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Abstrakt 

 Tématem diplomové práce je aplikace smaltů v závislosti na způsobu úpravy povrchu 

kovů. Práce je rozdělena do šesti základních kapitol. Úvodní kapitola představuje stanovené 

cíle práce a způsob jakými prostředky cíle dosáhnout. Ve druhé kapitole práce popisuje 

historické počátky smaltování. Třetí kapitola je již věnována teoretickým základům, jako jsou 

principy, způsoby, rozdělení nebo vlastnosti smaltu. Dále následuje popis samotné výrobní 

technologie celého procesu smaltování. Ve čtvrté kapitole práce již přistupuje k praktické 

realizaci tématu. A to popisem podniku, jeho činností a způsob technologie výroby, ve které 

bylo umožněno experiment realizovat. Následuje popis způsobů aplikace zvolených 

předúprav a následné smaltování na vzorcích. Všechny vzorky jsou na základě popsaných 

zkoušek vyhodnoceny. V závěru je v práci provedeno shrnutí a vyhodnocení se stanoveným 

cílem. 

 

Abstract 

The thesis whose theme is the application of enamels, depending on the method of surface 

treatment of metals, is divided into six chapters. The introductory chapter presents               

the objectives set and work the way they have the means to achieve goals. In the second 

chapter of the thesis describes the historical beginnings of enamelling . The third chapter       

is devoted to the theoretical foundations of such principles, methods, or properties                 

of the distribution of enamel. This is followed by the description of the production 

technology, the whole process of enamelling. In the fourth chapter, already approaches         

the practical realization topic. A description of a company, its activities and the way              

in technology, in which it was possible to implement the experiment. The following is            

a description of the methods of application of selected pre-and post enamelling on samples. 

All samples are described on the basis of tests evaluated. In conclusion, the thesis summary 

and evaluation of the the stated objective. 
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1 ÚVOD 

 Smaltování jako disciplína provází lidskou činnost již dávná staletí. V současnosti by 

se mohla nabízet domněnka, zejména laické veřejnosti, že tento obor je na ústupu. A to tehdy, 

pokud se bere v úvahu smalt jako materiál používaný pouze na spotřební výrobky typu 

kuchyňského nádobí, praček, koupelových van či kuchyňských sporáků. Díky svým 

zajímavým vlastnostem si smalt našel své uplatnění nejen v oblasti spotřebního zboží. Smalt 

se zejména v minulém století využíval jako ochranný povlak materiálů pro různorodá 

působící okolní prostředí. Tento sklokeramický povlak se v posledních letech stává důležitým 

fenoménem ochrany základního materiálu využívaný ve  strojírenském, chemickém, 

potravinářském nebo zemědělském průmyslu. Zajímavá oblast jeho využití, je ve stavebnictví 

jako architektonická resp. umělecká dekorace. 

 Smaltovaný výrobek jako každý produkt v současnosti, musí splňovat stále požadující 

vyšší nároky na svou funkčnost tj. maximálně uspokojovat očekávané požadavky. Aby se 

takových výsledků dosahovalo, musí se stále hledat a vyvíjet progresívnější prvky 

v technologii. Tato práce je směřována na jednu z nejdůležitějších oblastí technologie 

smaltování a tou je předúprava resp. příprava základního materiálu (podkladu) před samotnou 

aplikací smaltu. Právě tato dílčí operace, má v konečném důsledku významnou roli, která 

ovlivňuje konečné vlastnosti smaltovaného povlaku.  

 Práce se tematicky bude skládat ze dvou základních částí. První teoretická část, bude 

nejdříve věnována krátkému nahlédnutí do historie, počátků smaltování, popisu principu 

smaltování, rozdělení a způsobů technologie od přípravy, až ke konečnému hodnocení 

vystupujícího produktu tj. smaltovaného povlaku na materiálu. Ve druhé praktické části se 

experimentálně ověří na vzorcích rozdíly ve zvolených předúpravách materiálu, s dopadem na 

výsledný stav následně aplikovaného smaltu. Hodnocení jednotlivých vzorků bude 

realizováno na základě různých zkušebních metod, které jsou podpořeny buď oborovými 

normami, nebo interními technologickými předpisy, vyplývající z dlouholetých praktických 

zkušeností smaltovny. Na základě výsledků zkoušek, bude ambicí této práce doporučit 

optimálnější způsob předpravy podkladového materiálu pro následnou aplikaci smaltování. 

Dále bude stručně představen výrobní podnik zabývající se smaltováním, ve kterém bylo 

možné realizovat samotný experiment.  
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2 HISTORIE SMALTOVÁNÍ 

 Dnešní smaltování má kořeny v daleké minulosti čítající několik tisíc let.                    

A to v oblastech Dálného východu na území dnešní Číny, Indie či Japonska. Historické 

výzkumy v těchto lokalitách dokazují výskyt vzácných artefaktů kovových šperků, které byly 

vedle vzácných drahokamů zdobeny vtavenými sklovinami příbuznými dnešním smaltům. 

Také historické nálezy z dnešního Egypta dokazují dovednost starých Egypťanů vyrábět 

barevná skla a smalty. Právě egyptská kultura přispěla jako jakýsi spojovací most mezi 

Dálným a tzv. Blízkým východem, přes který se přeneslo podvědomí o smaltování. 

Především pak díky křižáckým válkám, kde se postupně vtavený smalt velmi rozšířil a stal se 

nezbytným ozdobným doplňkem rukojetí zbraní či nejrůznějších šperků [1]. U nás je známo 

nejstarší použití smaltu na českých korunovačních klenotech (Svatováclavská koruna),         

na kříži Přemysla Otakara II a na kalichu z okolí Milevska (z roku 1350).  

      

Obr. 1  Kalich z doby r. 1350 nalezený u Milevska a smaltované medailonky na noze kalichu 

[2] 

 Zajímavé bylo, že naši předkové si již také uvědomovali některé negativní vlivy 

smaltování tj. deformace materiálu. Tomu se zabraňovalo tím, že smalt se nanášel a vypaloval 

oboustranně. Co se týče železa resp. šedé litiny, tak první zmínky nanášení smaltu                 

na tyto materiály jsou známy od začátku 19. století. Tehdejší technologie spočívala v tom, že 

práškový smalt se nanášel na roztavený předmět a následně, aby se smalt dokonale roztavil, 

                                                           
1
 NOVOTNÝ, Antonín. Základy technologie smaltování, s. 11 

2
 BOUŠE, Václav. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 12 
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znovu se tepelně materiál zpracovával v peci. Z důvodu toho, že v té době nedokázali dodržet 

stejnoměrnou vrstvu na materiálu, často docházelo k odprýskávání smaltu z materiálu.  

Smaltování oceli se na našem území se začalo využívat okolo roku 1850. Tehdejší smalt se 

aplikoval již ve stavu vodné suspenze pomocí štětce, následně poléváním a mnohem později 

nástřikem pistole [1].  

 V tomto stručném historickém zastavení je potřeba se také zmínit o významech slov 

smalt a email. Je zřejmé, že obě slova mají určitou vzájemnou spojitost. Z latinského slova 

„smaltum“ se vyvinulo u Němců slovo smelzan a u Francouzů slovo „émail“. Obě slova jsou 

rozšířené po celém světě a jejich prapůvod je nutno hledat v arabském názvu významově      

dle překladu vyjadřující slova „hladký – lesklý“ [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 BOUŠE, Václav. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 10 
2 NOVOTNÝ, Antonín. Základy technologie smaltování, s. 12 
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3 TEORETICKÉ VÝCHODISKA SMALTOVÁNÍ 

 Smalt je obecně považován za typického představitele nekovových anorganických 

povlaků. Jeho hlavní funkcí je povrchová ochrana, spočívající ve vytvořené nepropustné 

celistvé vrstvě, natavené na podkladovém materiálu (kovu). Smalt takto izoluje materiál        

od agresivního prostředí [1]. 

3.1 Definice smaltu 

 Smalt má mnoho definic. Například ve starších publikacích se o smaltu hovoří jako o 

sklu anorganického původu vzniklé tavením nebo slinutím, jehož chemické a fyzikální 

vlastnosti jsou nastaveny tak, že je schopno natavením přilnout k povrchu kovů [2]. Jinde je 

zase smalt uváděn jako sklovitě utuhlá hmota anorganického oxidického složení, které je 

možno natavit v jedné nebo více vrstvách na kovový materiál.  

 Na základě nejnovějších odborných poznatků je smalt považován za výsledný produkt 

fyzikálně chemických reakcí v procesu tepelného zpracování skla určitého chemického 

složení s dalšími složkami, které mají anorganický charakter. Takto spojené všechny složky 

obsahují vlastnosti skla a keramiky, které mají dobrou schopnost adheze ke kovu [3]. 

3.2 Rozdělení a druhy smaltů 

 Smalty rozdělujeme zejména podle použití podkladového materiálu a pak dále            

dle použití resp. účelu, na který se smaltovaný povlak využívá. 

3.2.1 Rozdělení podle podkladového materiálu 

 

 

                                                           
1
 BOUŠE, Václav. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 27 

2
 NOVOTNÝ, Antonín. Základy technologie smaltování, s. 15 

3 PODJUKLOVÁ, Jitka. Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltovaných povlaků. s. 27. 
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 Ad. A) Smaltování na šedou litinu v České republice je méně rozšířené. Vzhledem 

k velmi dobré adhezi je přídržnost jen mechanická a to z důvodu nerovnoměrného reliéfu 

povrchu. Také proto použití přídržných oxidů není nutné. K dosažení jednolitých a hladkých 

povrchů je nutné aplikovat větší tloušťky nánosu smaltu oproti smaltům na ocelový plech. 

Chemická odolnost není srovnatelná se smalty na ocel a to vzhledem k obvykle nižší 

vypalovací teplotě (od 700  - 850    ْ C) [1]. 

 Ad. B) Z neželezných kovů je nejčastěji využíván na smaltování materiál na bázi 

hliníku a jeho slitin. Využití je převážně pro architektonické účely. Vzhledem k velkému 

koeficientu teplotní roztažnosti hliníku je nutné používat lehkotavitelné smalty a nižší 

vypalovací teploty 500 - 550    ْ C. Což do jisté míry snižuje chemickou odolnost smaltovaných 

povlaků. Tloušťka nánosů je okolo 100µm [2]. 

 Ad. C) Nejrozšířenější podklad, na který se v současnosti aplikuje smalt. Velmi častá 

je aplikace tzv. dvouvrstvého systému. První vrstva základní smalt, se natavuje přímo na 

kovový plech. Druhá vrstva je krycí jinak také řečeno funkční smalt. Další možnosti je také 

jednovrstvé smaltování, kde tzv. funkční smalt je uzpůsoben na aplikaci přímého natavení     

na kov. 

 Základní smalt: Jeho nejčastější úlohou je vytvoření přídržné mezivrstvy mezi kovem 

a následnou funkční vrstvou. Toho je docíleno tím, že vrstva obsahuje tzv. přídržné oxidy 

CoO a NiO. Základní smalty mohou být využívány také jako funkční povlak. Ale vzhledem 

k tomu, že nejsou dostatečně chemicky odolné a také jeho celistvost není ideální, toto využití 

je méně obvyklé. 

 Krycí smalt: Tento povlak má již určité funkční vlastnosti, které musí splňovat určité 

chemické, mechanické, termické či optické požadavky. Krycí smalty dále rozdělují                

na „zakalené smalty“, kde při přípravě již není nutná úprava zákalu. Dále „polotransparentní 

(polozakalené) smalty“ – zde je již k dosažení určitých optických vlastnosti nutné částečně 

suspenzi upravovat. Poslední jsou „transparentní smalty“ – zde se již suspenze plně upravuje 

pomocí barvících oxidů a kaliv pro dosažení optických vlastností. 

 Jednovrstvý smalt: Jinak také přímý smalt, který je navrhován tak, aby sebou nesl 

vlastnosti jak smaltu základního tj. dobrou přídržnost, tak vlastnosti smaltu krycího, tedy 

dostatečné požadavky na chemickou, tepelnou či mechanickou odolnost. 

 Vypalovací teplota smaltů aplikovaných na kovový plech je v intervalu 760 - 860  ْ C. 

V některých případech i vyšší [3]. 

3.2.2 Rozdělení podle způsobu použití 

 Toto rozdělení bylo poplatné spíše v druhé polovině minulého století. Dnes se některé 

uvedené oblasti již z praktického života vytrácejí. 

a) Majoliky – smalty vyloženě určené na ozdobu, bez požadavků na chemickou odolnost. 

                                                           
1
 BOUŠE, Václav. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 22 

2
 BOUŠE, Václav. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 23 

3 LOKŠIN, V. J. Technologie smaltování kovových výrobků .s. 289. 
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b) Smalty na nádobí.  

c) Smalty porcelánové na plech – lednice, bílé plechové sporáky. 

d) Smalty porcelánové na litinu (vany, dřezy, umývadla atd.). 

e) Smalty porcelánové určené k architektonickým účelům – zde je kladen důraz na chemickou 

a mechanickou odolnost vůči povětrnostním jevům. 

f) Smalty porcelánové i sklovité k chemickým účelům – odolnost vůči kyselinám, mechanická 

a tepelná odolnost. 

g) Smalty speciální – odolnost vůči tření, smalty se zvláštními optickými vlastnostmi          

jako jsou svítící, matné [1]. 

3.3 Vlastnosti smaltů 

 Smalty jako každá jiná „technická“ hmota musí mít určitou jakost resp. kvalitu. Tím se 

rozumí uspokojení určitých potřeb, které jsou zadány v požadavku na jeho použití. Proto se     

u smaltů významně hodnotí jeho vlastnosti a to z několika hledisek. Následující podkapitoly 

představují stručné rozdělení a přehled základních vlastností smaltovaných povrchů. 

3.3.1 Fyzikální vlastnosti smaltů 

 K fyzikálním vlastnostem řadíme: 

a) Vlastnosti mechanické 

- modul pružnosti 

- pevnost v tahu, v tlaku, v ohybu 

- tvrdost smaltů 

- odolnost vůči vrypu, obrušování, nárazům. 

 Smalty jsou obecně vzhledem ke své sklokeramické struktuře považovány                   

za materiály s nízkou úrovní plastických vlastností. Značný význam na nízké mechanické 

vlastnosti má pórovitost. Pevnost v tahu u smaltů se pohybuje v intervalu 70 – 90 MPa. 

Pevnost v tlaku v rozmezí 700 – 1300 MPa. Tvrdost běžných smaltů se pohybuje mezi 5 – 7 

stupněm dle Mohsovy stupnice tvrdosti. Smalt aplikovaný na oceli má přibližně stejnou 

tvrdost jako ploché sklo. S tvrdostí povrchu smaltu souvisí odolnost proti obrušování, vrypu    

a nárazu, které jsou velmi významné pro učení životnosti smaltového povlaku v prostředí, kde 

působí abrazivní jevy [2]. 

 

b) Vlastnosti tepelné 

- tepelná vodivost 

- tepelná roztažnost 

- měrné teplo 

- viskozita 

Tepelná vodivost smaltů je nízká, při teplotě 313 K je v rozmezí 0,093 – 0,114 V.m
-1

.K
-1

. 

Tyto hodnoty závisí na tloušťce a složení povlaku, jeho struktuře a celistvosti. Měrné teplo je 

                                                           
1 NOVOTNÝ, Antonín. Základy technologie smaltování, s. 30 
2 Technical_information, dostupné na www.porcelainenamel.com. 
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v rozmezí teplot 293 K až 1573 K a pohybuje se v rozmezí 0,8 – 1,3.10
-3

 J.kg
-1

. K
-1

. Tepelná 

roztažnost smaltů významně ovlivňuje napěťové stavy mezi povlakem, kovem a také možnou 

deformaci finálních produktů. 

Teplotní roztažnost smaltu tedy musí být nižší než tepelná roztažnost podkladového 

kovu, z důvodu omezení tahového napětí ve sklovitém smaltovém povlaku. Samotná tepelná 

odolnost u běžných smaltů se pohybuje v rozmezí 400 - 500  ْ C. Speciální žárovzdorné smalty 

mohou odolávat teplotám až do 1000  ْ C. Naopak smalty mohou odolávat také nízkým 

teplotám až do -50 °C [1]. 

c) Vlastnosti optické 

- index lomu 

- zákal smaltů 

- lesk smaltů 

- barva smaltů 

 Smalty lze připravovat v provedení matném, polomatném či lesklém. Úroveň lesku je 

v závislosti na chemickém složení a na stupni vypálení. Smalty je možné produkovat téměř 

v neomezené barevné škále a to přísadou barvících oxidů při tavbě frity nebo v průběhu 

přípravy suspenze mletím (zákal smaltu).  

 Běžné barvy jsou dosahovány např. těmito přísadami: 

Fialová barva – oxid manganičitý s menším obsahem oxidu mědnatého, oxid   

        nikelnatý s velmi malým množstvím oxidu mědnatého 

Modrá barva – oxid kobaltnatý, oxid mědnatý 

Zelená barva – oxid železnatý, chromitý, mědnatý 

Žlutá barva – oxid železitý (malé množství) 

Hnědá barva – oxid železitý (větší koncentrace) 

Červená barva – oxid mědnatý, selen, koloidní zlato 

 

d) Vlastnosti elektrické 

 Již řadu let se u smaltu využívá elektrických vlastností. Významná je jejich dobrá 

izolační schopnost a velký měrný elektrický odpor [2]. 

3.3.2 Chemické vlastnosti smaltů 

a) odolnost vůči vodě 

b) odolnost vůči kyselinám 

c)odolnost vůči alkáliím 

d) odolnost vůči agresivní atmosféře 

 Všechny smalty jsou zcela odolné proti vodě při pokojové teplotě, odolnost klesá     

při vyšších teplotách. I když většina druhů smaltů vydrží vařící vodu po krátkou dobu bez 

poškození. Ovšem pokud jsou vystaveny neustále měnícím se podmínkám horké vody          

po dobu několika let, obyčejně podléhají korozi. Nicméně, byly vyvinuty speciální smalty  

                                                           
1 PODJUKLOVÁ, Jitka. Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltovaných povlaků.s. 24. 
2 BOUŠE, Václav. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 168. 
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pro zásobníkové nádrže - ohřívače vody, které snášejí kontinuální expozici teplé vody          

po mnoho let. Přírodní voda, která je k dispozici v různých oblastech země může působit      

na smalty jinak. Například bylo zjištěno, že provzdušněná voda s nízkým obsahem 

rozpuštěných pevných látek je více korozivní než tvrdé vody [1]. Na odolnost vůči kyselinám 

mají vliv oxidy. SiO2, Al2O3, TiO2, ZrO2. Pro alkalickou odolnost je u smaltů zapotřebí 

používat nízkosilikátová skla na bázi bazických nerozpustných oxidů např. ZrO2, Al2O3, CaO, 

SnO2, B2O3. Smalty vykazují dobrou odolnost v prostředí horkých plynů či spalin. V těchto    

a také jiných agresivních atmosférách vykazuje chemickou odolnost, dobrou stabilitu              

a umožňuje snadné čištění [2]. 

Koroze smaltovaných povlaků 

 Na rozdíl od kovových materiálů, kde koroze má charakter elektrochemických reakcí, 

má smalt charakter koroze způsobený fyzikálně chemickými vlivy, jako jsou eroze, abraze, 

mechanické a tepelné namáhání, sluneční záření.  

 Koroze u smaltovaných povlaků se rozděluje na: 

- korozi v kyselém prostředí 

- nízkoteplotní korozi 

- korozi v alkalickém prostředí 

- korozi v prostředí vody a vodní páry 

- korozi v agresívních atmosférách 

 

 Pro názornost vlivu koroze je znázorněn následující obr. 2, který představuje průběh 

závislosti úbytku plošné hmotnosti smaltu na čase v jednotlivých prostředích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2  Průběh úbytku hmotnosti smaltu v různém prostředí [3]  

 

                                                           
1 Technical_information, dostupné na www.porcelainenamel.com. 
2 BOUŠE, Václav,.Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 106 
3 BOUŠE, Václav,. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 33 
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3.4 Suroviny pro výrobu smaltů 

 Suroviny, které jsou zapotřebí pro přípravu a úpravu smaltů musí mít jisté funkční 

resp. chemické vlastnosti. Smalt obecně řadíme do skupiny tzv., speciální keramiky [1]. 

Základní rozdělení je na dvě oblasti. Suroviny sklotvorné a pomocné. 

3.4.1 Sklotvorné suroviny 

 

 Ad. A) Křemen a křemenný písek. Nejlepší surovinou pro vnášení oxidu křemičitého 

(SiO2) do smaltu, který je v křemenu obsažen téměř v 100%. SiO2 je nejzákladnější 

smaltařskou surovinou. Významně ovlivňuje kyselovzdornost smaltu, pružnost, pevnost, 

odolnost vůči vrypu, obrušování či nárazu. S rostoucím obsahem SiO2 stoupá také tavitelnost 

smalt a to významně ovlivňuje celkovou teplotní roztažnost smaltu [2]. 

 Kyselina boritá (H3BO3). V přírodě se kyselina boritá získává ze sopečných vodních 

par (v Toskánsku ve střední Itálii). Krystalická kyselina boritá tvoří perleťově lesklé, hladké, 

průsvitné, na omak mastné lístky. Zahříváním se rozkládá na oxid boritý (B2O3) a vodu. B2O3 

je nízkotavící eutektikum a proto se využívá pro nízkotavitelné smalty. Snižuje však tahovou 

odolnost. Naopak zvyšuje odolnost vůči vrypu.  

 Ad. B) Soda, uhličitan sodný (Na2CO3). Sloučením s  SiO2 a ostatními oxidy dochází 

k intenzivnímu vývoji oxidu uhličitého. Touto reakcí a rozkladem se dostává do skloviny 

smaltu oxid sodný (Na2O). Na2O významně ovlivňuje součinitel teplotní roztažnosti. 

 Potaž, uhličitan draselný (K2CO3). Je podstatnou součástí popela vnitrozemských 

rostlin, z nichž se ještě doposud v některých případech vyrábí. Moderní výroba potaše 

využívá chlorid draselný a jeho rozklad na bázi oxidu draselného za přítomnosti uhličitanu 

hořečnatého. Při tavení se potaž (š) rozkládá na oxid draselný (K2O) a oxid uhličitý. K2CO3 je 

funkčně podobný jako soda, ale neovlivňuje tak silně součinitel roztažnosti. Působí příznivě 

na výsledný lesk smaltu. 

                                                           
1 POPPER.P. Special Ceramics, s. 142. 
2 BALDWIN, Charles. Advances in Porcelain Enamel Technology. s.180 
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 Uhličitan vápenatý, mramor, vápenec, křída (CaCO3.). V přírodě se vyskytuje           

ve všech stupních čistoty a je velmi rozšířen. Disociací se dosáhne rozkladu na oxid uhličitý 

CO2 a hlavně oxid vápenatý (CaO). Tento oxid má podstatnou roli ve vlastnostech smaltu 

z hlediska nerozpustnosti a odolnosti vůči kyselinám. 

 Oxid zinečnatý, zinková běloba (ZnO). Ve smaltovnictví se využívá syntetický ZnO, 

který je čistší získaný vypálením ZnCO3. Smalty s obsahem ZnO se vyznačují dobrou 

pevností v tlaku a tahu, ale menší pružností. 

 Oxid hlinitý (Al2O3). Obtížná rozpustnost ve sklovině neumožňuje využití čistého 

Al2O3 ve smaltu. Bývá tedy do smaltu vpravován ve formě sloučenin a minerálů, jejichž 

chemické složení jeho surovinový vstup do taveniny smaltu usnadňuje. Z vlastností smaltu 

ovlivňuje snížení pružnosti, dobré chemické vlastnosti. Zvláště pak kyselinovzdornost. 

Přítomnost Al2O3 zvyšuje tvrdost smaltu [1]. 

 Ad. C) Zástupci této oblasti surovin pro výrobu smaltu jsou různé typy minerálů, které 

se dají využít přímo nebo po jejich úpravě. Hlavním důvodem využívání těchto surovin je 

schopnost vnášet do taveniny potřebné látky umožňující chemickou rozpustnost. Důležitým 

faktorem je i příznivější ekonomická zátěž. 

 Živce. Hlavní představitel této smaltařské skupiny. Jedná se o alkalické a vápenaté 

hlinitokřemičitany. Nejznámější je živec sodný – Albit, živec draselný – Ortoklas. Následují 

další řady živců, které se pohybuje v širokých řadách chemického složení. Živec obecně 

zhoršuje tavitelnost smaltu, taví se při teplotě okolo 1200  ْ C na skelnou vatu. Zvyšuje 

chemickou odolnost smaltů – v kyselinách (mimo flurovodíkové) se nerozpouští [2]. 

 Kaolín. Jeho podstatnou součástí je minerál kaolinit (Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O). Výskyt 

kaolínu je dosti častý. Česká republika v něm obsazuje přední místo.  

 Borax, tetraboritan sodný (Na2B4O7 . 10H2O) se vyskytuje v přírodě velmi zřídka. 

Vzhledem k vysoké rozpustnosti se objevuje v oblastech nejmenších dešťových srážek (např. 

Tibet, Kalifornie). Technicky se vyrábí z kyseliny borité nebo boritanů. Vedle této formy 

boraxu tj. krystalické rozpustné ve vodě se využívá boraxu bezvodého (Na2B4O7). Borax je 

velmi dobrou sklotvornou složkou s příznivě ovlivňujícím procesem natavování 

smaltovaného povlaku. Avšak vzhledem k absenci většího výskytu a velmi nákladné 

průmyslové umělé výrobě je všeobecně snahou tyto suroviny nahrazovat jinými neboritými 

sloučeninami [3]. 

 

 

 

                                                           
1
 BOUŠE, Václav, Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 130 

2 LOKŠIN, V. J. Technologie smaltování kovových výrobků. s.24 
3 NOVOTNÝ, Antonín. Základy technologie smaltování.s.143 
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3.4.2 Pomocné suroviny 

 Vedle sklotvorných surovin, které přinášejí do smaltu určité specifické vlastnosti, jsou 

pro výsledné vlastnosti nataveného smaltu důležité také jiné suroviny zvané pomocné.  

 Tuto suroviny mají toto základní rozdělení: 

a) kalidla a předkalidla 

b) barviva 

c) přídržné oxidy 

d) látky oxidační 

 

 Ad. A) Jsou látky, které se liší od základní hmoty smaltu indexem lomu světla.          

Ten způsobuje to, že dopadající světlo na průhledné prostředí je odráženo a lámáno 

rozptýlenými jemnými částečkami kalidla. Takto pak vytvářejí typický porcelánový charakter 

vykazující mléčné zakalení smaltu. Nejúčinnější kaliva jsou oxid cíničitý (SnO2), oxid 

zirkoničitý (ZrO2), oxid antimonitý (Sb2O3) a oxid ceričitý (CeO2). Další suroviny - pomocná 

kalidla tzv. předkalidla jsou na bázi fluorových sloučenin, např. Kryolit (fluorohlinitan sodný 

– 3NaF . 3AlF3), Kazivec (fluorid vápenatý – CaF3), fluorid sodný (NaF) a jiné [1]. 

 Ad. B) Smalty je možné barvit dvěma způsoby. 1). Přidáváním barviva do kmene a tím 

barvíme taveninu smaltu. 2). Přidáváním barviva do bezbarvého smaltu při mletí frity. Jako 

barvivo se využívají zejména oxidy kovů a také síranu kademnatého, selenu, kovového zlata. 

 Následující tabulka č. 1 představuje příklady výše uvedených složek přidávaných        

do kmene, abychom získali požadovanou barvu smaltu. 

 Tabulka 1  Složky do kmene smaltu vers. barva smaltu 

Barviva Barvy smaltů

oxid kobaltitý modrá a modrofialová

oxid manganitý hnědá a červenofialová

oxid mědnatý zelená a světlemodrá

oxid chromitý zelená 

oxid niklitý červenofialová, tmavě hnědá a šedá

oxid železitý červená, skořicová, a tmavě hnědá

zlato růžová a červená

sulfid kademnatý žlutá

sulfid kademnatý se selenem jasně červená
 

                                                           
1 LOKŠIN, V. J. Technologie smaltování kovových výrobků. s.28. 
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ad. c) Přídržné oxidy zajišťují efektivní průběh reakce natavování smaltu na kov. Jako 

hlavní se používají oxid kobaltnatý (CoO), oxid kobaltitý (Co2O3) oxid kobalnato-kobaltitý 

(Co3O4), oxid nikelnatý (NiO). 

Ad. d) Hlavním úkolem těchto surovin je zamezení negativním vlivům redukčních 

pochodů náhodně probíhajících při tavení smaltů. Nejběžnější látkou se využívá ledek            

– dusičnan draselný (KNO3). Velmi zřídka se využívá burel – oxid manganičitý (MnO2). 

Důvodem je fialové zabarvení, vhodné tedy pro aplikace tmavých smaltů [1]. 

3.5 Podkladový materiál – ocelový plech 

 Jak již bylo zmiňováno v minulých kapitolách, jako podkladový materiál pro aplikaci 

smaltu se nejčastěji využívají litiny, neželezné kovy a zejména ocelové plechy. Tato kapitola 

popisuje nejrozšířenější materiál používaný pro smaltování tj. ocelový plech. 

3.5.1 Vlastnosti ocelového plechu ve vztahu ke smaltování 

 Ocelový plech, který vyhovuje smaltování, musí splňovat mnohé požadavky, které 

jsou výsledkem mnohaletých bádání a praktických zkušeností v oblastech aplikace smaltu.       

Tyto požadavky jsou jak z hlediska vlastní struktury, tak chemického složení. 

  V současné době smaltéřské plechy řadíme k podeutektoidním nízkouhlíkovým 

ocelím, kde se uhlík vyskytuje okolo 0,04 %. Mikrostrukturu této oceli tvoří ferit a cementit. 

Ideálním příkladem vhodný k smaltování je ocel, kde struktura feritu je homogenní a v ní je 

rovnoměrně rozpuštěn globulární cementit v základní feritické matici bez podpovrchových 

hnízd perlitu. Rovněž stav rovnoměrnosti rozložení vměstků v průřezu plechu má významný 

vliv na dobu difúze vodíku, která v důsledku ovlivňuje četnost vad (rybí šupiny) ve smaltu. 

V následující tabulce č. 2 je přehled dalších chemických prvků, které dokážou svým obsahem 

působit na kvalitu smaltování [2]. 

 Tabulka 2  Chemické prvky v ocelovém plechu ovlivňující smaltování  

Prvek % v oceli

nad 0,2% zhoršuje mořitelnost plechu a snižuje rychlost oxidace při 

vysokých teplotách
Mangan 0,2

Síra 0,04

Fosfor 0,3-0,4

váže se s uhlíkem ve formě TiC, ocel není citlivá při teplotách 

výpalu k tepelnému zpracování - snižuje deformaci plechu.

Hliník 0,003-0,01

Měď max.0,1

Chrom 0,3-0,5 nad tyto hodnoty vytváří potíže při smaltování

Poznámka

Titan 0,2-0,4

při překročení hodnoty přítomné sulfidy zachycují vodík, který 

následně působí na vznik defektů ve smaltu
v tomto rozmezí působí příznivě, zvyšuje teplotu A3 a snižuje 

deformaci při výpalu

zvyšuje odolnost vůči stárnutí oceli, zjemňuje zrno, zlepšuje tvárnost 

a tažnost oceli

 nad touto hodnotou zvyšuje přesycení železa vodíkem a tím také 

náchylnost ktvorbě defektů ve smaltu (rybí šupiny)

  

                                                           
1
 BOUŠE, Václav,. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 45 

2
 PODJUKLOVÁ, Jitka.Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltovaných povlaků.s. 28 
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Smaltování klade přísné nároky na jakost resp. kvalitu ocelových plechů. Zejména na aplikaci 

oboustranného smaltovaného povlaku. Snahou je připravit plechy s optimálním chemickým 

složením, tak tepelným zpracováním při válcování plechu za tepla, která mají významný vliv 

na minimalizaci následných defektů (vodíkové vady – rybí šupiny). V současnosti se zejména 

u nás využívá plech typu Kosmalt (viz příloha č. 1) vyráběn v bývalých Východoslovenských 

železárnách Košice (dnes U. S.Steel Košice). Za zmínku stojí také plechy typu IF s velmi 

nízkým procentem obsahu uhlíku a legujícím titanem příznivě ovlivňující deformace plechu 

při vypalování. Obecně s tvarovou deformací při výpalu se musí počítat vždy. Jede o tepelné 

zpracování pohybující se v teplotách okolo 800
  ْ
C tj. nad teplotami kdy se přeměňuje               

α – železo na γ – železo a je doprovázeno objemovou změnou. Zbývá tedy vždy volit 

nastavení optimální tloušťky plechu s optimálním způsobem vypalování. Vypalování plechů 

neskýtá žádné větší problémy. Daleko složitější situace je u plechů větších tlouštěk, které jsou 

v současnosti válcovány za tepla, mající sklon ke vzniku vodíkových vad. A to zejména       

při oboustranném smaltování. Největší zkušenosti s takovým smaltováním u nás mají           

ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s (dále VPE). Vyžaduje to náročnost 

na jakost plechu (mj. legura Titan) a důkladnou mechanickou přípravu materiálu. Přesto však 

riziko vzniku defektu je stále vysoké. 

3.5.2 Rozdělení plechů podle velikosti 

 V odborných publikacích je dělení různé. Některé rozdělují plechy pouze na tenké         

a hrubé. V jiných případech se rozdělují na tenké, střední a hrubé. Tenký plech se uvádí         

v tloušťce od 0,5 mm do 3 mm. Střední jsou v rozmezí 3 až 5 mm. Nad 5 mm se hovoří          

o plechu hrubém. Tenké plechy byly zejména v minulosti používány pro výrobu kuchyňského 

nádobí, k výrobě součástí lednic, sporáků, násypných či jiných kamen atd. Střední plechy 

nacházejí využití u výrobků pomocných nádob v chemickém průmyslu, které nejsou 

vystaveny velkým termodynamickým vlivům. Naopak tlusté plechy jsou schopné odolávat 

různým termodynamickým a mechanickým vlivům a nacházejí širokou škálu uplatnění 

převážně v chemickém, strojírenském nebo stavebním průmyslu [1]. Ve smaltovně 

společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING se aplikuje smalt na ocelové plechy        

v tloušťkách 3, 4, 5 a 6 mm. 

3.5.3 Předúprava ocelových plechů před smaltováním 

 Důležitou podmínkou pro úspěšnou aplikaci smaltovaného povlaku a jeho následnou 

životnost, je důležité splnit požadavky na vstupní materiál, které musí být schopné 

kompetentně dosáhnout jednak pevného spojení obou fází, tedy ocelového plechu a smaltové 

vrstvy. A dále pak následnou celistvost aplikovaného smaltu.  

 

 

 

                                                           
1 BOUŠE, Václav,. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně, s. 73 
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Hlavním úkolem předúprav ocelových plechů:  

- je odstranění nečistot, zejména tuků, olejů, minerálních látek atd.,  

- samotná povrchová úprava plechu z hlediska jeho geometrického povrchového 

profilu, který zajišťuje optimální proces reakcí mezi kovem a smaltem [1]. 

 Následující schematické znázornění (obr. 3) představuje možné cesty ocelového 

plechu během jeho přípravy ke smaltování. 
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  Obr. 3  Schéma možné přípravné cesty materiálu ke smaltování  

 Ocelové plechy se nejčastěji čistí dvěma základními způsoby. Buď mechanické čištění 

tj. tryskání, nebo chemické čištění tj. moření. Oběma možným variantám předchází              

tzv. předčištění, které podle povahy výroby resp. produktu může být žíháním nebo chemické. 

 Předčištění: Žíhání probíhá v žíhacích pecích (nejčastěji průběžných) v rozmezí teplot 

600 až 700   ْ C. Úkolem je odstranění organické nečistoty s povrchu (obvykle všechny tuky      

a oleje) spálením. Problémem je vznik okují, což jsou vzniklé povrchové oxidické vrstvy. 

                                                           
1 NOVOTNÝ, Antonín. Základy technologie smaltování.s. 243 
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Které s rostoucí teplotou se rozrůstají. Od 200   ْ C jsou již viditelné. Plech bývá před žíháním 

potřísněn většinou kyselinou solnou, která rozruší přítomné organické nečistoty a zároveň 

vytváří pórovitou vrstvu následně vzniklých okují. To pak lze snadněji odstranit mořením 

popř. tryskáním. Chemické předčištění za pomocí roztoku chemikálií odstraňují zbytky 

mastnot a minerálních olejů ulpívající na povrchu ocelového plechu.  

Realizuje se:  

a) horkými roztoky sody nebo hydroxidu sodného, které dokážou přeměnit tuky 

v mýdla, rozpustná ve vodě, 

b) oleje nezmýdelnitelné se mění působením roztoku mýdla a vodního skla v emulzi, 

která přechází z povrchu plechu do roztoku,  

c) mechanické nečistoty se odstraňují omýváním odmašťovacím roztokem                   

a následným oplachem čisté horké vody. Z důvodu zabránění napadení korozí po odmaštění   

 a zvláště po oplachu vodou, se do roztoku přidávají přísady typu Borax, křemičitan 

sodný (Na2CO3) případně dusitan sodný (NaNO3). 

 Čištění: Moření má za úkol zbavit povrch plechu od koroze, okují vzniklé žíháním       

či zbytky reakcí po chemickém předčištění. Chemické moření se provádí za pomocí roztoku 3 

až 6 % kyseliny solné (HCl) při pokojové teplotě. Dále pak roztokem 6 až 12 % kyseliny 

sírové (H2SO4) při teplotě 60 až 70   ْ C. Vlivem reakcí způsobené kyselinami dochází 

k rozpouštění okují. Vzhledem k tomu, že okuje se obvykle rozpouštějí velmi pomalu.             

Z důvodu pórovité struktury, pronikají kyseliny až do samotného kovu (plechu) a částečně jej 

na povrchu rozpouštějí. Tím se okuje od plechu odlupují a následně v mořící lázni dále 

rozpouštějí. Při rozpouštění samotného kovu (plechu) se uvolňuje vodík. Část vodíku 

vyprchává, další část je zadržena mezi plechem a okujemi (tím způsobí uloupení od plechu). 

Třetí část vodíku (nebezpečná) je pohlcena samotným kovem (plechem), který vytváří vnitřní 

tlak, který může následně vést k vážným defektům resp. vadám (vodíkové bubliny, rybí 

šupiny). Tloušťka plechu má přímo úměrný vliv na samotné množství pohlceného vodíku       

v kovu (plechu). Rychlost moření, koncentrace roztoku a teplota, jsou na sobě závislé,         

viz tabulka č. 3 [1]. 

Tabulka 3  Koncentrace roztoků a časový průběh moření 

18ْC 40ْC 60ْC

8 55 15 5

10 18 6 1

15 15 - -

5 135 45 13

10 120 32 8

30 75 - -

Kyseliny roztok v %
čas v min. při teplotě roztoku

HCl

H2SO4

 

 

 Z tabulky č. 3 je patrné, že doba moření se ze zvyšující koncentrací roztoku výrazně 

zkracuje. Maximální rychlost moření je při teplotě 60   ْ C v 10 % roztoku kyseliny solné. 

                                                           
1
 LOKŠIN, V. J. Technologie smaltování kovových výrobků. s.188. 
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 Další forma čištění povrchu je mechanická a je nazývána tryskání, dříve také 

pískování. Jedná se o ruční nebo mechanizované opracování povrchu kovu. Pomocí proudu 

působících abrazivních částic proti povrchu se zbavuje povrch kovu zbytku okují, oxidace, 

mastnoty a jiných nečistot. Jako abrazivní materiál se využívá křemičitý písek, ocelové broky, 

drť ocelová či strusková. Jak abrazivní médium, tak samotná technologie tryskání může 

významně ovlivnit kvalitu připraveného povrchu. Je důležité sledovat např. jemnost 

tryskaného povrchu (tzv. kotvící profil). Pokud je povrch hrubě tryskán, hrozí nebezpečí, že 

při nánosu základní vrstvy smaltu, nebudou nejvyšší místa povrchu kovu chráněna smaltem   

a po vypálení dojde k oxidaci a zcela jistě ke znehodnocení smaltovaného povlaku. Ani vyšší 

vrstva smaltového základu v tomto případě není řešením. Vyvýšená ostrá místa povrchu 

mohou narušit povrchové napětí roztaveného smaltu a následně vystoupí na povrch. 

Výsledkem optimálního tryskání by tedy měla být jemná struktura povrchu a také čistota, 

která se stanovuje a hodnotí dle normy ČSN EN ISO 8501 – 1. Nejznámějšími požadavky    

na čistotu povrchu dle výše uvedené normy je označení Sa 3 - Čištění tryskáním na čistý kov. 

Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný 

kovový vzhled. Sa 2
1/2

 - Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez 

a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny 

ve formě ploch nebo pásů [1]. Na obr. 4 je zachycen ocelový plech ve smaltovně VPE před 

samotnou předpravou a následný detail povrchu po úpravě tryskáním. 

 

       

 Obr. 4  Materiál připravený ke smaltování 

3.6 Technologie smaltování 

 Samotnou technologii smaltování je možné rozdělit do tří základních etap. První je 

předúprava podkladového materiálu, která již byla stručně popsána v minulé kapitole (2.5.3). 

Druhá etapa je výroba smaltových frit. Konečně třetí etapou je úprava smaltových frit popř. 

                                                           
1 ČSN EN ISO 8501 - 1. Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných povrchů….s.8 

Před tryskáním Po tryskání 
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příprava jejich suspenzí a samotné smaltování, což jsou zejména operace nanášení, 

vypalování a sušení smaltového povlaku.  

 

3.6.1 Výroba smaltových frit 

 Smaltové frity jsou hlavní surovinovou složkou pro přípravu smaltů, a tudíž je 

nejvýznamnějším činitelem výsledných funkčních a technologických vlastností smaltového 

povlaku. Dnes je výroba soustředěna ve specializovaných společnostech, které frity jako 

výsledný produkt nabízejí podnikům zabývajícím se smaltováním. 

3.6.1.1 Tavení složek kmene frity 

 Samotná výroba frit je podobná sklářskému způsobu tj. tavením a to při teplotě     

1000 - 1400°C. Složení kmene je z celé řady surovin, jako jsou mletý křemen, borax, kyselina 

boritá, soda, fosfáty, ledek sodný a draselný, titanová běloba, vápenec či fluoridy. Vzniklá 

tavenina ze skloviny se následně rychle ochlazuje litím do vodních nádrží, kde se rozpadá na 

granule viz obr. 5. Popřípadě tavenina prochází vodou chlazenými válci, které rozdruženou 

kanálii drtí na šupinky. Tato operace je také nazývána fritování. Takto vzniklé frity se 

následně ještě suší a jsou připravovány na export do smaltoven [1]. 

 

Obr. 5  Smaltová frita typu S 708 tmavě modrá 

3.6.2 Úpravy frit ve smaltovnách 

 Frity se upravují podle toho, pro jakou technologii nanášení na podkladový materiál 

jsou určeny. Rozlišují se dva způsoby úprav suchý a mokrý. 

 Mletí se v obou případech provádí v kulových mlýnech. Mlecí tělesa (koule) jsou 

většinou porcelánové nebo ze slinutého korundu.  

                                                           
1 PODJUKLOVÁ, Jitka, Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltovaných povlaků. s. 13 
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 Výsledkem suchého mletí frit je suchý jemný prášek (pudr), který je následně 

využíván na tzv. suché nanášení smaltu, které bude stručně vysvětleno později. Tento 

rozemletý smalt se převážně okamžitě dále spotřebovává. Důvodem je riziko vlhnutí prášku 

při skladování, které může způsobovat obtíže při aplikaci na podkladový materiál. 

 Mletí frit za mokra, které je využíváno častěji probíhá tak, že se frity melou s vodou      

a přísadami na suspenzi. Těmi přísadovými látkami jsou zejména křemen, živec, MgO 

podporující vypalovací interval. Dále NaNO2 na zamezení prostupu koroze kovu pod vlhkým 

nánosem. Důležitou složkou jsou jílové zeminy a elektrolyty k příznivému ovlivnění 

reologických vlastností suspenze. Což je závislost deformace na působící napětí. Posledními  

přísadami jsou barvící a kalící látky. Výsledkem mokrého způsobu mletí je tzv. smaltová 

břečka, která se na rozdíl o prášku nespotřebovává okamžitě. Je skladována v nádržích, které 

jsou opatřeny míchadly po dobu 2 až 3 dnů, kdy břečka tzv. stárne. Tímto se zlepšují zejména 

krycí vlastnosti smaltového povlaku [1]. 

 Jemnost mletí frit je velmi významná. Jemná suspenze má nižší vypalovací teplotu, ale 

také úzký teplotní interval. Má sklon k praskání a odlupování povlaku při sušení, které 

vyvolává velké smrštění. Dále také viskozita smaltéřské břečky ovlivňuje konečnou podobu 

smaltu. Aby konečný produkt pokrýval rovnoměrnou žádanou tloušťku povlaku, musí mít 

břečka potřebnou hustotu. Zjištění viskozity břečky se nejpřesněji provádí viskozimetry. 

3.6.3 Nanášení, vypalování a sušení smaltového povlaku  

 Nanášení a vypalování je jednou z nejdůležitějších operací v průběhu celé technologie 

výroby smaltu. Z tohoto důvodu je vystavena velkému zájmu odborné veřejnosti, který vede  

k velkému vývoji v této oblasti. Tyto operace jsou nejsložitější a tudíž i ekonomicky nejvíce 

zatěžující. Proto je snahou v posledním období operace nanášení zjednodušit, snížit počet 

vypalovacích nánosů apod. 

3.6.3.1 Nanášení vrstev smaltéřské břečky nebo prášku  

 Tradiční smaltování předpokládá nanášení a následné vypálení základního smaltu, 

který je přídržnou mezivrstvou mezi podkladovým materiálem a následným nanášeným 

krycím smaltem, který má již dané funkční vlastnosti povlaku. Tento tradiční způsob se stále 

využívá a to zejména u výrobků složitějších tvarů či výrobků se speciálními požadavky                  

např. zvýšenou chemickou odolnost. V omezeném počtu sortimentů, kde není požadován 

kvalitní design (např. omezená barvitelnost) nebo výrobky s nižšími protikorozními účinky, 

se velmi úspěšně rozšiřuje produkce jednovrstvého smaltování. Tato vrstva současně funguje 

jako přídržná a zároveň zajišťuje v omezené míře funkční vlastnosti krycí vrstvy. 

 Samotné nanášení se realizuje dvěma základními způsoby, o kterých již byla zmínka 

v předchozích kapitolách. Jedná se o nanášení za sucha a za mokra. Forma nanášení je také 

různá: máčení, polévání, stříkání. 

 Nanášení za sucha. Rozemletá frita se aplikuje ve formě suchého prášku. Prášek se 

nanáší stříkáním speciálními pistolemi v elektrostatickém poli vysokého napětí, která zaručuje 

                                                           
1 HLAVÁČ, Jan. Základy technologie silikátů. S. 419 
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přídržnost prášku na podkladovém materiálu alespoň po dobu dopravy do vypalovací pece. 

Jiný způsob nanášení spočívá v tom, že podkladový materiál se nejdříve zahřeje na určitou 

teplotu a poté se suchý prášek rozprašuje na rozžhavený povrch. Zde jsou ovšem perspektivou 

automatizované provozy se sériovou výrobou, které jsou však ekonomický nákladné. 

 Nanášení za mokra. Je nejběžnější způsob stříkání, kdy připravená suspenze 

(smaltéřská břečka) se stříká pistolemi ručně nebo strojně. Nanášecí pistole rozprašuje 

suspenzi pod stabilním tlakem, její částice dopadají na povrch podkladového materiálu           

a spojují se v jednolitý film. Důležitá je regulace pohybu pracovníka s kontinuálním pohybem 

dopravníku  s materiálem popř. u strojního způsobu rychlost pohybu pistole s kontinuálním 

pohybem dopravníku. U mokrého nanášení se v některých případech ještě využívá způsobu 

máčení a polévání. Materiál se ponořuje do nádrže se smaltéřskou břečkou, po vyjmutí           

a potřásání se suspenze rovnoměrně rozdělí po povrchu. Polévání je obdobné, avšak materiál 

je mimo nádrž a suspenze je nanášena clonou [1]. Na rozdíl o od suchého nanášení je v tomto 

případě nanesený smalt potřeba vysušit a to při teplotě do 100°C nejčastěji v tunelových nebo 

komorových sušárnách. Účinnost sušení musí být taková, aby zaručovala pevnostní odolnost 

povlaku proti poškození během manipulace před vypalováním. 

 Tloušťky nanesených vrstev se navrhují tak, aby po vypálení splňovaly požadované 

funkční vlastnosti. U jednovrstvého smaltu se tloušťka pohybuje okolo 200 μm.                     

U dvojvrstvého je to pak okolo 400 μm. V případech smaltu se zvláštním požadavkem 

zejména chemická odolnost se tloušťka může pohybovat okolo 1 mm. Při aplikování vrstvy je 

nutné mít na paměti, že během následného vypalování se ztrácí cca. 20% tloušťky z čerstvě 

nanášené vrstvy smaltéřské suspenze. 

 Na obr. 6 je zachyceno automatické nanášení smaltéřské břečky pomocí stříkacích 

pistolí v nanášecím boxu ve smaltovně VPE. 

                                                           
1 LOKŠIN, V. J. Technologie smaltování kovových výrobků. s. 198. 
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  Obr. 6  Nanášení za mokra automatickou stříkací pistolí ve VPE 

 Podle nejmodernějších poznatků, se již v současnosti využívají kombinované 

technologické metody nanášení. Principem je vytváření velice tenké vrstvy základního smaltu 

na běžně předupravený materiál, kde se na něj nanáší příslušná krycí vrstva. Následně se 

materiál vypaluje.  

V praxi jsou aplikovány tedy tři varianty této technologie: 

- základní vrstva ze suspenze + krycí vrstva ze suspenze, 

- základní vrstva ze suspenze + krycí vrstva z prášku, 

- základní vrstva z prášku + krycí vrstva z prášku. 

3.6.3.2 Vypalování nanášených smaltových povlaků   

 Vypalování je proces, ve kterém smalt získává výsledné funkční vlastnosti.            

Toto tepelné zpracování, ve kterém dochází ke spojení podkladového kovového materiálu se 

sklovitým smaltovým povlakem, probíhá při teplotách 800 - 900°C. Přesná teplota se určuje 

podle chemického složení smaltu či tloušťky kovového plechu. V tomto rozmezí teplot 

dochází u ocelových plechů k fázovým přeměnám z α – železa (ferit) na γ – železo (austenit). 

Během této přeměny dochází ke zvyšování rozpustnosti vodíku v železe, ale také k výrazným 

objemovým změnám, které v konečném důsledku mohou mít vliv na tvarovou deformaci 

produktu. Teplota výše uvedené přeměny ovšem klesá s rostoucím obsahem uhlíku. U oceli 

s obsahem 0,8 % uhlíku dochází k přeměně při 720°C. Jednou s možností je využívat 

materiály s nižším obsahem uhlíku [1]. Běžně se využívají oceli s 0,04% C. Pro vypalování se 

                                                           
1 BÁRTA, Rudolf. Sklářství a keramika. s. 422. 
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využívá komorových nebo tunelových pecí, vytápěných plynem nebo elektřinou. Viz obr. 7, 

na kterém je foto elektrické tunelové pece s ovládacím panelem. Na něm je zachycen teplotní 

režim za provozu pece při vypalování základního smaltované vrstvy na plechu. Pec pochází 

ze smaltovny ve VPE. Důležité je dodržení pecní atmosféry, kdy tzv. redukční – oxidační 

atmosféra ovlivňuje příznivě přídržnost smaltu ke kovu. Naopak škodlivá je vlhkost, fluoridy 

a chloridy. 

 

Obr. 7  Otevřená elektrická pece pro výpal smaltu s ovládacím panelem teplotního režimu 

3.6.3.3 Reakce během vypalování smaltových povlaků   

 Během vypalování dochází k oxidaci povrchu ocelového plechu a vzniku soustavy 

FeO, Fe3O4, Fe2O3. Kyslík difunduje roztavenou taveninou, avšak téměř všechen se spotřebuje 

k tomu, aby se oxid železnatý převedl na oxid železitý. Klíčovou roli na vznik přídržnosti 

smaltu ke kovu mají tzv. přídržné oxidy CoO a NiO. V roztaveném smaltu dochází k pohybu 

iontových částic niklu a kobaltu a na fázovém rozhraní se redukuje kovový nikl a kobalt. 

Touto reakcí vznikají na částech povrchu plechu slitiny těchto kovů se železem. Zbylá část 

povrchu, která je v přímém kontaktu s roztavenou sklovinou intenzivně koroduje. Díky 

vzniklému členitému fázovému rozhraní, se vytváří také větší styčná plocha mezi sklovitou a 

kovovou fází, viz obr. 8. Během vypalování, které trvá několik minut, dochází ke spojení 

slitinových částic s korodovanou plochou a jsou komplexně obaleny taveninou. Z tohoto 

důvodu je přítomnost přídržných oxidů ve smaltu velmi důležitá. S klesajícím obsahem 

výskytu ve smaltu, se také snižuje jeho přídržnost ke kovovému materiálu. Existují sice i jiné 

oxidy s určitými přídržnými vlastnostmi jako jsou oxidy mědi, manganu či molybdenu, ale 

větší význam mají pro ovlivnění reologických vlastností v oblasti natavovacích teplot             

a v lepší smáčivosti povrchu kovového materiálu taveninou. Tento integrovaný komplex 

vrstvy podkladového kovového materiálu, adhezní mezivrstvy vrstvy sklovitého smaltu 

oplývá určitými specifickými vlastnostmi a to plastickými vlastnostmi kovu a antikorozními 

vlastnostmi skel. 
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Obr. 8  Fázové rozhraní s adhezní mezivrstvou systému kov – smalt, plech 

s oxidickou vrstvou rzi, zvětšení 5000x [1]. 

 

V mnoha publikacích se o smaltu hovoří již v souvislosti se smaltéřskou břečkou. Ta ovšem 

z hlediska chemického složení ještě není totožná se smaltem. Nanesená břečka se nejdříve 

vysušuje, čímž vzniká vrstva bisquitu. Až teprve během vypalování a dokončení všech reakcí 

složek suspenze se vytváří smalt [2]. 

3.6.4 Vady smaltového povlaku  

 Jako v každém jiném výrobním procesu, tak při smaltování dochází k vadám, či 

defektům. Vada na výrobku je z ekonomického hlediska ztráta. Proto každý kdo se 

smaltováním zabývá, věnuje této problematice zvýšenou pozornost. Snaží se pochopit příčiny 

vzniku vad. Z tohoto důvodů se hledají a následně přijímají opatření, aby během 

technologického procesu smaltování výskyt neboli četnost defektů byla co nejvíce 

minimalizována. 

3.6.4.1 Rozdělení vad podle původu  

 1). Vady vznikající z důvodu vlastností použitého podkladového kovového materiálu. 

 Jedná se zejména o chemické složení materiálu. Důležitý je nízký obsah uhlíku (0,04 – 

0,1 %). Záleží na tom, v jaké formě je vyloučen. Jemně vyloučené karbidy rozdrobené         

při válcování za studena brzdí difúzi vodíku. Fosfor nad 0,35 % také zpomaluje difúzi vodíku. 

Kyslík, který se vyskytuje v neuklidněných ocelích ve formě FeO, také brzdí difúzi vodíku. 

                                                           
1 Behler, F., J. Technisches Email. Dostupný na < http://www.emailverband.de> 
2 BOUŠE, Václav, KRAJINA, Antonín. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně. s. 11. 
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Křemík nad 0,2 % potlačuje tvorbu rybích šupin. Příznivý vliv na snížení tvorby rybích šupin 

 mají titan, nikl a bór. Naopak hliník při vyšším obsahu (0,003 %) zvyšuje náchylnost 

ocelových plechů na tvoření rybích šupin [1]. 

 Struktura ocelového plechu má rovněž významný vliv na výsledné vady. 

Nerovnoměrně vyloučené strukturní složky jako jsou cementit, hnízda perlitu podporují difúzi 

vodíku. Proto optimální je jemnozrnná ocel, kde je jemně vyloučen lobulární cementit. 

Hranice zrn působí jako bariéra proti difúzi vodíku. Nekovové vměstky překračující velikost 

10 µm v plechu vykazují vysokou propustnost vodíku. 

 Deformace ocelového plechu bez smaltovaného povlaku se snižuje rychlost difúze 

vodíku. A to díky vyšší hustotě mřížkových poruch tvořící překážky v průchodu vodíku. 

 2). Vady vznikající při samotném technologickém procesu smaltování 

 Předúprava kovového materiálu. Její formy byly již popsány v předchozích 

kapitolách. Jejich nedostatečný účinek (nesprávně odstraněná mastnota, koroze, okuje, během 

moření vytváření vodíku difundujícího do oceli) může vést zejména ke tvorbě rybích šupin.  

 Pecní atmosféra, obsahující vlhkost je zdrojem vodíku, který ve smaltu podpoří rybí 

šupiny.  

 Během sušení smaltéřské břečky okolo 90°C ve vytvořeném smaltovém bisquitu jsou 

obsaženy zbytky volné a krystalicky vázané vody (riziko rybích šupin).  

 Tepelné zpracování plechu, ke kterému dochází během vypalování v rozmezí teplot 

800 - 900°C. Materiál, který je deformován určitým stupněm, je díky zahřívání vystaven 

odpevňovacím pochodům, které se projevují snižováním mřížkových poruch. Tím ubývá 

překážek proti difundujícímu vodíku, který zvyšuje rychlost průchodu ocelovým plechem. 

Během vypalování roste koncentrace rozpuštěného železa. Pokud se doba výpalu prodlouží, 

může dojít k přesycení smaltu oxidem železitým (defekt - měděné knoflíky, mušiny). 

3.6.4.2 Specifikace nejčastějších vad ve smaltech  

 Odprýskávání smaltu 

 Může se vyskytovat na vypouklých stranách výrobku, které mají malý poloměr 

křivosti. Mohou mít různý tvar a velikost. Příčinou může být nízká přilnavost základního 

smaltu ke kovu, např. nedostatečně očištěném materiálu, nedostatečným množstvím 

přídržných oxidů, příliš velká vrstva smaltu, rozdílný součinitel tepelné roztažnosti kovu        

a smaltového povlaku atd. 

 Rybí šupiny 

 Hlavní příčinou vzniku rybích šupin je difundující vodík na povrch smaltu. Projevují 

se tak, že se od vrstvy smaltu odprýskávají drobné šupinky a vytvoří prohlubně. Jamky mají 

z jedné strany tvar téměř rovný a z druhé polokruhovitý, viz obr. 9. Příčiny vzniku již byly 

                                                           
1 PODJUKLOVÁ, Jitka. Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltovaných povlaků. s. 36. 



 33 

popsány v předchozích kapitolách a je možné je najít jak ve všech úrovních technologického 

procesu smaltování, tak v jakosti ocelového podkladového materiálu. 

 

Obr. 9  Defekt rybí šupiny ve smaltu [1] 

 Bublinky a póry 

 Příčinou vzniku bublinek ve vrstvě smaltu jsou zbylé plyny, které nemají dostatečnou 

energii k proniknutí měkkým smaltem během vypalování. Podaří-li se plynům vrstvu smaltu 

protrhnout, vytvoří v ní otvory. Pokud se jedná o lehkotavitelný smalt, otvory se zataví.          

U těžkotavitelných smaltů otvory přetrvávají v podobě pórů. Pokud se bublinky objevují      

na obou stranách výrobku, příčinou může být jakost plechu. Zvláště vyšší obsah uhlíku a síry, 

které se v průběhu výpalu mění na CO2 a SO2. Póry mohou vznikat díky nečistotám, které se 

dostávaly do připravované suspenze smaltéřské břečky během mletí nebo nanášení. 

 Měděné hlavičky (knoflíčky) 

 Jedná se o červenohnědé skvrny, které se objevují v průběhu vypalování v základním 

smaltu a v některých případech vystupují až nad povrch smaltu. Příčinou je lokální přesycená 

koncentrace oxidů železa způsobená např. příliš dlouhým výpalem, vyšší obsah uhlíku           

a struskových vměstků v oceli, nesprávné moření materiálu, nedostatečná jemnost mletí 

smaltéřské břečky či prášku. 

 Trhliny 

 Rozumíme čárové narušení povrchu smaltu, které se projevuje různými formami, jako 

jsou síťové trhliny, hvězdicové trhliny (viz obr. 10), vlasové trhliny apod. Příčin může být 

celá řada. Nesprávně navržená konstrukce výrobku, přítomnost pnutí v kovu, které nebylo 

                                                           
1 LOKŠIN, V. J. Technologie smaltování kovových výrobků. s.246. 
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včas odstraněno, příliš velká nebo nerovnoměrná vrstva základního smaltu, příliš velká vrstva 

krycího smaltu, přepálený nebo nedostatečně vypálený základní smalt, příliš velký součinitel 

teplotní roztažnosti krycího smaltu atd. 

 

Obr. 10  Defekt trhlina typu hvězdice ve smaltu  

 Nerovnoměrný zákal smaltu 

 Příčinou může být nesprávně promísené složky kmene připravované smaltéřské 

suspenze, nesprávné nanášení smaltéřské břečky, vypalování při různých teplotách apod. 

 Matnost smaltu 

 Jedná se o nedostatek lesku, který je zapříčiněn např. příliš dlouhou dobou vypalování 

při nižší teplotě, větší množství jílu a kaliv ve smaltéřské suspenzi, špatně protavený krycí 

smalt obsahuje volné suroviny a tím se zmenšuje lesk, různá tloušťka materiálu – u větších 

tloušťek nedostatečně vypálen a tudíž matný apod. 

 Obecně zjištěné vady, které jsou nepřípustné, se mohou v některých případech 

odstranit dodatečným nátěrovým systémem. Ovšem tyto místa již nezaručují původní 

požadovanou funkčnost smaltového povlaku. Opětovné nanášení břečky a následné 

vypalování na dosavadní smalt se nedoporučuje. Pokud je to možné, původní smalt 

z ocelového plechu se odstraní. Nejúčinnější metoda je tryskání. Poté je možné provést celou 

aplikaci znovu [1]. 

                                                           
1 LOKŠIN, V. J. Technologie smaltování kovových výrobků. s.258, 260. 
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4 SMALTOVNA - VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  

 V návaznosti na předchozí kapitoly, kde byla věnována pozornost vysvětlení 

základních teoretických charakteristik problematiky smaltování, následující kapitoly se budou 

již věnovat praktickým experimentům v konkrétním podniku, jehož hlavní činností je výroba 

a montáž dílčích smaltovaných výrobků. 

4.1 Vítkovická smaltovna  

 Historie smaltování společnosti ve Vítkovicích má více než 40. tradici. V současnosti 

je smaltování a s tím spojené ostatní činnosti začleněno v tzv. podnikatelské jednotce (PJ) 814 

pod názvem ENVI. Tato PJ je součástí společnosti (VPE).VPE je dceřinou společností 

Vítkovice a.s. a tedy součástí společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, která 

představuje jednu z nejvýznamnějších skupin v oblasti těžkého strojírenství nejen v České 

republice, ale i ve střední Evropě. Její počátky vzniku se datují  již od roku 1828. 

 Hlavní výroba vítkovické smaltovny se zaměřuje na výrobu a montáž nadzemních 

šroubovaných nádrží ze smaltovaných plechů. Smaltované nádrže lze využívat pro skladování 

kapalného a sypkého materiálu. Nádrže jsou mj. také základním stavebním prvkem 

environmentálních technologických souborů, jako jsou čistírny odpadních vod a bioplynové 

stanice. Ocelová válcová skořepina nádrže je sestavena z oboustranně smaltovaných plechů 

vyskytující se nejčastěji v tloušťkách 3, 4, 5, 6 mm, které jsou spojeny speciálními šrouby      

a utěsněny trvale pružným tmelem. Spojovací materiál a ostatní příslušenství pláště jsou 

opatřeny povrchovou ochranou. Možnosti použití smaltovaných nádrží: 

- sypké hmoty (vápenec, cement, popílek, dřevní odpad, štěrkopísek, granule, sůl, saze), 

- kapaliny (pitná voda, odpadní voda, požární voda, odsolená voda, solanka, nafta, 

amoniak), 

- zemědělství (obiloviny, kejda, močůvka, kapalná hnojiva, krmné směsi, siláž), 

- jiné (nádrže pro čističky odpadních vod, nádrže na bioplynové stanice, plynojemy, 

fermentory). 

 Na následujících obrázcích (obr. 11 až 13) jsou uvedeny některé příklady 

realizovaných projektů vítkovické smaltovny z posledních let [1]. 

 

 

 

Obr. 11  Nádrže na vodu (Mexiko), realizace v letech 2007 - 2012 

                                                           
1 Smaltované nádrže/ dostupné na www.vitkovicepower.cz. 
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Obr. 12  Skladovací nádrže na dusíkaté hnojivo Dobre Miasto (Polsko), 

realizace v r. 2014 

 

 

Obr. 13  Nádrže pro odsolovací stanici Mukhaizdna (Omán), realizace       

v r. 2007 

4.2 Technologie výroby ve smaltovně  

 Ve vítkovické smaltovně se nejčastěji realizuje opakovaná výroba oboustranně 

smaltovaných segmentů, dílců a příslušenství. Podle účelu jsou smalty jednovrstvé nebo 

dvouvrstvé, kde první vrstva je základní a druhá pak krycí. Nanášení smaltu probíhá výhradně 

tzv. „za mokra“. Tedy nanášení smaltéřské břečky na ocelový plech. 

4.2.1 Předúprava ocelových plechů  

 Dodaným materiálem je ocelový plech výhradně typu Kosmalt, který obsahuje 

požadované mechanické a chemické vlastnosti uváděné v inspekčních certifikátech (atestech 

viz příloha č. 1. 

a) Tryskání a rovnání plechů 

 Účelem je očištění povrchu, tak aby se odstranily okuje po válcování, ostatní nečistoty  

a vytvoření příznivého reliéfu povrchu plechu. Tryskání probíhá v tryskacím stroji, kde 

hlavním médiem je proudem vháněný sekaný drát, který má jemnost cca. 1 mm. U dodaného 

drátu je rovněž známo jeho chemické složení, viz Příloha č. 2. Po tryskání jsou plechy 

umístěny na válečkovou trať a prochází přes ofukovací zařízení, které odstraňuje zbytky 

tryskacího média. Následně prochází přes soustavu rovnacích válců, která je nastavitelná dle 

tloušťky plechu. Válce dorovnávají vzniklé tvarové deformace a poté jsou plechy průběžně 

posílány k dalšímu zpracování.  

b) Děrování a stříhání tvarů plechu 

 Účelem je zhotovení přesných dílů plechů z hlediska tvaru na základě výkresové 

dokumentace. Operace se provádějí na numericky řízeném stroji Trumatic, který na základě 



 37 

dodaného programu vytvoří požadovaný tvar položek resp. dílců plechů, viz obr. 14.            

Za pomocí obsluhy a válečkového dopravníku plechy pokračují k následující operaci. 

 

 

Obr. 14  NC Trumatic provádějící přesný tvar plechů 

 

c) Skružování a ohraňování plechů 

 Každý dílec má svůj identifikační štítek. Podle výkresové dokumentace je znám 

požadovaný poloměr resp. rádius jednotlivých plechů. Skružování provádí obsluha na válcích 

do požadovaného rozměru. Skružené plechy se přeloží na odkládací kolejový vozík                

a pokračují k následné operaci ohraňování. Ta se provádí  v příslušných zápustkách 

ohraňovacího lisu, kde se podle výkresové dokumentace dokončí požadovaný tvar příslušného 

plechu. Plechy zpracované na mechanické části linky jsou zavěšeny na tzv. „studený 

dopravník“ a následně dochází ke konečnému čištění povrchu plechu před smaltováním. 

d) Chemická předúprava plechů a čištění povrchu 

 Pokud by poslední operací před nanášením smaltu bylo tryskání, chemické čištění by 

nebylo zapotřebí. Ale vzhledem děrování a ohraňování tvarů je riziko potřísnění plechu 

různými mazadly. Dílce plechů procházejí na studeném dopravníku boxem, kde dochází 

k odmaštění. Přípravkem je tzv. Flamil 75. Jedná se o alkalický odmašťovací přípravek        

na bázi hydroxidu sodného. Koncentrace roztoku je 5% a teplota 40 - 50  ْ C. Doba odmaštění 

je 10 minut. Po ukončení odmaštění obsluha přes převěšovací vozík převěšuje plechy               

na tzv. teplý dopravník, který transportuje díly k samotné aplikaci smaltu [1]. 

4.2.2 Příprava, nanášení, vypalování a zrání smaltů 

 Jak již bylo v předchozích kapitolách zmiňováno, ve vítkovické smaltovně se nanáší 

smalt „za mokra“. To znamená nanášení smaltéřské břečky pomocí stříkacího zařízení          

na povrch plechu., který se po vypálení v peci nechává dozrát. Všechny tyto operace jsem 

                                                           
1 Výroba smaltovaných segmentů – RTP 831-02 rev.1. VODVÁŘKA,Vladimír. s. 3- 4. 
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řádně popsána v technologických návodkách (dále TN), případně v rámcovém 

technologickém postupu (dále RTP), které je nutné bezpodmínečně v rámci integrovaného 

systému řízení dodržovat. Procesy (kromě přípravy břečky a zrání smaltu)) probíhají 

kontinuálně. Tj., plechy zavěšené na dopravník procházejí přes stříkací kabinu do vypalovací 

pece a zní ven.  

4.2.2.1 Příprava  

 Smaltéřská břečka: Definice byla popsána v teoretické části v kapitole 3.6.3.1. Postup 

výroby břečky se řídí interním mlýnským předpisem (viz Příloha č. 3). V něm jsou obsaženy 

všechny náležitosti potřebné pro řádnou přípravu. Mj. všechny složky v (hm %). Tedy druhy 

frit (granulované frity jsou nakupovány od smluvních dodavatelů), jejich množství, dále 

obsah ostatních přísad (mletý křemen, jíl, NaNO2, MgCO3, borax, voda atd.). Dále je důležitá 

informace o jemnosti mletí a hustotě.  

 Pro každý druh smaltu je přirozeně zpracována zvláštní technologická návodka včetně 

mlýnského předpisu pro přípravu břečky. Samotná realizace přípravy suzpence je prováděná 

v tzv. mlýnici, která je součástí smaltovny. Odtud je pak dle potřeby potrubním systémem 

přečerpávána do sběrných nádrží v blízkosti stříkací kabiny. 

4.2.2.2 Nanášení 

 Zavěšený plech na dopravníku prochází stříkací kabinou, kde je pomocí 

automatizovaných stříkacích pistolí aplikován smalt. Seřízení pistolí dle technologické 

návodky provádí obsluha, která také soustavně dohlíží na správnou činnost nanášení, včetně 

kontroly vrstvy nánosu na plech. Po výstupu z kabiny plech prochází vzduchovými kaloriféry, 

kde se nanesený smalt částečně předehřívá před vstupem do pece. 

4.2.2.3 Vypalování 

 Plechy vstupují do vypalovací pece typ VGT. Pec má tři základní sekce: 

- sušící sekce (délka 20m), 

- vypalovací sekce (délka 21 m),  

- výjezdová-chladnoucí sekce (délka 20 m) 

 Vypalovací zóna obsahuje 12 různých teplotních zón. Teploty jsou regulovatelné 

podle typu smaltu a hlavně podle tloušťky smaltovaného plechu. Důležitý je také časový 

průběh vypalování. Ten je regulován otáčkami resp. rychlostí dopravníku. Všechny tyto údaje 

jsou uvedeny v technologických předpisech pro jednotlivé typy smaltů a příslušné tloušťky. 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny nejčastěji vyskytující parametry při výpalu v závislosti na typu 

smaltu a jednotlivých tloušťkách ocelových plechů.  

 Jak již bylo zmiňováno, teplý dopravník se zavěšenými plechy prochází kontinuálně 

stříkací kabinou a vypalovací pecí. Rychlost dopravníku je regulovatelná podle typu smaltu. 

Parametry se pohybují od 1,0 až 2,1 m/min.  

 Pokud se jedná o dvouvrstvé smaltování, prakticky po výpalu 1. vrstvy smaltu se může 

plynule nanášet 2. vrstva (po přednastavení stříkacích pistolí s příslušnou smaltéřskou 
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břečkou a následně vypálit. Vše je v kompetenci obsluhy, která se řídí RTP pro daný typ 

smaltování [1]. 

Tabulka 4  Parametry ve vypalovací peci VGT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 oC  oC  oC  oC  oC  oC  oC  oC  oC  oC  oC  oC

1 mm x x x x x x x x x x x x x x

2 mm x x x x x x x x x x x x x x

3 mm x x x x x x x x x x x x x x

4 mm 660 660 800 800 870 870 870 870 870 870 800 800 300 1,5

5 mm x x x x x x x x x x x x x x

6 mm x x x x x x x x x x x x x x

3 mm x x x x x x x x x x x x x x

4 mm 660 660 800 800 860 860 860 860 860 860 780 780 260 1,3

5 mm x x x x x x x x x x x x x x

6 mm x x x x x x x x x x x x x x

3 mm x x x x x x x x x x x x x x

4 mm 640 640 780 780 850 850 850 850 850 850 780 780 320 1,7

5 mm x x x x x x x x x x x x x x

6 mm x x x x x x x x x x x x x x

3 mm x x x x x x x x x x x x x x

4 mm 660 660 800 800 860 860 860 860 860 860 780 780 300 1,5

5 mm x x x x x x x x x x x x x x

6 mm x x x x x x x x x x x x x x

1, 2 mm x x x x x x x x x x x x x x

3 mm 640 640 780 780 840 840 840 840 840 840 780 780 410 2,1

4 mm x x x x x x x x x x x x x x

5 mm x x x x x x x x x x x x x x

bílá 

Mefrit

Otáčky 

[m/min]               

± 0,13

Číslo zóny

hnědá 

Mefrit

zelená 

Mefrit

modrá 

Mefrit

základ 

Ferro

Tloušťka 

plechu

Typ 

smaltu

Rychlost  

[ot/min]         

±20

 

4.2.2.4 Zrání smaltu 

Technologie zrání smaltů probíhá v tzv. nízkoteplotních buňkách. Jeho podstatou je ohřev 

plechů a výdrž na teplotě cca. 100   ْ C po dobu 96 hodin. Tím dochází ke zvýšení rychlosti 

difúze plynů (hlavně vodíku) ve smaltovaném plechu a tedy možnost iniciace eventuálních 

vad smaltovaného povlaku typu rybí šupina“. Smaltované plechy složené na paletách jsou 

umísťovány do nízkoteplotní buňky (viz obr č. 15), která je poté uzavřena. Po spuštění 

procesu, je vzduch ohříván pomocí topných spirál a vzduchovým rozvodem pomocí 

ventilátoru vháněn do uzavřeného prostoru buňky. Po dosažení předepsané teploty, je hodnota 

určitou dobu udržována, po níž se ohřívání vypne. Buňka se otevírá a po ochlazení palet, se 

plechy vyloží a umístí do prostoru smaltovny. Tímto jsou připraveny k přejímce [2]. 

 

  Obr. 15  Plechy na paletách připravené na zrání v nízkoteplotní buňce č. 2 

                                                           
1 Příprava, nanášení a vypalování smaltů – TN 831 – 02 – 01, rev.2. KRAJČOVÁ, Dagmar. s. 5.  
2 Výroba smaltovaných segmentů – RTP 831-02 rev.1. VODVÁŘKA,Vladimír. s. 8. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Po dohodě s vedením smaltovny a pracovníky technologie vznikl nápad na prověření 

účinnosti dosavadního způsobu předúpravy ocelových plechů a následná aplikace smaltů na 

upravené plechy. Dále pak případné porovnání s dalšími možnými a hlavně dostupnými 

variantami úprav plechu před nanášením smaltového povlaku a tím ovlivnění celkových 

vlastností smaltovaného povrchu a funkčnosti celého produktu. O tom jak je významná 

předúprava plechů pro výslednou kvalitu smaltového povlaku, již bylo uvedeno v kapitolách 

pojednávajících o teoretických charakteristikách smaltování. Rovněž v těchto kapitolách byly 

také stručně popsány všechny možné varianty předúprav. Předúprava ve vítkovické smaltovně 

je popsána v kapitole 4.2.1.  

   

5.1 Předúpravy plechů na smaltování 

 Vzhledem k možné materiálové dostupnosti (tzn. v dceřiných odloučených 

pracovištích Vítkovic) byly pro tuto práci stanoveno pět variant úprav plechů viz. tab. 5. 

Tabulka 5  Charakteristika úprav vstupních vzorků  

Označení 

vzorku 

Metoda způsobu 

úpravy smaltu 
Abrazivo /činidlo Poznámky 

Vz. 1 tryskání ocelová drť tryskací stroj typ BANFI – 

PJ Ocelové  konstrukce 

Vz. 2 tryskání sekaný ocelový drát 

dosavadní způsob – tryskací 

stroj Walter – PJ ENVI 

Smaltovna Vítkovice 

Vz. 3 tryskání syntetický korund ruční tryskání – PJ ENVI 

Povrchová ochrana 

Vz. 4. moření H2SO4 laboratoř PJ ENVI 

Vz. 5 moření H2SO4+ inhibitor laboratoř PJ ENVI 

 

 Pro všechny varianty předúprav byly vyrobeny speciální vzorky z plechu Kosmalt         

o jmenovité tloušťce 4mm (certifikát materiálu - viz příloha č. 1) se třemi typy tvarových 
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rozměrů viz obr. 16, tabulka 6. Přípravu vzorků pro zkoušení smaltu, popisuje norma EN ISO 

28764.  

 

Tabulka 6  Rozměry vzorků z plechů Kosmalt 

Typ vzorku Rozměr [mm] Počet [ks] 

A 200*200*4 25 

B 120*60*4 25 

C Ø 100 * 4 25 

 

     

Obr. 16  Neupravené vzorky plechů Kosmalt připravené pro tryskání 

  

Celkem bylo připraveno pro tuto práci 75 ks vzorků - testovacích plechů tří definovaných 

rozměrů (viz tabulka 6), které byly nejprve upravovány (tryskáním nebo mořením) a následně 

byly na takto předpřipravené plechy vzorků aplikován smalt. Pro vyhodnocení vlastnosti 

smaltů byly vybrány a realizovány následující zkoušky: 

  

 1) Vyhodnocení čistoty na prachové částice a drsnost upraveného povrchu plechu         

      (hodnotí se pouze plechy upravené tryskáním – před aplikací smaltu). 

 2) Zkouška nastřelováním – odolnost proti nárazu (hodnotí se po aplikaci smaltu). 

 3) Zkouška vysokým napětím (hodnotí se po aplikaci smaltu). 

 4) Stanovení odolnosti smaltu proti kyselině citrónové za varu. 

 5) Stanovení odolnosti smaltu proti horkému hydroxidu sodnému. 

Dále tyto zkoušky byly rozšířeny o doplňkové zkoušky a to: 

 - Zkouška přídržnosti smaltu – ohybem. 

 - Vizuální kontrola - povrchové vady smaltu. 

 - Kontrola tloušťky vypáleného smaltu. 

Zkoušky byly realizované, jak podle stanovených norem, tak dle interních předpisů podniku.  

 

A 

B C 
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5.1.1 Aplikace předúprav, smaltování  

 V následujících kapitolách jsou popsány postupy předúprav, samotná aplikace 

smaltovaného povlaku a průběhy zkoušek s vyhodnocením všech zkoumaných vzorků. 

a) Tryskání ocelovou drtí 

První metoda úpravy povrchu plechů se prováděla tryskáním ocelového drátu a to vzorek č. 1. 

Celkem se připravilo touto metodou 15 ks vzorků rozměrů (A, B, C). Běžně se tato úprava 

provádí v tryskacím boxu typu Banfi v PJ Ocelové konstrukce (dále jen PJ OK), kde se 

tryskají všechny typy ocelových konstrukcí vyrobené v PJ OK. Vzorky pro tento experiment 

byly vzhledem ke své velikosti tryskány ocelovou drtí ručně přes tlakovou hadici (viz obr. 

17). Ocelová drť je abrazivo určené pro tento druh tryskání. Použitý typ byl pod označením 

GP 18. Velikost zrna abraziva je menší než 1 mm a celková doba tryskání byla cca. 20 minut. 

Z hlediska chemické složení, jsou v ocelové drti zastoupeny následující prvky: C (0,7 – 

1,2%), Mn (0,6 – 1,1%), Si (0,6 – 1,1), P (max. 0,04 %), S (max. 0,04 %). Tvrdost drtě (dle 

Vickerse) je udávána v rozmezí 450 – 560 HV. Chemické složení abraziva vyplývá 

z dodaného atestu, viz příloha č. 4. 

 

 

Obr. 17  Tryskání v boxu Banfi ocelovou drtí 

   

b) Tryskání sekaným drátem 

Druhá metoda úpravy povrchu plechů se prováděla tryskáním sekaným drátem, vzorek č.2. 

Celkem se připravilo touto metodou 15 ks vzorků o rozměrech (A, B, C). Tryskání bylo 

realizováno v tryskacím stroji typu Walter. Je to doposud požívaná varianta předúpravy všech 

výrobků určených ke smaltování v podniku. Sekaný drát je abrazivo určené k tomuto typu 

tryskání. Má obdobné chemické složení (viz atest – příloha č. 2) jako ocelová drť. Rozdílem 

je jmenovitý rozměr, kde průměr drátů překračuje 1 mm. Dalším rozdílem mezi 

předcházejícím typem tryskání, je výhradně možnost pouze strojního tryskání a také nižší tlak 

vmetání abraziva na materiál. Doba tryskání touto metodou byla cca 20 minut. 

c) Tryskání syntetickým korundem 

 Třetí metoda úpravy povrchu plechů se prováděla tryskáním syntetickým korundem,      

vzorek č. 3. Celkem se připravilo touto metodou 15 ks vzorků rozměrů (A, B, C). Tento 

způsob úpravy byl realizován na odloučeném pracovišti PJ ENVI. Povrchová ochrana, kde se 
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provádí zejména komerční tryskání nejrůznějších plechů, svařovaných ocelových či 

hliníkových konstrukcí v suchém či mokrém stavu. Samotná operace se provádí ručně pomocí 

hadic pod tlakem (0,95 MPa) vzduchu vháněným tryskacím médiem. Syntetický korund je 

abrazivo určené k tomuto typu tryskání. Syntetický korund je připravován v elektrické 

obloukové peci, kde z kalcinovaných bauxitů, koksu a Fe - třísek se vytaví blok hnědého 

korundu. Z tohoto bloku se vytřídí kusovina, která se rozemele na válcových drtičích, 

odmagnetuje a následně žíhá na teplotu 1050 °C. Poté se třídí na sítech na požadované 

granulometrické složení. Garantované chemické složení syntetického korundu používaného 

v experimentu je: Al2O3 (95,0 % min), Fe2O3 (0,3 % max), TiO2 (3,0 % max), SiO2 (1,0 % 

max).  

d) Moření bez inhibitoru 

Čtvrtý způsob úpravy povrchu plechů, vzorek č. 4, spočívá v moření bez inhibitoru, za účelem 

odstranění zbytků okují a ostatních mastných nečistot z povrchu plechů. Celkem se připravilo 

touto metodou 15 ks vzorků rozměrů (A, B, C). Samotná úprava probíhala v laboratorních 

podmínkách smaltovny. Postup moření vzorků (viz obr. 18) se realizoval v následujících 

etapách. 

a) Nejprve se musely vzorky odmastit v přípravku pod označením Flamil 75 (což je, 

alkalický odmašťovací přípravek na bázi hydroxidu draselného). Koncentrace 

přípravku je 5 %. Teplota pro průběh odmaštění byla 40-50˚C a celková doba 

odmaštění vzorku trvala zhruba 10 min.  

b) Poté byl proveden teplý oplach, s teplotou vody 40°C. 

c) Po teplém oplachu se provedl studený oplach opět vodou.  

d) Následovala hlavní fáze moření vzorků v kyselině sírové (H2SO4). Teplota lázně byla 

nastavena na 40˚C. Celková doba moření trvala 10 – 20 minut a koncentrace kyseliny 

H2SO4 byla připravena na 10 %. 

e) Po fázi moření bylo nutno provést studený oplach (tzv.dvoustupňový).  

f) Pro neutralizační fázi byl použit 10 % roztok NaOH, kde teplota roztoku byla 

nastavena na 40 ˚C. Neutralizační fáze trvala cca 5 minut.  

g) Po neutralizační fázi byl opět proveden poslední studený oplach vzorků. 

h) Poslední fázi bylo sušení vzorku při 100˚C v laboratorní sušičce po dobu cca. 10 

minut. 

e) Moření s inhibitorem 

Poslední tedy 5 způsob úpravy vzorků č. 5, bylo v moření s inhibitorem. Celkem se připravilo 

touto metodou 15 ks vzorků s rozměry (A, B, C). Inhibitor moření přidaný do mořící lázně má 

za úkol:  

 omezit mořící účinek lázně pouze na rez a okuje,  

 zabraňuje  rozpouštění čistého základního materiálu,  

 zamezuje zbytečnému sycení lázně železem,  
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 zamezuje zbytečnému vývinu atomárního vodíku, který pak po difúzi do mořeného 

materiálu může způsobovat vodíkové vady – u smaltování jsou to např. rybí šupiny     

a u galvanického pokovování je to vodíková křehkost nebo puchýře na povlaku.  

 

Postup moření je obdobný jako metoda bez inhibitoru. Doba moření za použití inhibitoru 

je ovšem o něco pomalejší, protože rez a okuje nejsou až tak odmořovány a odlupována 

mechanickým účinkem vznikajícího vodíku. Pro proces moření byl použitý inhibitor pod 

označním Pragolod 202 (koncentrace 10 ml/l) spolu s tenzitem Pragold 205 (koncentrace 

5 ml/l). Použití tenzitu má za cíl snižovat povrchové napětí na mořícím plechu. 

 

Obr. 18  Průběh moření vzorků bez inhibitoru 

 Před samotným smaltováním je zapotřebí vzorky krátce přemořit v kyselině sírové 

s inhibitorem (cca 20 sekund za pokojové teploty) s následným oplachem a neutralizací 

roztokem NaOH, opětovným důkladným oplachem a nástřikem smaltéřské břečky. Důvodem 

je časová prodleva mezi ukončením mořením a zahájením nanášení smaltu. 

5.1.2 Smaltování vzorků 

 Všechny typy vzorků (1-5) jsou nasmaltovány stejnou technologií. Zjednoušeně         

to prezentuje obrázek 19. 
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Obr. 19  Zjednodušený popis smaltování vzorků 

Ad. A) Nanášení břečky na vzorky 

Po mechanické úpravě plechu (způsob 1-5) bylo provedeno první a druhé smaltování a to 

pomocí břečky. Postup výroby břečky se řídí interním mlýnským předpisem (viz příloha č. 3). 

V něm jsou obsaženy všechny náležitosti potřebné pro řádnou přípravu. Kromě složení frit, 

jsou důležité informace o jemnosti mletí a hustotě. Pro každý druh smaltu je zpracována 

zvláštní technologická návodka včetně mlýnského předpisu pro přípravu břečky. Samotná 

realizace přípravy suspenze byla prováděná v tzv. mlýnici, která je součástí smaltovny. Odtud 

je pak dle potřeby potrubním systémem přečerpávána do sběrných nádrží v blízkosti stříkací 

kabiny. U menších vzorků ozn. B (120*60*4 mm) C (Ø 100 * 4 mm) bylo pro snadnější 

manipulaci použito nanášení ruční pistolí. U vzorků velikosti A (200*200*4 mm) se 

realizoval standardní strojní způsob (viz obr. 20). Aplikace břečky na upravené vzorky plechu 

probíhala za stejných podmínek, tedy tloušťka nánosu smaltéřské břečky byla pro všechny 

vzorky stejná. Tloušťka nanesené břečky u všech vzorků (1. vrstva) se pohybovala v Ø 250 

μm za mokra. 2. vrstva po vypálení 1. vrstvy měla mokrý nános Ø 400 μm. Měřeno kalibrační 

hřebenovou měrkou.  

A nanášení 1.vrstvy 

B výpal 

A nanášení 2.vrstvy 

B výpal 

C zrání vzorku 

vzorek 
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Obr. 20  Průběh ruční a strojní aplikace břečky na upravené vzorky 

  

Na vzorky byly aplikovány následující typy smaltu: 

 1. vrstva tzv. základní smalt „Ferro“  

2. vrstva tzv. krycí smalt zelený Mefrit.  

Jedná se o nejčastěji využívaný dvouvrstvý smalt určený pro ochranu zejména v agresivním 

prostředí (skladovací nádrže chemických hnojiv, kejdy, odpadní vody atd.). Základní smalt 

jak již bylo popsáno v teoretické části má za úkol vytvořit přídržné mezivrstvy mezi kovem a 

následnou funkční vrstvou. Toho je dosaženo zejména obsahem tzv. přídržných oxidů (CoO a 

NiO). Naopak má daleko menší chemickou odolnost vůči prostředí. Zelený Merit je v v 

případě smaltovny využíván jako 2. vrstva (krycí smalt). Ovšem z hlediska chemického 

složení a údajů z dodaných frit sloužících pro výrobu smaltěřské břečky, je tento smalt 

klasifikován zároveň jako smalt základní a zároveň jako smalt krycí. Právě pro obsahově 

dostatečnou přítomnost přídržných oxidů. Naproti klasickému smaltu (Ferro) však má velmi 

dobré chemicky odolné vlastnosti. V tabulce č. 7 je přehled výsledků objemové analýzy prvků 

a jejich oxidů ve výše uvedených typech smaltů. Analýzu provedla VŠCHT v Praze na 

objednávku smaltovny Vítkovice v roce 2007.  

Ad. B) Vypalování naneseného smaltu na vzorcích 

 Výpal v elektrické peci (viz obr. 19) probíhá po každé nanesené vrstvě, tedy jak 

základní 1 vrstvy (Ferro), tak 2. vrstvy (zelená Mefrit) na povrch vzorků. Vzorky procházejí 

pecí kontinuálně postupně všemi třemi teplotními sekcemi (viz  kap. 4.2.2.3). Obecně teploty 

výpalu 1. vrstvy jsou cca. o 20 °C vyšší, než u výpalu 2. vrstvy. Hlavním důvodem je 

přítomnost MgCO3. Ten zvyšuje tavitelnost smaltu Ferro. Ve fritě sloužící pro přípravu 

smaltu krycího již uhličitan hořečnatý není (viz příloha č. 3). Na obr. 21 je fotokoláž 

vybraných vypálených vzorků po aplikaci 1. vrstvy a dále po nanesení 2. vrstvy. Dále je na 

obr. zachycen aktuální stav teplot v jednotlivých 12. zónách ve vypalovací zóně. Teplota 

v jednotlivých zónách pece je měřena vždy jedním termočlánkem, přičemž související zóny 

(např. 1 a 2, 3 a 4) jsou umístěny nad sebou. Zóny s lichými čísly jsou dolní a zóny se sudými 

čísly jsou zóny horní. 

 



 47 

Tabulka č. 7  Výsledky objemové analýzy smaltů w % hm 

Prvek Základní Zelený Oxid Základní Zelený

Na 15,00 16,70 Na2O 14,60 16,30
Mg 0,24 0,20 MgO 0,23 0,18
Al 5,54 3,34 Al2O3 6,60 3,96
Si 43,40 45,60 SiO2 56,00 58,80
P 0,56 0,13 P2O5 0,68 0,16
K 2,97 5,27 K2O 1,74 3,04
Ca 9,78 3,10 CaO 6,77 2,07
Ti 0,61 3,24 TiO2 0,48 2,50
Cr 0,06 2,29 Cr2O3 0,04 1,50
Mn 0,80 0,23 MnO 0,46 0,13
Fe 12,20 8,02 Fe2O3 7,62 4,94
Co 0,55 0,52 Co3O4 0,30 0,28
Ni 1,53 4,75 NiO 0,78 2,44
Cu 0,75 0,39 CuO 0,38 0,20
Zn 1,35 0,75 ZnO 0,67 0,36
Zr 0,29 3,90 ZrO2 0,19 2,29

Ba 3,58 0,91 BaO 1,85 0,45

 

 

Obr. 21  Vypálené vzorky po nánosu 1 a 2 vrstvy a dále teplotní průběh výpalu smaltu  

 V následující tabulce 8 je srovnání zadaných teplot se skutečnými v jednotlivých 

zónách (vypalovací sekce) pece (patrné také z obr. č. 21), které byly zaznamenány               

při vypalování vzorků. 
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Tabulka 8  Teploty v zónách vypalovací sekce v peci 

Z / S Z / S Z / S Z / S Z / S Z / S

Z 2 660 / 664 Z 4 800 / 802 Z 6 870 / 867 Z 8 870 / 872 Z 10 870 / 873 Z 12 800 / 805

Z 1 660 / 664 Z 3 800 / 804 Z 5 870 / 868 Z 7 870 / 872 Z 9 870 / 874 Z 11 800 / 802

Z 2 650 / 654 Z 4 770 / 766 Z 6 840 / 841 Z 8 840 / 841 Z 10 840 / 838 Z 12 770 / 787

Z 1 660 / 664 Z 3 780 / 775 Z 5 850 / 850 Z 7 850 / 849 Z 9 850 / 849 Z 11 780 / 778

* Z -  zadaná teplota dle RTP, S - skutečná snímaná teplota

krycí

Zóna (teplota ْْ C)Typ 

smaltu

základ

  

Nezávisle na experimentu této práce se současně podařilo zkoordinovat měření, které   

si zadala smaltovna VPE u dceřiné společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA. Jednalo se        

o kontinuální měření teplot ve smaltovací peci v provozu VPE na určeném formátu plechu 

pomocí termoelektrických teploměrů (termočlánků) typu K. Cílem bylo zjištění teplotního 

pole ohřívaného plechu peci v průběhu jeho technologického zpracování. Vzhledem k tomu, 

že parametry plechu (jakost, tloušťka) jsou obdobné se vzorky a aplikace smaltování 

probíhala kontinuálně, byly použity některé výsledky z měřených dat (viz příloha č. 5), které 

poskytla společnost VÍTKOVICE MECHANIKA v technické zprávě o měření (únor 2014). 

Výsledky v následujícím grafu na obr. č 22 jsou pouze informativní a zvlášť nesouvisí s cílem 

diplomové práce. Jedná se tedy o vybraná data znázorňující průběh teplot v čase snímaných 

na nasmaltovaném plechu viz obr. č. 23. Teploty jsou snímány ve všech třech sekcích tj. 

sušící, vypalovací a výjezdová – chladnoucí.  

Oblasti měření  teplot na plechu v době měření
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Obr. 22  Grafický průběhu teplot měřených na plechu v peci 
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Obr. 23  Rozmístění termočlánků na plechu 

Ad. C)  Zrání vypálených vzorků 

 Posledním stádiem smaltovacího procesu bylo umělé zrání nasmaltovaných povlaků 

po vypálení. Běžně zrání smaltů probíhá v tzv. nízkoteplotních (regeneračních) buňkách, 

v tomto případě byly vzorky umístěny do laboratorních sušiček. Doba zrání vzorku trvala 4 

dní (96 hodin) při teplotě100 - 110˚C, které mělo za úkol urychlit případnou difuzi vodíku    

na rozhraní smalt / kov a iniciovat  vady typu rybí šupina. 

5.2 Zkoušky a vyhodnocení vzorků  

 Kategorizace zkoušek je uvedená v kapitole 5.1. V následujících kapitolách jsou 

jednotlivé zkoušky vzorků popsány a v rámci možnosti také vyhodnoceny. Dále pak příloha  

č. 6, která je výňatkem z normy EN 28765, která stanovuje výběr zkušebních metod            

pro smaltované výrobky a stanovuje požadavky na hotové smaltované plechy k použití         

na nádrže ke skladování nebo k nakládání s vodou nebo s komunálními nebo průmyslovými 

odpadními vodami a kaly  

5.2.1 Zkouška čistoty a drsnosti vzorků 

 Smyslem zkoušky je vyhodnocení tří základních vlastností: 

 čistoty na prachové částice,  

 čistota povrchu,  

 drsnost upraveného povrchu plechu.  

Tato zkouška byla provedena pouze u vzorků upravených metodou 1 (tryskání ocelovou drtí) 

a metodou 2 (tryskání sekaným ocelovým drátem), metodou 3 (tryskáním syntetickým 

korundem). U mořených vzorků jsou níže popsané zkoušky čistoty nerealizovatelné a rovněž 

je u nich prakticky nulová hloubka drsnosti. Zkoušky čistoty a drsnosti se prováděly před 

aplikací smaltu na vzorky. Ostatní zkoušky se realizovaly až po nanesení smaltu na vzorek.  
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Obr. 24  Průběh zkoušky na čistotu prachových částic 

 Norma, která popisuje metodu pro stanovení čistoty na prachové částice, je ČSN EN 

ISO 8502 – 3. Součástí normy je také obrazová příloha pro hodnocení průměrného množství 

prachu s popisem stupňů hodnocení velikosti prachových částic. Norma nabízí dvě varianty 

metod zkoušení. Pro vzorky této práce byla zvolena metoda: „Provádění záznamu přítomnosti 

prachu na povrchu nalepováním pásky na dlaždice, čtvrtky nebo listy papíru kontrastní 

barvy“.  

Zkouška proběhla, tak že na jednotlivé vzorky (1-3) se nalepila páska. Jedná se           

o samolepící adhezní pásku, která je průhledná, citlivá na přítlak. Šířka pásky je 25 mm, 

mající adhezní sílu při odtrhu nejméně 190 N na metr šíře, v souladu s odtrhovou zkouškou 

pod úhlem 180 °. Po odlepení se páska opět nalepila na kontrastní podklad. Zbytky 

uchycených části na pásce se pak srovnávací metodou s vzorovou přílohou porovnávaly         

a podle stupně znečištění se zhodnotily (viz obr. č. 24) . 

Další zkouška bylo stanovení čistoty povrchu opět na vzorcích upravených č. 1 

(tryskání ocelovou drtí) č. 2 (tryskání sekaným ocelovým drátem) a č. 3 (tryskáním 

syntetickým korundem). Tuto zkoušku “čistotu povrchu“ definuje norma ČSN EN ISO 8501 

– 1. Podle normy se specifikoval u vzorku stupně zarezivění a stupně přípravy povrchu oceli. 

Jednotlivé stupně jsou definovány slovním popisem a fotografickým vyobrazením, která 

určují reprezentativní příklad v rozmezí tolerance příslušného stupně. Jedná se tedy čistě        

o vizuální metodu a porovnání s fotografickým etalonem. 

 Poslední zkouškou bylo stanovení „drsnosti povrchu“ byla hodnocena dle normy ČSN 

EN ISO 8503 – 1. Norma stanovuje požadavky na ISO komparátory profilu povrchu 

sloužících pro vizuální a hmatové porovnání ocelových podkladů, které byly tryskány 

ostrohrannými nebo brokovými tryskacími prostředky. ISO komparátor je rovná deska 

skládající se ze čtyř segmentů (viz obr č. 25), které se skládají z referenčních profilů drsnosti 

povrchu. V příloze normy jsou pak tabulky se jmenovitými hodnotami hloubky drsnosti 

5x zvětšeno 
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profilu (kotvící profil) v μm a povolené tolerance pro jednotlivé segmenty. Touto metodou 

byly opět hodnoceny vzorků č. 1 (tryskání ocelovou drtí) č. 2 (tryskání sekaným ocelovým 

drátem) – č. 3 (tryskáním syntetickým korundem). 

  

Obr. 25  Zkoušky drsnosti pomocí ISO komparátoru u vzorku č. 1 

5.2.1.1 Výsledky zkoušek na čistoty a drsnost povrchu 

 V následující tabulce č. 9, jsou uvedeny souhrnné výsledky jednotlivých zkoušek.  

V tabulce jsou uvedeny průměry z jednotlivých měření. To znamená, že bylo analyzováno 

vždy vz. č. 1 (15 ks, upravený plech - tryskáním ocelovou drtí), vz. č. 2 (15 ks, upravený 

plech – tryskáním ocelovým drátem) a vz č. 3 (15 ks, syntetickým korundem)  

 

Tabulka 9  Souhrn výsledků zkoušek na čistoty a drsnost povrchů vzorků 

č. 1 Sa 3 tř. 3 seg. 3

č. 2 Sa 3 tř. 4 seg. 3

č. 3 Sa 3 tř. 2 seg. 2

Vzorek
   Čistota         

(dle EN 8501-1)

  Čistota           

(dle EN 8502-3)

  Drsnost        

(dle EN 8503-1)
Poznámky

tryskáno ocel.drtí

tryskáno ocel.sekaným drátem

tryskáno syntetickým korundem

  

Z výsledku tabulky 9 jsou následující závěry:  

1) Čistota (dle EN 8501 – 1) je u všech testovaných vzorků (vz. 1, 2, 3) shodná. Tj. Sa3 – 

Tryskání je provedeno až na vizuálně čistý povrch. Při kontrole bez zvětšení, je povrch bez 

viditelných olejů, mastnoty, nečistot, rzi, nátěrů a cizích látek. Povrch má jednotný kovový 

vzhled.  

2) Čistota (dle EN 8502-3). Vz. č. 1 má výsledek čistoty tř. 3. Třída zahrnující částice 

nečistot viditelné (velikost do Ø 0,5 mm). Vz. č. 2 má výsledek čistoty tř. 4. Třída zahrnující 

částice nečistot viditelné (velikost 0,5 – 2,5 mm). Vz. č. 3 má hodnocení čistoty tř. 2. Třída 

zahrnující částice nečistot viditelné (velikost od Ø 50 – 100 μm). 
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3) Drsnost (dle EN 8503 - 1). Vzorky č. 1 a č. 2 mají hodnocení segmentu 3. To znamená 

vzorky vyhovující o jmenovité hloubce drsnosti profilu 100 μm
±10

. Vzorek č. 3 má hodnocení 

segmentu 2. Výsledek vyhovující o jmenovité hloubce drsnosti profilu 60 μm
±15

.  

 

5.2.2 Zkouška vzorků nastřelováním – odolnost proti nárazu 

 Touto zkouškou byly podrobeny již všechny typy vzorků (tj. vz. č. 1 až 5)                      

a to konkrétně vždy 1 ks formátu 200 x 200 mm. Tyto vzorky byly již ve stádiu připravenosti 

tj. po aplikaci dvouvrstvého smaltu a řádně vyzrálé. Norma, podle které se zkouška provedla, 

má označení ČSN EN ISO 4532. Proti povrchu vzorku se nastřelila kulička pomocí 

speciálního přístroje dle Vegnera (viz obr. 26). Vyhodnocovalo se místo nárazu a použitá síla 

úderu kuličky, která způsobí viditelné poškození smaltu. Přístroj má regulovatelné nastavení 

síly od 0 do 88 N. Norma rovněž přesně uvádí počet úderů na vzorek a jakým způsobem 

zvyšovat resp. snižovat sílu úderu atd. První úder byl o síle 10 N. Postupně se síla úderu 

kuličky zvyšovala po 10 N až na hodnotu, při nichž se smalt viditelně poškodil. Od této 

hodnoty se začínala síla úderu naopak snižovat, avšak již po 2 N až do okamžiku, kdy úder 

nezpůsobil poškození. Vzdálenost mezi jednotlivými údery byla min. 20 mm. Na jednom 

vzorku se provádělo nejméně pět zkoušek nastřelováním. Konečné vyhodnocení této zkoušky 

se provedlo po 24 hodinách od uplynutí posledního nastřelování. Nejdůležitější hodnotu 

odolnosti smaltu proti nárazu je nejnižší zjištěná síla v N, která způsobuje narušení smaltu 

(např. trhlinky, odprýsknutí) . 

 

Obr. 26  Průběh zkoušky nastřelováním na vzorku (odolnost smaltu proti nárazu) 

 V následující tabulce 10 je souhrn výsledků zkoušky nastřelováním u všech 

zkoumaných vzorků. Dle přílohy č. 6 je stanoven minimální požadavek na sílu nárazu. 

Obecně mechanická odolnost nárazem je vyhovující od 20 - 40N, přesně dle funkčního 

umístění smaltovaného výrobku. Z tabulky je patrné, že všechny vzorky splňují přísná kritéria 

odolnosti smaltu vůči nárazu. 
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Tabulka 10  Minimální odolnost proti nárazu 

č. 1 55 - 60

č. 2 65 - 70

č. 3 65 - 70

č. 4 35 - 40

č. 5 80 - 85

Vzorek Síla nárazu  (N)          

 

5.2.3 Zkouška vzorků vysokým napětím 

 Zkouška vzorku vysokým napětím, popisuje norma, ISO 2746. Tato zkouška  detekuje 

poškození ve smaltu a to až ke kovovému podkladu a dále a k určení oslabených míst            

ve smaltovaném povlaku. Oslabené místo je charakterizováno jako oblast ve smaltu, kde 

tloušťka vrstvy určená použitím vysokého napětí klesne pod požadovanou hodnotu 

v důsledku přítomnosti bublin, proniknutí cizího tělesa, odlupování nebo prasklin. Zkouška 

byla prováděna přístrojem zn. „POROSCOPE“ což je generátor vysokého napětí.                          

Při stejnosměrném proudu a napětí více než 1 kV, která se provádí pohybem kladné elektrody 

přes povrch smaltu. Tím se zjišťovalo poškození, tedy slabá místa jako jiskrový výboj            

a současně akustický signál. Přístroj je schopný dodávat napětí stejnosměrného proudu vyšší 

než 2 kV. Dále přístroj poskytuje regulovatelné a měřitelné napětí s přesností ± 5 %.               

U zkoumaných vzorků 1 – 5, (pouze rozměry Ø 100 * 4, typ C) byly zkoušky zahájeny         

na napětí 1 kV a postupně se zvyšovaly až do okamžiku detekce, viz obr 27.  

  

Obr. 27  Zkouška vysokým napětím na vzorku  

 

Tabulka 11  Hodnoty napětí při detekci poškození smaltu 
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č. 1 1600

č. 2 1400

č. 3 1400

č. 4 2000

č. 5 2600

Vzorek Napětí  (V)          

  

 Z tabulky 11 je zřejmé, že nejlepších výsledků dosáhly vzorky s chemickou úpravou    

a to vz. č. 4 (moření bez inhibitoru) a vz. č. 5 (moření s inhibitorem), kde hodnoty napětí 

přesáhly 2000 V. Tyto vzorky byly na povrchu nejhladší – bez zaseknutých částic, otěru nebo 

zatryskaných okují. Nános smaltu do značné míry kopíroval povrch, který byl celistvý, 

homogenní, bez bublinek a jiných vad. Výsledky vzorků č. 1 až 3 se pohybovaly v rozmezí 

1400-1600 V a jsou vyhovující pro další použití. Hodnoty detekovaného napětí spolehlivě 

zaručují požadované vlastnosti na celistvost smaltu dle EN 28765.  

5.2.4 Zkouška vzorků na chemickou odolnost 

 Kromě mechanických zkoušek se dále prováděly chemické zkoušky odolnosti. Byly 

provedeny dva typy zkoušek: 

1) Stanovení odolnosti smaltu proti kyselině citrónové za varu,  

2) Stanovení odolnosti smaltu vůči hydroxidu sodnému za zvýšené teploty. 

 

 Obě zkoušky mají obdobný princip, a to sledování degradace resp. narušení smaltů 

pomocí vodných roztoků, který provází částečný rozpustný proces. Hlavní složka smaltu SiO2 

tvoří trojrozměrnou křemičitou síť. Po hydrolýze se rozkládá a tvoří kyselinu křemičitou nebo 

křemičitany, uvolňující se v napadajícím médiu. Ostatní složky, hlavně oxidy kovů, jsou 

rovněž hydrolyzovány a tvoří hydratované kovové ionty nebo hydroxidy. Všechny produkty 

koroze jsou víceméně rozpustné v napadajícím médiu. Celý proces vede ke hmotnostnímu 

úbytku na jednotku plochy. 

 Stanovení odolnosti smaltu proti kyselině citrónové za varu byly použity  

vzorky typu C tj. Ø 100 mm u všech testovaných vzorků. Tuto zkoušku definuje norma ČSN 

EN ISO 28706 – 2. Chronologický postup zkoušky je uveden v příloze č. 7. Sada 

smaltovaných zkušebních vzorků (č. 1 až 5, z každého vzorku 2 kusy) byla postupně umístěna 

do kapalné zóny zkušebního přístroje a vystavena napadení vroucí kyselinou citrónovou 

(C6H8O7) o normou určené koncentraci (6% kyseliny citrónové, 500 ml destilované vody)    

za daných určených podmínek (popsané v příloze č. 7), viz obr. 28. Poté byly vzorky 

umístěny do exsikátoru. Po 2,5 hodinách se stanovil hmotnostní úbytek smaltu na vzorcích     

a to pomocí měření na analytické váze s přesností na 0,2 mg. 
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Obr. 28  Vzorky uvedené do varu (a), vzorky umístěné do exikátoru (b) 

  

V následující tabulce č. 12 jsou uvedeny výsledky zjištěných maximálních hmotnostních 

úbytků všech zkoumaných. 

Tabulka 12  Hmotnostní úbytek po zkoušce odolnost proti vroucí kyselině citrónové 

č. 1 1,2

č. 2 1,3

č. 3 1,4

č. 4 4,8

č. 5 0,6

Vzorek
Hm.úbytek   (g.m

-

2
)          

 

 Minimální požadavky na maximální hmotnostní úbytek jsou stanoveny v EN 28765  

(viz příloha č. 6). V případě zkoumaných vzorků a aplikovaného typu smaltu (základ a krycí – 

zelený Mefrit) je stanovena max. hodnota úbytku 1,5 g.m
-2

. Z tabulky č. 10 tedy vyplývá, že 

vzorek č. 4 (vzorek upravený moření s inhibitorem) tuto podmínku nesplňuje. Hodnota 4,8 

g.m
-2

 je hraniční dovolenou mezí pouze v případě použití výrobku určeného do prostředí jako 

jsou nádrže pro dešťovou popř. požární vodu. Avšak k tomuto účelu se využívají jiné typy 

smaltů, než jsou připravované a navrhované vzorky. Ostatní vzorky podléhájící kyselině 

citronové za varu mohou být použity v požadovaném prostředí. 

 Druhou chemickou zkouškou bylo stanovení odolnosti smaltu proti horkému 

hydroxidu sodnému (NaOH)). Pro zkoušku byly použity tvary Ø 100 mm (typ C) všech typů 

vzorků jako v předchozím případě. Metodu popisuje norma ČSN EN ISO 28706 – 4. 

Chronologický postup zkoušky je viz příloha č. 8. Smaltovaný vzorek se vystavil napadení 

roztokem hydroxidu sodného za určených podmínek, co se týče teploty 80 ± 1°C a doby 

trvání 5 hodin ve zkušebním přístroji (viz obr 29). Roztok není během zkoušky míchán. 

Pomocí analytické váhy se stanovil hmotnostní úbytek smaltu na povrchu vzorků. 
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Obr. 29  Zkušební přístroj k stanovení odolnosti smaltu proti horkému NaOH 

 V následující tabulce č. 13 jsou uvedeny výsledky zjištěných maximálních 

hmotnostních úbytků všech zkoumaných typů vzorků  

Tabulka 13  Hmotnostní úbytek po zkoušce odolnost proti horkému NaOH 

č. 1 0,68

č. 2 0,58

č. 3 0,28

č. 4 5,12

č. 5 0,8

Vzorek
Hm.úbytek   (g.m

-

2
)          

 

 Podle normy EN 28765 (viz příloha č. 6) je stanoven minimální požadavek                 

na maximální úbytek hmotnosti smaltu vystavenému horkému NaOH. Hodnota musí být 

menší než 3,5 g.m
-2

. Z tabulky je zřejmě, že této podmínce nevyhověl smaltovaný vzorek č. 4 

(předúprava moření bez inhibitoru), kdy je jeho hodnota je překročena o 1,62 g.m
-2

. Ostatní 

testované vzorky vyhověly stanovenému minimálnímu úbytku. Nejnižší hmotnostní úbytek 

měl vzorek č. 3, tedy vzorek tryskán syntetickým korundem. 

5.2.5 Ostatní doplňující zkoušky na smaltovaných vzorcích 

 Tyto zkoušky slouží k doplňujícím údajům k výše uvedeným nejčastěji realizujícím se 

zkouškám. Periody doplňujících zkoušek jsou většinou popsány v RTP a jiných provozních 

předpisech podniku. 

5.2.5.1 Kontrola tloušťky vypáleného smaltu  

 Zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 2178, kde je popsáno za jakých podmínek 

měření provádět a stanovuje se minimální kvalitativní požadavky všech zkoušených vzorků 

(75 ks) na který byl aplikován dvouvrstvý smalt (1 vrstva základ „ Ferro“ a 2. vrstva zelený 

Mefrit). Rozsah tloušťky vrstvy smaltu má být 260 – 460 μm. Tloušťka byla měřena 

přístrojem zn. Elcometer 456.  
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Obr. 30  Zkouška tloušťky smaltu 

Z následující tabulky č. 14 a obr 30 je patrné, že ve všech případech aplikovaných vzorků byl 

požadavek tloušťky smaltu dodržen.  

Tabulka 14  Naměřená tloušťka smaltu na vzorcích 

 

č. 1 300 - 320

č. 2 280 - 310

č. 3 280 - 330

č. 4 276 - 312

č. 5 295 - 330

Vzorek
tloušťka        min 

- max (μ m )          

                             

5.2.5.2 Zkouška přídržnosti smaltu - ohybem  

 Tento typ zkoušky je čistě provozní záležitostí tzn., není realizován dle řádné ČSN. 

Pouze se řídí interní provozní návodkou v RTP. Podstatou zkoušky je ohyb o 90°. Pro tento 

experiment byly vybrány vzory typ B (120 x 60 x 4) a typ C (Ø 100), kde vzorky jsou 

v upnutém svěráku pomocí ručních kleští. Po uplynutí 24 hodin se vizuálně vyhodnotila       

na vzorku struktura odprýskaného smaltovaného povlaku, viz obr 31. Interní provozní 

návodka popisuje čtyři kvalitativní stupně. Vzorky se následně vyhodnotily, viz tabulka č. 15. 

 

 

Obr. 31  Zkouška přídržnosti smaltu - ohybem 
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 Popis kvalitativních stupňů přídržnosti dle provozní návodky: 

St. 1). Plocha ohybu je souvisle pokryta tmavošedou vrstvou - zbytky rozpraskaného smaltu     

a oxidu Fe. Struktura vrstvy je pravidelná. 

St. 2). Plocha ohybu je pokryta tmavošedou vrstvou - zbytky rozpraskaného smaltu a oxidy 

Fe. Struktura a rozpraskaní smaltu jsou nepravidelné. Jsou ojediněle odhaleny malé plošky 

podkladového kovu. 

St. 3). Plocha ohybu je pokryta tmavošedou vrstvou -zbytky  odprýskaného smaltu a oxidy 

Fe, avšak nepravidelně prosvítají malé plošky (max. do 1 mm
2
) stříbřitého podkladového 

kovu. 

St. 4). Plocha ohybu je částečně pokryta zbytky přídržné rozpraskané mezivrstvy v barvě 

šedé. Na ohybu jsou zřetelně vidět plošky stříbřitého podkladového kovu. 

Tabulka 15  Hodnocení přídržnosti - ohybem 

 

č. 1 3

č. 2 3

č. 3 2

č. 4 4

č. 5 4

Vzorek
Stupeň 

přídržnosti                  

 

 Z tabulky č. 15 vyplývá, že nejslabších hodnot z  hlediska přilnavosti smaltu 

k ocelovému podkladu dopadly vzorky č. 4 a 5. Jedná se o vzorky předúpravené pouze 

mořením. Nejlepšího výsledku dosáhl vzorek č. 3. Jedná se o plech předúpravený tryskáním 

syntetickým korundem. Svou roli v této zkoušce jednoznačně sehrál kotvící profil tj. hloubka 

drsnosti povrchu materiálu a rovnoměrnost tryskaného povrchu, kterou je možné dosáhnout 

pouze tryskáním. Hloubka má velmi příznivý vliv na přilnavost resp. přídržnost smaltovaného 

povlaku na materiál.  

5.2.5.3 Vizuální kontrola povrchu smaltů  

 Tato kontrola, která je postavena na určitém subjektivním posouzení. Úkolem bylo 

odhalit povrchové vady smaltu viditelné pouhým okem při umělém osvětlení, které 

dosahovalo intenzity minimálně 60 luxů. Posuzovaly se všechny typy vzorků z největší 

plochou, tedy vzorky typu A (200 x 200 mm). O tom jaké vizuální vady se mohou vyskytovat 

na smaltovaném povlaku a co je jejich příčinou, bylo popisováno v teoretické části v kapitole 

3.6.4. 

 Na vzorcích č. 1 (tryskání ocelovou drtí) a č. 2 (tryskání ocelovým sekaným drátem) 

nebyly shledány praktický žádné vizuální vady, které by souvisely s technologií předúpravy.             

U vzorku č. 3 (tryskání syntetickým korundem), byly objeveny důlky, bublinky, viz obr. 32. 

Příčinou těchto vad jsou uvolňující se plyny vznikající při výpalu, které se snaží proniknout 

skrz vrstvu smaltu na povrch. V případě důlků, plyny měli dostatečnou energii. Vznik této 

vady vede k domněnce, že pochází z iniciace tryskacího média, kdy zbytky tohoto 
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ostrohranného korundového abraziva, ulpívající na povrchu plechu a vytvářely místa, kde 

docházelo ke koncentraci napětí. Tyto následně vzniklé důlky mohou být v případě většího 

výskytu ve smaltu v průběhu času velmi nebezpečné. Zejména jako koncentrátor šíření vady, 

kdy by mohlo dojít k prorůstání vznikající trhliny až k samotnému kovovému materiálu a tím 

k znehodnocení ochranné funkčnosti smaltovaného povlaku. 

 

Obr. 32  Vzorek č. 3 – důlek ve smaltu, zvětšeno 4,5x, mikroskopem Olympus  

 U vzorku upravovaných mořením bez inhibitoru (vz. č. 4) se objevily nejzávažnější 

vady typu rybí šupina a to asi na 1/3 zkoumaného povrchu. U vzorku mořeného s inhibitorem 

(č. 5) se rybí šupiny rovněž vyskytovaly avšak v rozsahu cca. 1/10 zkoumaného povrchu. 

Hlavní příčina se přisuzuje vodíku, který v průběhu vypalování se dostatečně neoddifunduje 

vrstvou smaltu nebo kovem a po ochlazení soustavy kov – smalt zůstává uzavřen v soustavě  

a rekombinuje na fázovém rozhraní na molekulární vodík, které vede k významnému zvětšení 

objemu. S tím následně souvisí vznikající pnutí, které zapříčiní odprýskávání smaltu. 

V případě zkoumaných mořením upravených vzorků došlo na základě chemické reakce 

v průběhu moření mezi ocelí a kyselinou sírovou ke vzniku vodíku, který difundoval do oceli. 

Tvar šupiny viz obr 32, představuje plochý tvar a lom vždy nemusí procházet až ke kovovému 

materiálu [1]. Tato vada je z hlediska hodnocení kvality smaltu nepřípustná.  

 

Obr. 32  Vzorek č.4 – foto rybí šupiny ve smaltu, mikroskopem Olympus (4,5 x zvětšeno) 

                                                           
1 PODJUKLOVÁ, Jitka. Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltovaných povlaků. s. 31, 35. 
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6 ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo seznámit s technologickými kroky smaltování. Jednak 

z teoretického, ale i reálného hlediska a dále řešit konkrétní problém ve smaltovácím procesu 

a to vady, které vznikají v důsledku předúprav podkladových ocelových plechu pro smalt, 

jeho aplikace a následné další zpracování. Jednotlivými postupy v reálné výrobě se podařilo 

připravit několika předúpravovanými způsoby vzorky s aplikací smaltu a následně ověřit 

jejich vliv na výsledný stav smaltovaného povlaku. Celá práce vznikala v provozních 

podmínkách vítkovické smaltovny, kde je tento technologický problém aktuální. Výsledky 

této práce budou dobrým podkladem pro jejich zhodnocení v praxi. 

 První teoretická část se věnovala stručnému přehledu historických počátků smaltování. 

Následoval popis principů, rozdělení a vlastností smaltování. Dále pak seznámení                  

se samotnými způsoby výrobní technologie, od přípravy, aplikace až k hodnocení výsledného 

smaltovaného povlaku. Z obsahu této části je zřejmé, že přestože smalt má velmi dlouhé 

historické kořeny a prošel mnoha fázemi změn uplatnění, v současnosti díky svým velmi 

dobrým ochranným vlastnostem stále poskytuje široké uplatnění v celé řadě průmyslových 

odvětví. 

 Druhá praktická část již představuje samotnou výrobu a technologii  ve smaltovně, kde 

bylo umožněno provést experimentální část této práce. Celkem bylo připraveno 75 ks vzorků, 

které se lišily jednak způsobem předúpravy, ale také tvarem. Byly připraveny 3 typy rozměrů 

typ A (200*200*4 mm), typ B (120*60*4 mm) a poslední typ C (Ø 100*4 mm). Tyto vzorky 

byly podrobeny jednotlivým technologickým krokům v procesu smaltování a to: předúprava, 

aplikace smaltu a hodnocení stavu smaltu na vzorcích. Pro předúpravu vzorků bylo zvoleno 5 

různých způsobů. Vzhledem k reálným možnostem ve smaltovně popř. v její blízkosti se 

jednalo o 3 druhy tryskání (vz. 1 ocelovou drtí, vz. 2 ocelovým sekaným drátem, vz. 3 

syntetickým korundem) a 2 způsoby moření (vz. 4 bez inhibitoru a vz. 5 s inhibitorem).        

Na takto upravené vzorky se aplikoval dvouvrstvého smaltu (1. základní vrstva a 2. zelená 

vrstva Mefrit). Způsob nanášení smaltu včetně výpalu byl pro korektní hodnocení u všech 

vzorků stejný. Smalt, který se ve smaltovně aplikoval, je běžně určen pro nejagresivnější 

prostředí. Takto upravené a nasmaltované vzorky byly vypáleny v elektrické peci na teploty. 

Po ukončení zrání vzorku v regeneračních buňkách proběhlo vyhodnocení vzorků.  

 Zkušební metody byly realizovány v souladu s normami, nebo interními 

technologickými předpisy a měly dvě fáze. V první fázi se zhodnotila předúprava,                 

tj. technologický krok 1 před samotnou aplikací smaltu, krok 2. Pro vzorky byly navrženy 

takové metody, které objektivně zhodnotily celkový proces smaltování jednotlivých vzorků.  

Z výsledků všech zkoušek je zřejmé, že všechny zkoumané vzorky (1-5) měly z hlediska 

přeúpravy  vyhovující výsledky. 

 

V druhé fázi následovaly zkoušky samotného smaltovaného povlaku aplikované        

na vzorky. Jednalo se o zkoušku nastřelováním, kde se zkoumala odolnost proti náraz, 

zkouška vysokým napětím na celistvost smaltového povlak, zkouška na chemickou odolnost, 

která měla dvě varianty: - stanovení odolnosti smaltu proti kyselině citrónové za varu,             

- stanovení odolnosti smaltu vůči hydroxidu sodnému za zvýšené teploty, zkouška tloušťky 



 61 

vypáleného smaltu, zkouška přilnavosti smaltu – ohybem a poslední vizuální kontrola 

povrchu smaltu. Při těchto zkouškách se již objevily patrné rozdíly. Z výsledků zkoušek lze 

hodnotit, že vzorky mořené v H2SO4 mají podprůměrné výsledky. Zejména co se týče výskytu 

vad zejména typů rybí šupina, které jsou v smaltovaném výrobku nepřípustné a to z důvodu 

snížení odolnosti materiálu a dále pak u zkoušky přídržnosti smaltu byly zaznamenány 

hodnoty stupeň 4. Naopak dobrých výsledku u vzorku mořených v H2SO4 se prokázalo          

u celistvosti. Co se týče  tryskaných vzorků, ty vykazovaly téměř ve všech zkouškách 

vyhovující výsledky. Pouze způsob č. 3 (tryskání syntetickým korundem) způsoboval vady   

ve smaltu (důlky), které mohou být rovněž nebezpečné, protože mají vliv na snížení kvality        

a vlastnosti daného materiálu.  

Celkově lze na základě dosažených výsledků říci, že optimální způsob úpravy je 

jednoznačně mechanické tryskání a to konkrétně použití tryskání sekaným drátem a tryskání 

ocelovou drtí. Třetí způsob tryskání syntetickým korundem vyžaduje následně důkladné 

odstranění zaseknutých zbytků média v materiálu, což je pracné a ekonomicky nákladnější. 

Tryskací zařízení smaltovny, které využívá médium sekaný drát, má tu výhodu, že v případě 

možnosti může po změně parametrů změnit tryskací abrazivo. Dosavadní způsob však 

vyžaduje neustálou obezřetnost v kvalitě drátu od dodavatelů na základě atestů s chemickým 

složením. Tak, aby nedocházelo ke kontaktu s případně negativně ovlivňujícími prvky 

(zejména zbytky legur ZN, Al aj.) s materiálem. Moření je v současnosti již překonaný 

způsob, zejména díky náročným výstupním kvalitativním kritériím na výsledný smaltovaný 

povlak. 

 Experiment prokázal, že problematika předúpravy je velmi důležitá pro výsledný 

funkční stav smaltu a následně dalšího funkčního využití takto připraveného materiálu. Je 

zapotřebí hledat stále nové technologické způsoby jak co nejoptimálněji připravovat materiál 

na smaltování. Podcenění nebo stagnace ve vývoji předúprav, může vést jednak 

ke znehodnocení smaltu, následným ekonomickým ztrátám, ale v konečném důsledku také 

oslabení konkurenceschopnosti na trhu s ochrannými povlaky podkladových materiálů. 
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