 

kvapaliny s γGL > γKRIT nezmáčajú povrch 

Povrchové úpravy k zvýšeniu hodnoty zmáčanlivosti - zväčšovanie γKRIT (apretácia, lubrikátory) 

 

Tab. 7.1: Povrchové napätie kvapalín 

kvapalina éter lieh benzén olej glycerín voda ortuť 

γ (mN.m-1) 15 20 30 33 64 73 480 

 

Tab. 7.2: Kritické povrchové napätie pevných látok 

látka plast organická sklo kov keramika 

γKRIT  

(mN.m-1) 
20 - 30 

500 - 5000 

uhlík ~ 100 
80 - 100 400 - 2000 100 - 1000 

 

 

7.2 ADHÉZNE SYSTÉMY GUMA-KOV 
 

Nanášanie adhéznych systémov  je špecializovaný proces, ktorý slúži ako prípravná fáza 

pred procesom vulkanizácie. Vrstva adhézneho systému má vlastnosti, ktoré umožňujú, aby 

vulkanizácia súčiastky prebehla priamo na jej povrchu. Finálna vulkanizácia (pogumovanie) je 

zásadnou technológiou najmä pri výrobe tlmiacich prvkov v automobilovom priemysle (tzv. 

silentbloky). 

 

 

 

 

 

KKOOVV  
PPRRIIMMEERR  
ssppooddnnýý  nnáánnooss  

CCOOVVEERR  
  vvrrcchhnnýý  nnáánnooss  GGUUMMAA  

AADDHHÉÉZZNNAA  VVRRSSTTVVAA  

 

 

 

Obr. 7.3: Typický výrobok s dvojvrstvovým adhéznym systémom (silentblok) a jeho zložky v reze 
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Pojivá guma-kov sa používajú na spájanie rôznych kaučukov s kovom (železo, oceľ, hliník 

a mosadz), alebo s veľkou škálou umelých hmôt (polyamidy, polyepoxidy, polyoxymetylén a 

polyfluóretylén), ako aj so sklom a textíliami. Medzi mnohé aplikácie, kde sa používa táto metóda 

spájania, patria výroby tlmičov, motorových násad, vibračných násad, spájacích prvkov, rôznych 

ložísk, tesniacich krúžkov a tesnení, valčekov a valcov, konštrukčných prvkov pre koľaje, 

dopravné pásy a mostné konštrukcie, atď. 

Pred použitím musí byť miešaním zaistená úplná homogénnosť pojiva. Na aplikáciu 

pojiva je možné použiť akúkoľvek konvenčnú metódu nanášania, ako striekacia pištoľ, štetec, 

namáčanie, valček, alebo liatie. Pojivá môžu byť aplikované všetkými druhmi vulkanizačných 

metód, ako metódy CH, TM a IM, voľná vulkanizácia, atď. Vulkanizačné teploty medzi 90 – 190 °C 

budú fungovať správne za podmienky, že proces umožňuje dostatočný inkubačný čas. Pri 

metódach TM a IM musí byť pred začatím vulkanizácie forma úplne naplnená gumovou zmesou. 

 

JEDNOVRSTVOVÝ ALEBO DVOJVRSTVOVÝ SYSTÉM 

Dvojvrstvová metóda sa odporúča vždy, keď spájané časti budú vystavené značnému 

dynamickému namáhaniu a korózii, pričom použitie základu zlepšuje spájací účinok. Táto 

metóda by sa mala používať pri výrobách vibračných opôr, valcov, atď. Pri aplikáciách, kde 

neplatia hore uvedené podmienky, jednovrstvová metóda zvyčajne zabezpečuje dostatočný spoj 

ako napr. pri výrobe tesnení. 

 

 
Obr. 7.4: Povrch dielov pred a po nanesení adhézneho nánosu 

 

7.3 SPÔSOBY NANÁŠANIA 
 

Rozdelenie technológií nanášania náterových hmôt: 

▪ ručné nanášanie, 

▪ pneumatické striekanie, 

▪ vysokotlakové striekanie, 

▪ striekanie v ohriatom stave, 

▪ striekanie v elektrostatickom poli vysokého napätia, 

▪ máčanie,  

▪ polievanie, 

▪ navaľovanie, 

▪ elektrochemicky, 

▪ chemicky. 

 

 

http://msm.sk/wp-content/uploads/2014/03/IMGP4952.jpg
http://msm.sk/wp-content/uploads/2014/03/IMGP5009.jpg
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1) ručné: 

a. povrchová úprava ručným náterom 

b. povrchová úprava ručným striekaním 

2) automatické: 

a. povrchová úprava namáčaním 

b. povrchová úprava automatickým striekacím zariadením 

c. povrchová úprava automatickým bubnovým striekacím zariadením 

 

Technológia ručného nanášania patrí dodnes k veľmi rozšíreným spôsobom 

zhotovovania povlakov z náterových hmôt. Je to jednoduchá, pomerne univerzálna technológia 

vhodná všade tam, kde sa nedá uplatniť výkonnejší spôsob. Zvláštne uplatnenie má pri opravách 

náterov. Jej nevýhodou je malá produktivita práce (maximálny výkon 10 - 15 m2.h-1). 

Technológia je vhodná k zhotovovaniu základných náterov. Prednosťou tejto technológie je 

mechanické rozpracovanie a zatlačenie náterovej hmoty do pórov upravovaného predmetu, čím 

získane väčšiu priľnavosť náteru. Ďalšou prednosťou sú minimálne straty a značná adaptabilita. 

Pri povrchovej úprave veľkých súvislých plôch býva účelné robiť náter namiesto štetcom 

valčekom. 

 

Technológia nanášania náterových hmôt pneumatickým striekaním patrí ku 

klasickým spôsobom zhotovovania povlakov z náterových hmôt. Uplatňuje sa jednak ako ručný 

proces nanášania s využitím rôznych striekacích kabín, jednak ako mechanizovaný proces 

nanášania s využitím dopravných liniek. Hodí sa pre rýchlo schnúce náterové hmoty, zvlášť na 

veľké plochy, kde sa dosahuje rovnomerného nástreku a veľmi hladkého povrchu. Pneumatické 

striekanie spočíva v rozprašovaní náterovej hmoty (privádzanej do tryskovej sústavy striekacej 

pištole pomocou stlačeného vzduchu) na povrch upravovaného výrobku, kde vplyvom 

povrchového napätia dôjde k vzájomnému spojeniu rozprášenej náterovej hmoty. K výhodám 

tejto technológie patrí pomerne vysoká produktivita (maximálny výkon je 40 - 65 m2.h-1 pri 

ručnom a 200 m2.h-1 pri mechanizovanom spôsobe nanášania). Týmto spôsobom je možno 

nanášať väčšinu náterových hmôt, výnimku tvoria náterové hmoty, ktoré tvoria tzv. vlákna 

(chlórkaučukové, vinylové). K nevýhodám tejto technológie patria veľké straty náterových hmôt 

spôsobené prestrekom i straty rozpúšťadiel (nutná nízka viskozita) a nevhodnosť z hľadiska 

hygieny práce. Striekanie sa robí v striekacích kabínach stolového, podlahového alebo 

tunelového typu. Sú vybavené vhodným dopravníkovým zariadením. Filtrácia vzduchu sa rieši 

buď suchými filtrami (labyrintové žalúzie, skriňový absorbér s drevitou vlnou) alebo mokrými 

filtrami (zrážanie vodnou sprchou, sedimentácia). 

 

Technológia vysokotlakového striekania náterových hmôt je principiálne rozdielna od 

pneumatického striekania predovšetkým v spôsobe podávania náterovej hmoty do tryskacej 

sústavy. Náterová  hmota je rozprašovaná v ústí trysky iba tlakom náterovej hmoty (8 - 16 MPa). 

Ide teda o mechanické rozprašovanie náterovej hmoty. Táto technológia je veľmi produktívna 

(maximálny výkon 200 m2.h-1). Znížený odraz náterovej hmoty ovplyvňuje jej úsporu (až 30 %) 

i zlepšenie hygieny práce. Možnosť používania náterových hmôt s vyššou konzistenciou vedie 

k zníženiu spotreby riedidiel. Na rozdiel od pneumatického striekania možno touto technológiou  

striekať aj zložitejšie tvary. Množstvo náterovej hmoty je závislé na použitom tlaku a konštrukcii 

trysky, nedá sa teda plynule meniť. 
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Obr. 7.5: Automatické striekacie zariadenie SPRIMAG a bubnové striekacie zariadenie TROWAL 

 

Technológia striekania náterových hmôt v ohriatom stave vychádza v podstate 

z pneumatického, resp. vysokotlakového striekania, pričom vhodná konzistencia náterovej 

hmoty sa získava jej ohriatím priamo v striekacom zariadení. Náterové hmoty možno bez 

nebezpečenstva ohriať na 70 - 80 °C. Ohrev na vyššiu teploty už nemá podstatný vplyv na pokles 

konzistencie, mohol by však mať škodlivý vplyv na fyzikálno-chemické vlastnosti náterovej 

hmoty. Použitím tejto technológie sa značne zníži spotreba riedidiel, je možno vytvárať väčšie 

hrúbky náterovej hmoty v jednej vrstve a upravené predmety sú po nástreku v nelepivom stave. 

Nevýhodou je malá vhodnosť v prípadoch častej zmeny druhu a odtieňu náterovej hmoty 

 

Technológia nanášania náterových hmôt máčaním predstavuje veľmi racionálny 

a ekonomický spôsob nanášania, kde straty náterovej hmoty predstavujú iba odkvap náterovej 

hmoty po vynorení a odparenie riedidiel z máčacej vane. Povlak je klínovitý a jeho hrúbka je 

závislá na konzistencii náterovej hmoty a rýchlosti vynorenia. Proces sa dá dobre mechanizovať 

a preto má svoje uplatnenie pri veľkosériovej výrobe predmetov, hlavne pri nanášaní 

základných náterov. Máčanie je jedným z najpoužívanejších spôsobov nanášania náterových 

hmôt na výrobky jednoduchého tvaru, u ktorých sa väčšinou nepožadujú dekoratívne vlastnosti. 

Máčané predmety nesmú mať dutiny a otvory, v ktorých by sa náterová hmota zadržovala alebo 

v nich by pri ponorení zostával uzatvorený vzduch, ktorý by bránil vniknutiu farby. Tieto 

problémy je často možné odstrániť vhodným spôsobom zavesenia alebo vyvŕtaním otvorov, 

ktorými by farba mohla vytiecť. 

Vhodnosť náterovej hmoty pre namáčanie je daná jej technologickými vlastnosťami 

(tokovými vlastnosťami, rýchlosťou zasychania), ale zároveň i požiarnou a hygienickou 

bezpečnosťou na pracovisku. Počas prevádzky nesmie u kúpeľa dochádzať k hustnutiu, 

gélovateniu, usadzovania pigmentov alebo tvorbe škrupín. Tomu sa predchádza dokonalým 

miešaním a dopĺňaním kúpeľa náterovou farbou a riedidlom. 

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje rovnomernosť náteru je vynorovacia rýchlosť. Ak 

sa pohybuje rádovo v centimetroch za minútu, náterová hmota steká po povrchu predmetu do 

kúpeľa a po vynorení už neodkvapkáva. Výsledný povlak má dostatočne rovnomernú hrúbku. 

V praxi pri máčaní rozmerných výrobkov na linkách sú také rýchlosti neúnosne nízke. Pri 

vyšších rýchlostiach zostáva vynorenie predmetu na jeho povrchu prebytok náterovej hmoty, 

ktorá postupne steká a hromadí sa na spodnej hrane, odkiaľ odkvapkáva. 

Proti odkvapkávaniu pôsobí jednak povrchové napätie, jednak zasychanie. V prípade 

rýchleho povrchového zasychania, kedy spodné vrstvy náterovej hmoty zostávajú tekuté, zatiaľ 

čo na povrchu je film už zaschnutý, sa často tvoria „slzy“ a „záclony“. Ich vzniku sa dá zabrániť 

znížením priemernej hrúbky povlaku znížením konzistencie kúpeľa. Počas prevádzky je nutné 

http://msm.sk/wp-content/uploads/2014/03/IMAG0013.jpg
http://msm.sk/wp-content/uploads/2014/03/Trowal.jpg
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zaistiť dostatočné miešanie máčacieho kúpeľa (zabrániť usadzovaniu) a udržiavanie 

konzistencie náterovej hmoty. V správne dimenzovanej vani má byť spotreba náterovej hmoty 

min. 10 % obsahu za zmenu. 

 

 
Obr. 7.6: Technologické zariadenie na automatické máčanie (linka RMZ-1) 

 

Technológia nanášania náterových hmôt polievaním má široké uplatnenie na 

automatických linkách v nábytkárskom priemysle. Metóda je veľmi hospodárna, lebo 

prebytočná náterová hmota sa vracia a naviac sa vystačí s pomerne malým celkovým 

množstvom náterovej hmoty. Podľa spôsobu nanášania môžu byť zariadenia tryskové (trysky 

umiestnené tak, aby náterová hmota pri vytekaní pokrývala celý predmet) alebo štrbinové - 

clonové (šírkou štrbiny a rýchlosťou dopravníka sa reguluje hrúbka vytváraného povlaku). 

Technológia polievania je vhodná hlavne pre rovinné plochy.  

 

Technológia navaľovania náterových hmôt sa využíva predovšetkým tiež na nanášanie 

náterových hmôt na hladké a ploché výrobky, hlavne pri výrobe plechov, lakovanie kartonáže, 

podlahovín, impregnácii textílií a pod. V súčasnej dobe sa používa i k povrchovej úprave 

nekonečných kovových pásov. Prednosťou tohto spôsobu nanášania je veľký výkon, malé straty 

na náterových hmotách (2 - 5 %) a možnosť dokonalej mechanizácie a automatizácie procesu. 

Navaľovaním sa nanášajú laky, farby, emaily v rovnomernej menšej hrúbke náteru. Spotreba 

náterových hmôt sa pohybuje od 20 do 150 g.m-2. 

 

Technológia elektrochemického nanášania náterových hmôt pre ktorý sa ujal nie 

celkom správny názov elektroforéza, je moderným progresívnym spôsobom vhodným pre 

hromadnú plne mechanizovanú či automatizovanú výrobu. Predmet je ponorený do kúpeľa 

špeciálne vodou riediteľnej náterovej hmoty, kde pôsobením rovnomerného elektrického poľa 

sú častice náterovej hmoty priťahované ku kovovému povrchu. 

 

Technológia chemického nanášania náterových hmôt (autoforéza) je bezprúdové 

vylučovanie náterových hmôt. Vylučovaný náterový film sa vytvára chemickými reakciami na 

oceľovom povrchu, ktorého vlastnosti sú porovnateľné s vlastnosťami elektrochemicky 

vylučovaných povlakov. Povlaky sú vytvárané z vodnej syntetickej disperzie (latexy), vodné 

pigmentové disperzie, vodné roztoky kyseliny, oxidačného prostriedku a zlúčeniny trojmocného 

železa. Nátery majú dobrú priľnavosť. Hlavnou výhodou procesu je hlavne úspora energie, 

priestoru a investičných nákladov, minimálne znečistenie ovzdušia a odpadných vôd, požiarna 

bezpečnosť a vysoká účinnosť zariadenia.  

 

http://msm.sk/wp-content/uploads/2014/03/DSC_0303.jpg
http://msm.sk/wp-content/uploads/2014/03/IMGP5029.jpg
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7.4 SUŠENIE A VYPAĽOVANIE NÁTEROV 
 

Náter získa tvrdosť, odolnosť  proti mechanickému a chemickému namáhaniu a pod. až 

po dokonalom zaschnutí, príp. vypálení. Pri zasychaní náterov prebieha celý rad zložitých 

fyzikálnych a chemických pochodov, z fenomenologického hľadiska možno rozpoznať 4 fázy: 

1)  vyparenie (vyprchanie rozpúšťadiel, pričom sa vlastnosti náteru nemenia), 

2) zasychanie do stavu schopného manipulácie, kedy náterový film sa stáva nelepivým, 

3) zasychanie do stavu tvrdosti, kedy film je pripravený k určitému použitiu, 

4) starnutie náteru - konečná fáza schnutia, môže viesť až k popraskaniu filmu. 

 Pri fyzikálnom zasychaniu sa nemení zloženie filmotvornej látky, lebo neobsahuje 

funkčné skupiny schopné chemických premien a náter vzniká odparením rozpúšťadiel. 

Pôsobením rozpúšťadiel, v ktorých sú filmotvorné látky rozpustné, na zaschnutý náterový film 

sa náter znova rozpúšťa. Do tejto skupiny patria nitrocelulózové, chlórkaučukové, liehové, 

asfaltové a podobné náterové hmoty. 

 Pri náterových hmotách zasychajúcich počas priebehu chemických pochodov sa v prvej 

fáze rozpúšťadla a riedidla z náteru tiež odparujú. Náterový film sa postupne zahusťuje. 

V ďalších fázach zasychania dochádza k chemickým reakciám, ktoré sú závislé na zložení 

náterovej hmoty. Podľa typu náterovej hmoty prebieha buď oxidácia, polymerizácia, 

polykondenzácia, polyadícia či ďalšie chemické reakcie. Môže prebiehať súčasne i niekoľko 

pochodov. Makromolekuly môžu vznikať buď za súčinnosti vzdušného kyslíka (náterové hmoty 

na báze vysychavých olejov), zvyšovaním teploty (napr. alkydmelamínové, alkydmočovinové) 

alebo vzájomným pôsobením dvoch i viac zložiek obsiahnutých v náterovej hmote (napr. 

polyuretanové, epoxidové). Náterové filmy vytvorené chemicky sú nerozpustné v organických 

rozpúšťadlách, lebo chemické zloženie vzniknutých náterov nie je totožné s chemickým 

zložením filmotvorných látok pred ich rozpúšťaním. Chemické reakcie môžu prebiehať buď pri 

normálnej teplote alebo pri vyšších teplotách. Podľa toho rozdeľujeme schnutie: 

▪ zasychanie pri normálnej teplote (okolo 20 °C voľne na vzduchu), 

▪ sušenie pri teplote 40 - 60 °C, 

▪ vypaľovanie pri teplote 80 - 250 °C. 

Aby sa skrátil výrobný cyklus a usporili sa pracovné priestory, je pokiaľ to povaha 

náterovej hmoty dovolí, zasychanie náterov urýchlené vyššími teplotami. Sušenie je urýchľované 

zasychanie náterových hmôt schnúcich na vzduchu. Vypaľovanie sa uplatňuje pri náterových 

hmotách, ktoré obsahujú teplom tvrditeľné živice, pri ktorých je vytvrdzovaní proces priamo 

ovplyvnený vyššou teplotou. Pri sušení a vypaľovaní náteru musí hlavný podiel rozpúšťadiel 

a riedidiel vyprchať pri normálnej príp. mierne zvýšenej teplote, inak môže dochádzať 

k tvoreniu defektov na náteroch (kráteriky, póry). Pre dosiahnutie požadovaných vlastností 

náterov je nutné vytvoriť i vhodné podmienky pre zasychanie. Optimálna teplota pre zasychanie 

náterových hmôt je 18 - 25 °C (pri nižších teplotách sa zasychávanie výrazne spomaľuje). 

Dôležitým faktorom je relatívna vlhkosť (do 75 %). Rýchlym odparením rozpúšťadiel sa náter 

ochladzuje a na povrchu sa kondenzuje voda (zákal náteru). Sušenie a vypaľovanie náteru 

možno robiť rôznymi spôsobmi: 

▪ ohriatym vzduchom - najjednoduchší, nebezpečenstvo vzniku a usadzovaniu nečistôt, 

▪ infračerveným žiarením - vytvrdzovanie od povrchu kovu k povrchu náteru, rýchlejší 

prestup tepla, 

▪ indukčným - dobrá regulovateľnosť, kratšie doby vytvrdzovania, veľké série - 

kontinuálne linky, 
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▪ ultrafialovým žiarením - špeciálne typy polyesterových náterov (polymerizácia 

ožiarením), 

▪ elektrónové žiariče - špeciálne typy bezrozpúšťadlových polyesterov a akrylátov, 

vytvrdzovanie bez použitia tepla (za 1 - 3 s). 

 

7.5  VLASTNOSTI NÁTEROVÝCH SYSTÉMOV  
 

▪ tekutosť - je schopnosť náteru „tiecť“, alebo inak povedané, že sa môžu častice náteru 

proti sebe relatívne ľahko pohybovať. Mieru tekutosti vyjadruje tzv. viskozita, 

▪ viskozita - je to veličina charakterizujúca vnútorné trenie a závisí predovšetkým na 

príťažlivých silách medzi časticami náteru, 

▪ tixotropia - nadradený výraz reológie farby popisujúci vlastnosti farby pri zatekaní. 

Závisí na použitých pojivách a druhu použitých riediacich zložiek. Rozlišujeme: 

o krátka farba s vysokou tixotropiou (malá tekutosť) a malou ťažnosťou - tzn. farba, 

ktoré steká voľne, sa relatívne rýchlo utrhne (napr. ako tvaroh), 

o dlhá farba s malou tixotropiou (vyššou tekutosťou) a vyššou ťažnosťou - táto farba 

sa tak rýchlo neutrhne (napr. ako med z lyžičky), 

▪ zatekavosť - schopnosť náterového systému (náteru) zatiecť alebo vyplniť mikrónové 

štrbiny kotviaceho profilu 
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8.1  NORMY 
 

STN 64 9002 Stanovenie sušiny náterových látok  

ČSN EN 6424  Náterové hmoty - odtrhová skúška priľnavosti 

ČSN EN ISO 2409 Náterové hmoty - mriežková skúška 

STN 67 3069 Náterové hmoty - stanovenie čísla odparivosti rozpúšťadiel a riedidiel 

STN EN ISO 2808 Náterové látky - stanovenie hrúbky náteru 

STN EN ISO 4618 Náterové látky - termíny a definície 

STN 67 3049 Náterové hmoty - zhotovenie skúšobných náterov nanášacím pravítkom 

STN 67 3020 
Náterové hmoty - stanovenie tixotropných vlastností náterových hmôt 
rotačným viskozimetrom 

ČSN ISO  
8501-1 
8501-2 
8501-3 
8501-4 
 

Príprava oceľových povrchov pred nanesením náterových hmôt 
a obdobných výrobkov – vizuálne vyhodnotenie čistoty povrchu.  
Časť 1: Stupne zhrdzavenia a stupne prípravy oceľového podkladu bez 
povlaku a oceľového podkladu po úplnom odstránení predchádzajúcich 
povlakov.  
Časť 2: Stupne prípravy natieraných oceľových podkladov po lokálnom 
odstránení predchádzajúcich náterov  
Časť 3: Stupne prípravy zvarov, rezných hrán a iných plôch s 
povrchovými kazmi  
Časť 4: Začiatočný stav povrchu, stupne prípravy povrchu a stupne 
korózie v spojení s použití vystokotlakového vodného lúča 

ČSN EN ISO  
12944-1 
12944-2 
12944-3 
12944-4 
12944-5 
12944-6 
12944-7 

Náterové hmoty – protikorózna ochrana oceľových konštrukcií 
ochrannými náterovými systémami.  
Časť 1: Obecné zásady  
Časť 2: Klasifikácia vonkajšieho prostredia  
Časť 3: Navrhovanie 
Časť 4: Typy povrchov podkladov a ich príprava  
Časť 5: Ochranné náterové systémy  
Časť 6: Laboratórne skúšobné metódy  
Časť 7: Prevádzanie a dozor pri zhotovovaní náteru 

ČSN ISO  
19 840 

Náterové hmoty – ochrana oceľových konštrukcií proti korózii 
náterovými systémami – meranie a kritéria preberania hrúbky suchého 
filmu na drsnom povrchu 

STN EN ISO  
787-16 

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 16: Stanovenie 
relatívnej farbiacej schopnosti (alebo ekvivalentnej farbiacej schopnosti) 
a zosvetlenia farby pestrých pigmentov. Vizuálna porovnávacia metóda 

STN 64 9011 
Vodné disperzie polymérov a kopolymérov - stanovenie stability a sklonu 
k sedimetácii po zriedení 

STN 64 9010 
Vodné disperzie polymérov a kopolymérov - stanovenie odolnosti proti 
zvýšenej teplote 

SN 67 2003 Náterové hmoty a tlačové farby - základné spoločné ustanovenia 

STN 03 8009 Povrchová ochrana kovov náterom - predpisovanie 

STN 67 3051 
Náterové hmoty - skúšobné metódy. Vlastnosti náterových hmôt pri 
nanášaní 

STN 67 3021 Náterové hmoty - stanovenie stupňa stekavosti z vertikálneho povrchu 

STN EN ISO  
11124-1 

Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a 
podobných výrobkov. Špecifikácia kovových prostriedkov na abrazívne 
čistenie. Časť 1: Všeobecný úvod a klasifikácia 

 



 


