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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je ukázat souvislost mezi výrobou smaltového povlaku, jeho 

výslednou strukturou a korozní odolností.  

Teoretická část je věnována technologii průmyslového smaltování. Seznamuje se 

surovinami vstupujícími do procesu, základními technologiemi a principy výroby smaltového 

povlaku. Dále pojednává o jeho struktuře, vlastnostech a nejběžnějších vadách. Další část se 

věnuje korozní odolnosti smaltovaných ocelových plechů v jednotlivých prostředích a jejich 

použitím pro stavbu nádrží pro průmyslové procesy. 

Experimentální část popisuje zkoušky chemické odolnosti zvoleného smaltu 

připraveného ve variantách s technologickými úpravami ovlivňujícími jeho výslednou 

strukturu. Hodnoceny jsou váhové úbytky smaltu a změna jeho ochranných vlastností ve 

vztahu k podkladovému materiálu.  

 

Klíčová slova: smalt, korozní odolnost, porozita, ferroxylová zkouška 

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the connection between the production of vitreous 

enamel coating, its eventual structure and corrosion resistance. 

The theoretical part of the thesis concentrates on the technology of industrial 

enameling. It introduces raw materials connected with the process, basic technologies and 

principles of the production of vitreous enamel coating. Besides, the thesis introduces 

structure, features and the most common defects of enamel coating. Another part focuses on 

the corrosion resistance of enamel steel plates in particular environments and their usage for 

constructing tanks for industrial processes. 

The experimental part describes tests of chemical resistance of the chosen enamel 

prepared in various options with technological modifications that influence its consequent 

structure. Things assessed are weight decrease of enamel and the change of its protective 

features towards the base material. 

 

Key Words: vitreous enamel, corrosion resistance, porosity, ferroxyl Test  
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1 ÚVOD 

Již Leonardo da Vinci ve svých denících obdivoval „věčnost“ smaltu. Ač je dnes tato 

tradiční technologie povrchové úpravy kovů často považována za zastaralou a vedle nových 

progresivních materiálů a stále se zdokonalujících organických povlaků může působit jako 

překonaná, opak je pravdou. Vděčí za to některým svým vlastnostem. Díky jeho excelentní, 

dlouhodobé chemické stabilitě v rozličných prostředích v širokém rozsahu hodnot pH a teplot 

se ho využívá jako relativně levné ochrany proti korozi v mnoha průmyslových aplikacích. 

Stálost barevného odstínu a lesku, snadná čistitelnost a odolnosti proti graffiti z něho dělá 

zajímavou povrchovou úpravu pro architektonické účely. Malou renesanci rovněž zažívá 

smaltované nádobí, jehož výhodou je na rozdíl od nádobí s teflonovou vrstvou nebo z nikl-

chromových ocelí inertnost vůči potravinám i za varu nebo odolnost proti množení bakterií. 

Mimo to má však i jistá omezení, například nižší odolnost proti křehkému porušení.  

Jednou z aplikací smaltu je výroba velkoobjemových šroubovaných nádrží 

z oboustranně smaltovaných ocelových plechů. Jejich neustále se rozrůstající možnosti 

využití, požadavky ze strany zákazníků, legislativy a konkurenční tlaky kladou stále vyšší 

nároky na jejich kvalitu. A právě dlouhodobá protikorozní ochrana smaltu je jedním 

z klíčových kritérií. 

Tato práce se bude skládat ze dvou částí. V části teoretické budou představeny 

jednotlivé druhy smaltů, jeho vlastnosti, suroviny vstupující do procesu, technologie 

smaltování a její vliv na výslednou strukturu a vlastnosti. Větší část bude věnována korozní 

odolnosti smaltovaných dílů a metodám jejího hodnocení. Cílem praktické části bude ukázat 

souvislost mezi složením a technologií výroby smaltového povlaku, jeho výslednou 

strukturou a jejím vlivem na ochranné vlastnosti smaltu před korozním prostředím. 

Hodnoceno bude množství, velikost a distribuce plynových bublin (případně jiných vad a 

nehomogenit) ve smaltovém povlaku po jeho výrobě a jejich vliv na jeho celistvost. Následně 

bude povlak vystaven chemickému působení v různých zkušebních roztocích, načež budou 

hodnoceny jeho hmotnostní úbytky.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie smaltu 

Technika smaltování je známá více než 3000 let a můžeme se s ní setkat v mnoha 

zemích a kulturách od starověkých civilizací Řecka, Blízkého východu, Keltů, ale i Číny, 

Indie nebo Japonska. Velký rozkvět tato technika zažívala především v  6. – 12. století 

v Byzanstké říší. Smaltování provází téměř všechny středověké umělecké slohy a vrcholu 

dosahuje v období secese. Starověké a středověké využití smaltu, nebo častěji nazývaného 

„email“ bylo však výlučně dekorativní. Zdobeny byly především nádoby a relikviáře (např. 

románský domečkový relikviář z Limoges, který je součástí svatovítského pokladu) nebo  

šperky (např. Fabergého zlaté vejce v 19. Století).  

 

Obrázek 1:  Románský domečkový relikviář z  Limoges z konce 12. století 
zdobený jamkovým smaltem [26] 

Na rozdíl od uměleckého smaltu nanášeného především na ušlechtilé kovy jako zlato 

nebo mosaz se průmyslové smaltování na ocel nebo litinu začalo rozvíjet až na začátku 19. 

století a jeho prvním komerčním využitím se stalo smaltování sanitárního zboží a nádobí 

v Rakousku-Uhersku a Německu okolo roku 1850. Zde se již jednalo o dvouvrstvé 

smaltování, metodou pudrování. Například takto smaltované „viktoriánské“ vany jsou 

použitelné dodnes. [7] 
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2.2 Definice a rozdělení smaltů 

2.2.1 Definice smaltu 

Smalt je typickým představitelem nekovových anorganických povlaků. Svým 

složením a strukturou se jedná o povlak kombinující v sobě charakteristiky skla a keramiky, 

který je se základním kovem spojen adhezní mezivrstvou vzniklou fyzikálně-chemickými 

reakcemi na fázovém rozhraní během procesu vypalování.   

2.2.2 Rozdělení smaltů dle způsobu použití a přípravy 

Smalty je možné dělit z několika hledisek. Podle podkladového kovu rozlišujeme: 

 Smalty na ocelový plech 

 Smalty na litinu 

 Smalty na neželezné kovy 

Podle jeho zařazení v systému vícevrstvých smaltových povlaků pak rozlišujeme: 

 Smalty základní  

Hlavní funkcí základního smaltu je zajištění vzniku optimální přídržnosti na 

podkladovém kovu. Na něj je poté natavována další vrstva (případně více vrstev) krycího 

smaltu. Základní smalt obvykle nedosahuje chemické odolnosti a celistvosti smaltů krycích. 

V minulosti bylo jeho složení charakteristické především vyšším obsahem tzv. přídržných 

oxidů přechodných kovů, především Ni a Co a v menší míře také Mn, Mo nebo Sb. 

V současnosti je patrná snaha výrobců frit o snižování obsahu niklu z důvodu jeho 

karcinogenity (dle IARC
1
 jsou sloučeniny niklu klasifikovány jako prokázaný lidský 

karcinogen). Vzhledem k vyšším cenám sloučenin kobaltu se tak hledají i jiné způsoby 

k zajištění vyhovující přídržnosti základních smaltů a jejich odolnosti proti vzniku 

vodíkových vad – například přídavkem oxidu hlinitého. [21] 

 

 

 

 

1
IARC – International Agency for Research on Cancer – Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 
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 Smalty krycí  

Jsou nositeli funkčních vlastností (chemická odolnost, optické, termické, mechanické 

nebo elektrické vlastnosti). Krycí smalty je možné dále dělit například podle optických 

vlastností (transparentní, polotransparentní a barevné), charakteristického složení (titaničité, 

zirkoničité, antimonité atd.), podle chemické odolnosti nebo podle specifického použití 

(smalty žáruvzdorné, pyrolytické nebo pro speciální elektronické aplikace). Krycí smalty jsou 

obvykle vypalovány při teplotě min. o 20°C nižší než základní smalty.  

 Smalty přímé 

Jsou kompromisem mezi oběma předchozími typy. Požaduje se u nich jak dostatečná 

přídržnost k základnímu kovu, tak vyhovující funkční vlastnosti – především chemická 

odolnost.  Jejich největší předností je především redukce počtu výpalů.   Typickým zástupcem 

přímých smaltů je modrý kobaltový smalt (používaný např. na smaltování vnitřních ploch 

ohřívačů na vodu). Vstupní suroviny do technologie smaltování 

2.2.3 Podkladový kov pro smaltování 

Z definice smaltu vyplývá, že výsledný systém podkladový kov a na něm natavený 

smalt jsou kompozitním materiálem, kde kov je nositelem pevnostních vlastností a smalt 

funkčních vlastností. Nejběžnějšími podkladovými materiály pro smaltování jsou 

nízkouhlíkové oceli. Dále pak litina, slitiny hliníku a v menší míře také austenitické a feritické 

vysoce legované oceli a slitiny niklu, titanu nebo mědi. [1] 

Kvalita smaltu je zásadně ovlivněna složením, technologii výroby a strukturou 

podkladového ocelového materiálu. Na jakost plechu pro smaltování jsou kladeny relativně 

přísné požadavky. [3] 

a) Dobrá smaltovatelnost (především odolnost proti vzniku vodíkových vad) 

b) Rovnoměrné vyloučení strukturních složek bez vměstků 

c) Nízký sklon k deformacím za teplot procesu vypalování smaltu 

d) Dobrá čistitelnost a mořitelnost 

e) Povrch bez defektů 
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Obrázek 2:  Příklady struktur ocelových za tepla válcovaných plechů po 
smaltování. a) feritická struktura s  jemně rozptýlenými precipitáty karbidů 

titanu (materiál obsahující 0,04 % C a 0,08 % Ti) ;  b) feritická struktura 
s útvary karbidů na hranicích zrn (materiál obsahující  0,06 % C bez obsahu 

Ti). Leptáno 4 % HNO3  

Vliv nejběžnějších prvků v oceli je následující: 

 Uhlík  

Cementitický nebo volný uhlík při procesu vypalování reaguje s kyslíkem, vodní 

parou a dalšími složkami smaltu za vzniku CO a CO2 nebo CH4. Tyto plyny difundují 

roztaveným smaltem a po ztuhnutí v něm zůstávají uzavřeny ve formě plynových bublin, 

které mohou snižovat celistvost smaltu. Ocel s velmi nízkým obsahem uhlíku, který během 

vypalování smaltu zaručuje převážně feritickou strukturu (spojenou s  nižší rozpustností 

intersticiálních prvků), značně snižuje riziko vzniku vodíkových vad.  

 Mangan  

Při obsazích nad 0,2 % zhoršuje mořitelnost a snižuje rychlost oxidace při vysokých 

teplotách. [2]  

a

) 

b

) 
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 Síra   

Její obsah nad 0,03 % zvyšuje náchylnost ke vzniku vodíkových vad. Podle Donga 

[14] ovšem určité nízké obsahy síry mohou na vznik vodíkových vad smaltu působit i 

pozitivně, kdy vzniklý MnS po rozválcování za studena může ve struktuře materiálu vytvářet 

„vodíkové pasti“. Z hlediska mechanických vlastností, především u dílů staticky namáhaných 

jsou ovšem vyžadovány obsahy síry v řádech desítek ppm.  

 Hliník  

Jeho obsah v ocelích pro smaltování se pohybuje okolo 0,05 %. Zvyšuje odolnost proti 

stárnutí, zjemňuje zrno, zlepšuje tvárnost a tažnost oceli. [2] 

 Titan 

V oceli je vázán ve formě precipitátů – karbidů, nitridů nebo karbosulfidů . Ty mají 

pozitivní vliv jak na proces smaltování, neboť tvoří vodíkové pasti a eliminují tak riziko 

vzniku vodíkových vad, tak na zvyšování mechanických vlastností materiálu vlivem 

precipitačního zpevnění. Titan rovněž zvyšuje teplotu A3 a zjemňuje zrno.   

 

Z hlediska složení a technologie výroby dnes rozlišujeme několik základních typů 

ocelí pro smaltování: 

 Za studena nebo za tepla válcované oceli obvyklých jakostí  

Jedná se o nelegované, hliníkem uklidněné, kontinuálně odlévané oceli s obsahy 

uhlíku do 0,1 % (např. oceli za studena válcované oceli jakostí 1.0390 a 1.0392 nebo za tepla 

válcované oceli jakostí 1.0332 a 1.0335). [1] 

 LC oceli (Low carbon – nízkouhlíkové oceli)  

Hliníkem uklidněné oceli s nízkým obsahem uhlíku (0,02 – 0,04 %) a křemíku 

(max. 0,015 %), obsahem manganu (0,15 – 0,3 %), případně bóru (max. 0,006 %) vhodné 

především pro oboustranné smaltování systémem dva nánosy/dva výpaly.  Běžně dosahují 

pevnosti do 340 MPa. [1] 

  ULC oceli (Ultra low carbon) 

Varianta LC ocelí s extrémně nízkým obsahem uhlíku (0,003 – 0,01 %) jsou vhodné 

především pro jednovrstvé smaltování. Jejich výhodou jsou nižší deformace dílů při teplotách 
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vypalování smaltu v důsledku posuvu fázové přeměny Feα → Feγ k vyšším teplotám nebo 

zachování plně feritické struktury i během teplot vypalování. [1] 

 IF oceli (Interstitial free – oceli bez interstic)  

Tyto oceli se vyznačují především vysokým stupněm tažnosti a odolností proti 

stárnutí. IF oceli pro smaltování mají velmi nízké obsahy uhlíku (˂ 0,02 %). Pro zajištění 

dostatečných mechanických vlastností jsou tyto oceli mikrolegovány titanem nebo niobem. 

Toto zpevnění karbidy a karbonitridy zajišťuje mez kluzu typicky 140 – 170 MPa a pevnost 

až 320 MPa. Obsah titanu má rovněž příznivý vliv na odolnost proti vodíkovým vadám.   

 HSLA oceli (High strenght low alloy – vysokopevnostní nízkolegované oceli)   

Tyto tzv. mikrolegované oceli i přes velmi nízké obsahy uhlíku (˂ 0,1 %) mohou 

dosahovat meze kluzu po smaltování i 390 MPa a pevnosti 500 MPa. Těchto hodnot je 

dosaženo především kombinací zjemnění zrna během řízeného válcování a precipitačním 

vytvrzením díky přítomnosti titanu nebo niobu. [26] 

 Titanem stabilizované oceli  

Jsou variantami IF ocelí s vyššími obsahy uhlíku stabilizovaného titanem, jehož obsah 

je obvykle pětinásobkem obsahu uhlíku. Jsou vhodné pro oboustranné smaltování.  

U ocelí s velmi nízkými obsahy uhlíku stabilizovaných titanem může být problémem 

přítomnost sloučeniny TiFe2O4 na povrchu materiálu. Ta je ve smaltu špatně rozpustná a 

negativně tak ovlivňuje jeho přídržnost. [15] 

Výrobci ocelových materiálů pro smaltování, však nevycházejí pouze ze složení a 

struktury materiálů, ale dodávají rovněž materiály speciálně předupravené. Příkladem mohou 

být tvářitelné, aluminizované ocelové plechy pro smaltování za nižších teplot (560˚C). [19] 

2.2.4 Smaltéřská frita 

Základní surovinou pro výrobu smaltů je smaltéřská frita. Zároveň je to surovina, která 

nejvíce ovlivňuje konečné funkční a technologické vlastnosti smaltu. Vyrábí se tavením směsi 

surovin (kmene) technologickým postupem podobným tavení skla. Základními surovinami 

pro výrobu smaltéřských frit jsou především oxidy kovů, polokovů a nekovů:  
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 Oxid křemičitý - SiO2 

Je základní sklotvornou surovinou (jeho obsah ve smaltu je 40 – 70 %). Rovněž má 

nejvýraznější vliv na výslednou chemickou odolnost smaltu. Zvyšuje teplotu tavení a zlepšuje 

rozpustnost oxidů železa. 

 Oxid boritý - B2O3 

Je rovněž sklotvornou surovinou. Viskozitu roztaveného smaltu snižuje. Zlepšuje 

rozpustnost oxidů železa. Jeho typický obsah ve smaltu je 5 – 15 %.  

 Oxidy alkalických kovů - Na2O, K2O, Li2O   

Oxidy alkalických kovů snižují teplotu tavení smaltu, jeho chemickou odolnost, 

tvrdost a pevnost a naopak zvyšují lesk. 

 Oxidy kovů alkalických zemin - BaO, CaO, MgO   

Oxidy kovů alkalických zemin zvyšují viskozitu roztaveného smaltu. Zvyšují pevnost 

a tvrdost smaltu a především CaO zvyšuje jeho odolnost v alkalickém prostředí.  

 Oxid hlinitý - Al2O3  

Zvyšuje viskozitu roztaveného smaltu a jeho chemickou a teplotní odolnost.  

 Oxid zirkoničitý - ZrO2   

Zvyšuje odolnost smaltu v kyselém i alkalickém prostředí a jeho odolnost proti 

teplotním šokům. Snižuje transparentnost smaltu.  

 Oxid kobaltnatý - CoO   

Z oxidů kovů přechodných prvků má největší vliv na přídržnost smaltu na ocelovém 

materiálu. Barví intenzivně modře. Ve smaltu vytváří strukturu s mnoha malými, rovnoměrně 

distribuovanými bublinami 

 Oxid nikelnatý - NiO   

Stejně jako kobalt má významný vliv na přídržnost smaltu. Barví intenzivně tmavě 

hnědě.  

 Oxid manganičitý - MnO2   

Mírně zvyšuje přídržnost smaltu na ocelovém materiálu a zlepšuje smáčivost 

podkladového kovu roztaveným smaltem.  
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 Oxid titaničitý - TiO2  

Používá se jako kalící přísada (při větším obsahu krystalizuje a snižuje transparentnost 

smaltu). Zvyšuje bělost a lesk a je tak hlavní součástí bílých titaničitých smaltů.    

 

Obrázek 3:  Smaltéřská frita  

Schéma výroby frity je uvedeno na obrázku 4. Navážka surovin se po homogenizaci 

taví v tavících pecích při teplotách 1 100 – 1 400°C a následně se prudce zchladí buď 

metodou suchého fritování mezi dva vodou chlazené válce nebo metodou mokrého fritování 

do vodní lázně po němž musí následovat sušení. Rozdružená sklovina ve formě granálií nebo 

šupinek se poté dále zpracovává nebo balí a expeduje.  

 

 

Obrázek 4:  Schéma výroby smaltéřské frity [1]  

  

Navažování surovin 

Homogenizace 

Tavení 

Fritování 

• Mokré fritování - ochlazení taveniny do 
vodní lázně 

• Suché fritování - ochlazení taveniny mezi 
vodou chlazenými válci 

Sušení frity 

Balení  
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2.3 Technologie smaltování 

2.3.1 Předúprava povrchu základního materiálu 

Kvalita jakékoliv kovového nebo nekovového povlaku je závislá na přípravě povrchu 

základního materiálu, proto jeho vhodně zvolená předúprava má výrazný vliv na stálost 

povlaku, jeho korozní odolnost, funkčnost a vzhled.  

Z hlediska povahy znečišťující látky na povrchu základního kovu dělíme [5] na  

 Cizorodé látky lpící na povrchu pouze fyzikálními silami (adheze, adsorpce). 

Nejčastěji se jedná o mastné látky lpící na povrchu po dřívější úpravě povrchu (brusné 

a leštící pasty, vrtací emulze, chladící obráběcí kapaliny, konzervační přípravky) nebo 

znečištěné při manipulaci a skladování (prach, zbytky abraziv nebo značení).   

 Znečišťující látky vzniklé na povrchu kovu chemickými reakcemi s prostředím.  

Jedná se o produkty atmosférické koroze vzniklé za normální teploty – rez 

(hydratované oxidy, sulfidy, chloridy, sírany, uhličitany) nebo oxidické vrstvy vzniklé za 

vysokých teplot (při tepelném zpracování, válcování, tažení) – okuje. Tyto nečistoty jsou na 

povrchu základního kovu vázány poměrně silnými chemickými vazbami. 

Konkrétní předúprava povrchu základního materiálu se volí podle intenzity a povahy 

jeho znečištění, jeho rozměrů a geometrie. Tyto operace rozdělujeme na mechanické, 

chemické nebo jejich kombinace.   

2.3.1.1 Mechanické předúpravy povrchu 

 Tryskání   

Je nejběžnějším způsobem předúpravy povrchu především u rozměrných a 

tlustostěnných dílů s jednodušší geometrií. Principem tryskání je vysekávání a odstraňování 

nečistot z povrchu materiálu účinkem abraziva s vysokou kinetickou energií. Mimo čistého 

povrchu je tak zajištěn i optimálního stupeň drsnosti, což má významný vliv především u 

povrchových úprav, kdy je přilnavost povlaku zajišťována mechanickými silami (organické 

povlaky).  

Pro kvalitu smaltů však není vhledem k principu vzniku jeho přídržnosti drsnost 

základního materiálu rozhodující. Jako nejběžnější abraziva pro tryskání před smaltováním se 

používají syntetický korund nebo sekaný ocelový drát nebo granulát naopak nevhodné 
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jsou materiály s vysokým obsahem uhlíku (litinová drť) nebo např. zinku (vysokopecní 

strusky), jejíž zbytky na povrchu základního kovu později vedou k vzniku vad smaltu. 

2.3.1.2 Chemické předúpravy povrchu 

 Odmašťování 

Odmašťování je operací pro odstranění látek lpících na povrchu základního materiálu 

účinkem fyzikálních sil (adsorpce, adheze), především mastnoty a tuhých částic. 

Nejrozšířenější je odmašťování ve vodných alkalických roztocích s obsahem povrchově 

aktivních látek (tenzidů). Odmašťovací lázně jsou obvykle tvořeny hydroxidy, uhličitany, 

křemičitany, fosforečnany alkalických kovů. Na rozdíl od organických rozpouštědel, tyto 

roztoky mastné sloučeniny nerozpouštějí, ale z povrchu je odstraňují poměrně složitým 

souborem fyzikálně-chemických pochodů [25] :  

a) Vytěsnění mastných nečistot z povrchu vodným roztokem (smáčení povrchu) 

b) Rozptýlení nečistot v roztoku (jejich dispergace a emulgování) 

c) Stabilizace vytvořených nepravých roztoků nečistot 

d) Zabránění zpětnému usazování (redepozici) nečistot na povrchu 

Jedním z hlavních parametrů odmašťovacích lázní je provozní teplota. Dnes používané 

tenzidové odmašťovací lázně pracují nejčastěji v rozsahu 30 - 60°C a s nižšími koncentracemi 

alkalických látek.  

Podle způsobu aplikace se odmašťování dělí na postřikové a ponorové. Při 

postřikovém odmašťování je proces intenzifikován mechanickým účinkem dopadajících 

kapek lázně. Tento způsob je vhodný především pro sériovou výrobu dílů s jednoduchou 

geometrií.  

 Moření 

Moření je operace odstraňování produktů atmosférické koroze nebo vysokoteplotní 

oxidace základního kovu z jeho povrchu rozpouštěním. Snáze mořitelné jsou korozní 

produkty vzniklé atmosférickou korozí, než tlusté a dobře lpící oxidické vrstvy, kde je doba 

moření neúměrně dlouhá. V takovém případě je vhodné zvolit mechanickou úpravu povrchu. 
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Ocelové díly se nejčastěji moří v roztocích anorganických kyselin, především 

v kyselině sírové za teplot obvykle 50 - 60°C nebo v roztocích kyseliny chlorovodíkové za 

pokojové teploty. Obecně lze proces moření znázornit rovnicemi (2.1 – 2.5)   

Fe + 2 H
+
 → Fe

2+
 + H2     (2.1) 

FeO + 2 H
+
 → Fe

2+
 + H2O     (2.2) 

Fe3O4 + 8 H
+
 → Fe

2+
 + 2 Fe

3+
 + 4 H2O      (2.3) 

Fe2O3 + 6 H
+
 → 2 Fe

3+
 + 3 H2O     (2.4) 

2 Fe
3+

 + Fe → 3 Fe
2+

 (2.5) 

Z rovnice (2.1) vyplývá poměrně intenzivní vývin vodíku při rozpouštění čistého 

základního kovu. Vzniklý atomární vodík snadno difunduje do struktury kovu, kde se pak 

stává činitelem vzniku typických vodíkových vad smaltů – „rybích šupin“. Toto riziko lze do 

jisté míry snížit použitím inhibitorů moření, což jsou organické látky (např. na bázi 

acetylenických derivátů), které již při nízkých koncentracích velmi silně zabraňují rozpouštění 

základního kovu. Princip jejich účinku je vysvětlován tím, že se přednostně adsorbují na 

obnaženém povrchu kovu a tím se zpomaluje difůze hydroxoniových iontů H3O
+
 a 

rozpouštění základního kovu téměř ustane. [24] 

Po moření obvykle následuje neutralizace v slabě alkalickém roztoku (např. roztok 

Na2CO3) nebo pasivace a důkladný oplach vodou.  

 Speciální procesy chemických předúprav základního materiálu před smaltováním  

Zařazením dalšího stupně předúpravy do technologie smaltování se dociluje 

především značného snížení rizika vzniku vodíkových vad, zvýšení přilnavosti smaltu, 

omezení nutnosti základních smaltů a tím pádem snížení počtu výpalů. V praxi se jedná o 

různé modifikace nanášení niklu na povrch podkladového kovu před smaltováním 

(autokatalytické niklování, nanášení suspenze s NiO atd.). 

2.3.2 Aplikace 

 Další rozdělení smaltů je možné podle způsobu aplikace výchozích surovin na 

podkladový materiál na 

 Mokré smaltování 

 Suché (práškové) smaltování 
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V případě mokrého smaltování je výchozí surovinou smaltéřská suspenze (tzv. 

smaltéřská břečka) a v případě suchého smaltování je to smaltéřský prášek. Teprve vypálený 

celistvý povlak nese označení smalt.  

V praxi se při zhotovování vícevrstvých smaltů stále častěji používají kombinace obou 

technologií. Tyto technologie dnes uváděné jako 2C/1F (2 coat/ 1 fire) nebo 3C/2F 

umožňující různými kombinacemi aplikačních technik snížit počet výpalů a s ním spojených 

nákladů  

2.3.2.1 Mokré způsoby nanášení  

Výchozí surovinou pro mokré způsoby aplikace je smaltéřská suspenze, což je 

heterogenní mnohosložkový systém tuhých částic dispergovaných ve vodě. Připravuje se 

mletím přesného poměru smaltéřských surovin (tzv. mlýnských přísad). Nejčastěji se 

zhotovuje v kulových bubnových mlýnech, kde mlecí koule i  vyzdívka jsou z porcelánu, 

silexu nebo slinutého korundu. Suspenze vzniká vzájemným třením částic a jejich nárazy o 

mlecí koule a vyzdívku. [3] Mletí je ukončeno při dosažení stanovené jemnosti, vyjádřené 

jako pevný zůstatek na sítu definovaného počtu a velikosti ok.  

Základní složkou smaltéřské břečky je smaltéřská frita. Další mlýnské přísady dělíme 

podle jejich funkce: 

 Přísady žáruvzdorné 

Ovlivňují jak vypalovací teplotu smaltu, tak jeho konečné vlastnosti jako tvrdost nebo 

chemická odolnost. Nejvýznamnějšími žáruvzdornými přísadami jsou křemen, syntetický 

korund nebo oxid zirkoničitý.  

 Přísady kalící 

Často již bývají přidávány při výrobě frity, ale mohou být i jednou z mlýnských 

přísad. Tím, že během vypalování smaltu částečně krystalizují, upravují optické vlastnosti 

smaltu – jako je transparentnost a probarvitelnost. Nejčastěji se používá oxidy titaničitý, 

cíničitý, zirkoničitý nebo antimonité sloučeniny.  

 Přísady suspenzační 

Suspenzační suroviny zabraňují sedimentaci pevného podílu smaltéřské suspenze a 

mají tak zásadní vliv na její reologické vlastnosti jako jsou plastická viskozita, mez tečení 

nebo míra tixotropie. Během sušení smaltéřské suspenze tyto přísady zajišťují potřebnou 
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pevnost pórovitého povlaku tzv. bisquitu. Používají se jíly v obsahu 2 – 8 % nebo bentonity v 

obsahu < 0,5 %.  

Jíly jsou svou podstatou hlinitokřemičitanové minerály. Běžně používané jíly skupiny 

kaolinu (např. kaolinit Al2Si2O5(OH)6) mají vrstevnatou strukturu s alternujícími vrstvami 

propojených tetraedrů SiO4 a oktaedrů AlO6. Bentonity jsou skupinou smektinových jílů 

(např. sodný montmorillonit Na(Al5MgSi12O30)(OH)6) s vrstevnatou strukturou s kationty 

(Na
2+

, Ca
2+

 nebo Mg
2+

) situovanými mezi hlinitokřemičitanovými vrstvami. Interakce mezi 

vrstvami je slabá , takže molekuly vody mohou mezi ně snadno vnikat a to vede k expanzi 

struktury. [6] 

 Pigmenty 

Barevný odstín vypáleného smaltu může být určen jak složením smaltéřské frity, tak 

přídavkem mlýnských přísad – pigmentů. Z chemického hlediska se jedná o anorganické 

sloučeniny – oxidy kovů s vysokou teplotní stabilitou (až 1 200°C) a odolností proti roztavené 

sklovině. Obsah pigmentů ve smaltu by neměl překročit 4 %.  

 Aditiva (elektrolyty)  

Stabilizují smaltéřskou suspenzi tím, že ve vodném roztoku disociují a podílejí se na 

koloidních reakcích. Některé elektrolyty upravují vlastnosti bisquitu nebo pasivují základní 

ocelový materiál a chrání jej tak před korozí během sušení. Elektrolyty se přidávají jednak 

jako mlýnské přísady, ale také ve formě koncentrovaného roztoku na úpravu reologických 

vlastností suspenze (jako tzv. stavěcí přísady). Právě dosažení optimálních reologických 

vlastnosti je rozhodující pro rovnoměrný nános suspenze na základním materiálu.   

Funkce a doporučené obsahy jednotlivých elektrolytů ve smaltéřské suspenzi jsou 

uvedeny v tabulce 1.  
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Tabulka 1:    Aditiva pro mokrý proces smaltování [1, 3]  

Elektrolyty pro mokrý proces smaltování 

Přísada 
Obsah 

(hm. %) 
Vliv na smaltéřskou suspenzi 

Tetraboritan sodný 0 – 0,075 Stabilizuje suspenzi, antikorozní přísada 

Dusitan sodný 0 – 0,075 
Stabilizuje suspenzi, antikorozní 

přísada, Zamezuje vzniku trhlinek bisquitu 

Uhličitan hořečnatý 0 – 0,025 Stabilizuje suspenzi, zvyšuje vypalovací teplotu 

Kyselina boritá 0 – 0,4 Stabilizuje suspenzi, antikorozní přísada 

Uhličitan draselný 0 – 0,5 
Stabilizuje suspenzi, zvyšuje pevnost bisquitu, 

Zamezuje vzniku trhlinek a odprýskávání bisquitu  

Hlinitan sodný 

Chlorid draselný 
0 – 0,5 

Používají se ke stabilizaci suspenze bílých 

titaničitých smaltů  

Difosforečnan tetrasodný 0 – 0,33 Snižuje stabilitu suspenze 

 

Při volbě způsobu aplikace smaltéřské suspenze rozhoduje především geometrie 

smaltovaného dílu, sériovost dílů a požadované funkční vlastnosti smaltu.  

Z hlediska technologie rozdělujeme mokré způsoby nanášení smaltéřské suspenze na 

 Máčení a polévání 

Jedná se o nejstarší způsoby aplikace určené především pro malé díly, díly duté a 

rotační. Smalt se na plochy výrobku nanáší jeho ponořením do suspenze s optimálními 

reologickými vlastnostmi.  

 Stříkání  

Stříkací metody jsou vhodné především pro nanášení smaltéřské suspenze na rozměrné 

díly s jednoduchou geometrií.  
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 Vakuové nanášení 

Používá se výhradně k nanášení suspenze na vnitřní plochy uzavřených dutých dílů 

(např. nádrží ohřívačů vody). Podtlakem ve vnitřním prostoru dílu se dosáhne rovnoměrného 

nánosu suspenze a jejího optimálního vytékání.  

2.3.2.2 Suché způsoby nanášení  

Výchozí surovinou pro suché smaltování je smaltéřský prášek, ve své podstatě velmi 

jemně rozemletá frita, pro technologii nanášení v elektrostatickém poli navíc hydrofobizovaná 

(kdy jsou částice obaleny dielektrikem – např. organickými sloučeninami křemíku pro 

zvětšení měrného odporu). 

 Stříkání v elektrostatickém poli 

Při tomto způsobu aplikace se částice práškového smaltu při stříkání nabíjejí záporně a 

proudem vzduchu jsou unášeny na stříkaný díl, který je nabitý kladným nábojem. I po předání 

náboje přijímací elektrodě zůstávají částice prášku vlivem elektrostatické přídržnosti na dílu. 

Elektrostatická přídržná síla musí být poté alespoň taková, aby vydržela dopravu dílů 

s naneseným práškem do vypalovací pece. 

 Pudrování 

Jedná se o nejstarší technologii suchého nanášení, kdy se na díl předehřátý až na 

900°C nanáší prášek, který se povrchu taví a tvoří tak kompaktní povlak smaltu. Celý proces 

se opakuje do dosažení požadované vrstvy.   

2.3.3 Sušení, vypalování a zrání smaltu 

2.3.3.1 Sušení smaltéřské suspenze 

Samotnému vypalování smaltu předchází sušení smaltéřské suspenze, kdy se volná 

voda odpařuje a vzniká tak poměrně křehká a porézní vrstva – tzv. bisquit (též biskvit). Téměř 

výhradně se dnes používá sušáren elektrických nebo vyhřívaných odpadním teplem 

z vypalovací pece. Sušení na volném vzduchu se především u základních smaltů 

nedoporučuje pro jeho časovou náročnost a riziko koroze základního materiálu. Rovněž se 

nedoporučuje spojení sušící a vypalovací zóny do jednoho zařízení, z důvodu rizika 

zvýšeného nárůstu vlhkosti pecní atmosféry.    



                        17 

 

BEDNÁRIK, L.   Vliv struktury smaltu na korozní odolnost. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

2.3.3.2 Vypalování smaltu 

Samotné vypalování smaltu je poměrně složitý soubor fyzikálně – chemických reakcí, 

kdy z vysušené smaltéřské suspenze nebo smaltéřského prášku vzniká celistvý a hladký 

smaltový povlak, který je se základním kovem spojen přídržnou adhezní vrstvou.  

Zjednodušeně je proces vypalování smaltu znázorněn na obrázku 5. Z hlediska 

charakteristických dějů můžeme potom proces vypalování rozdělit do několika základních 

stupňů.  

 

Obrázek 5:  Schématické znázornění procesu vypalování smaltu  

 1. Stupeň 250 – 550°C  

Vjíždí-li předsušený ocelový díl do vypalovací pece, začíná porézní vrstvou suché 

smaltéřské břečky – tzv. biskvitu pronikat k povrchu základního materiálu vzdušný kyslík 

čímž dochází k jeho silné oxidaci dle rovnic (2.6) a (2.7). Vzniklá oxidická vrstva dosahuje 

tlouštěk do 5 μm. Oxidace je nejintenzivnější do teploty zhruba 550°C (obrázek 6). [1] 

3 Fe +2 O2
 
= Fe3O4 (2.6) 

4Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3        (2.7) 

Postupně rovněž dochází k termickému rozkladu některých stavěcích solí. 
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Obrázek 6:  Znázornění dějů v  prvním stupni vypalování smaltu  

 2. Stupeň 550 – 870°C 

Od teploty 500 – 550°C se z jílových minerálů začíná uvolňovat krystalicky vázaná 

voda, která se katalytickým působením železa rozkládá dle rovnic (2.8) – (2.10). 

2 Fe + 4 H2O = Fe2O3 + 3 H2       (2.8) 

3 Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2       (2.9) 

Fe + H2O = FeO + 2H (2.10) 

Vznikající atomární vodík difunduje do struktury základního materiálu, což je jednou 

z možných příčin vzniku vad typu rybí šupina. Platí, že čím je jíl bližší složením bentonitu, 

tím uvolňuje více vody [17]. Část vodíku se rozpouští také ve smaltu, jako součást plynné 

fáze během chladnutí uzavřené v bublinách.  

S rostoucí teplotou začíná smalt měknout, klesá jeho viskozita a snižuje se intenzita 

pronikání kyslíku k povrchu kovu a rychlost oxidace. Tavení smaltu závisí na velikosti 

výchozích částic – tj. jemnosti mletí smaltéřské břečky. Jemně mleté suspenze (0-100μm) tají 

při teplotách i o 60°C nižších než hrubě mleté suspenze (do 500 μm) [17].  

Tato část vypalování má rozhodující vliv na vznik přídržnosti smaltu na základním 

materiálu. Pro její vznik musí být splněny 3 základní podmínky [2]: 

a) Kov musí být smaltem dokonale smáčen  

b) Na rozhraní smalt-kov musí být smalt nasycen oxidy kovu (obrázek 7) 

c) Rozpuštěné oxidy kovu se nesmí redukovat zpět povrchem kovu 
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Obrázek 7:  Znázornění dějů v  druhém stupni vypalování smaltu  

Stále nejběžnějším způsobem zajištění dobré přídržnosti smaltu je formulace 

základních smaltů s obsahem tzv. přídržných oxidů. Nejvýraznější vliv má CoO, který 

zajišťuje dobrou přídržnost smaltu již při obsahu 0,15 – 0,5%. Dalším z nejběžněji 

používaných oxidů je NiO. Mezi další přechodné kovy, jejíž oxidy se uplatňují jako přídržné, 

patří také Mo, Mn, Cu nebo Fe.  

Zjednodušeně se dá vznik přídržnosti smaltu popsat jako soubor na sebe navazujících 

oxidačně-redukčních reakcí, kdy výsledná přídržná mezivrstva obsahuje jak kovový kobalt, 

nikl nebo další přechodný kov (dle formulace frity, případně použité předúpravy), tak oxidy 

železa (obrázek 8). Reakce (2.11) a (2.12) vedou k vyredukování přechodného kovu 

obsaženého v roztaveném smaltu a reakce (2.13) a (2.14) vedou k rozpouštění oxidů železa 

v roztaveném smaltu.  

Ni
2+

 + 2 e
-
 = Ni

0
 (2.11) 

Co
2+

 + 2 e
-
 = Co

0
 (2.12) 

Fe
0
 = Fe

2+ 
 + 2 e

-
 (2.13) 

Fe
2+

 = Fe
3+

 + e
-
 (2.14) 

Sumárně lze tedy rovnici zapsat rovnicemi (2.15) a (2.16) [17]:  

Fe + Co
2+

 = Fe
2+

 + Co   potenciál reakce Co/Co
2+

 = -0,29 V (2.15) 

Fe + Ni
2+

 =  Fe
2+

 + Ni   potenciál reakce Ni/Ni
2+

 = -0,22 V  (2.16) 
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Obrázek 8:  Znázornění dějů ve třetím stupni vypalování smaltu  

Mimo reakcí vedoucích ke vzniku adhezní mezivrstvy probíhají na fázovém rozhraní 

ještě další děje (2.17) – (2.19), které mají rovněž velký vliv na výslednou kvalitu smaltu. 

NiO + Fe3C = Ni + Fe + CO (2.17) 

NiO + C =  Ni + CO (2.18) 

4 Fe3C + Fe2O3 = 15 Fe + 4 CO (2.19) 

Z hlediska výskytu vad typu rybí šupina má pozitivní vliv reakce (2.20) 

4 CO + H2 = H2O + C (2.20) 

Na kvalitu vypáleného smaltu má podstatný vliv také pecní atmosféra. Škodlivé jsou 

především fluoridy, chloridy, vlhkost a redukční atmosféra – pro vznik vyhovující přídržnosti 

je oxidační atmosféra nutná. [3] 

Nové pojetí vzniku přídržné mezivrstvy mezi smaltem a ocelovým materiálem ji 

vysvětluje jako tvorbu adhezního sklometalického komplexu s koordinační vazbou 

ligandového typu (obrázek 9). [2] 
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Obrázek 9:  Model sklometalického komplexu [2] 

 3. Stupeň Chladnutí 

S klesající teplotou dochází postupně od teploty Ar3 přes teplotu Ar1 k fázové 

transformaci základního materiálu z Feγ na Feα což je spojeno s objemovými změnami a 

možnými deformacemi smaltovaných dílů. S postupným chladnutím roste viskozita smaltu a 

plyny vznikající výše uvedenými reakcemi zůstávají ve smaltu uzavřeny ve formě bublin 

(obrázek 10).  

 

Obrázek 10:  Schématické znázornění struktury smaltu po jeho utuhnutí  
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2.4 Struktura a strukturní vady smaltů 

2.4.1 Struktura smaltů 

Podle definice v sobě smalt spojuje charakteristiky skla a keramiky a proto na ně lze 

aplikovat teorie o struktuře skel. Základem struktury smaltů je nepravidelná mřížka tvořená 

tetraedry SiO4 (obrázek 11). Každá jednotka je spojena se sousední sdílením atomu kyslíku za 

vzniku můstků Si-O-Si. [6]  

Vazby Si-O-Si jsou iontově kovalentní o vysoké pevnosti. Tyto stavební skupiny mají 

silnou vzájemnou vazbu a periodické uspořádání na krátkou vzdálenost podobně jako 

krystaly, avšak nepravidelné prostorové uspořádání na velkou vzdálenost.  

Podobná tetraedrická stavba jako u SiO4 může vzniknout i u dalších tzv. sklotvorných 

prvků: bóru, germánia nebo fosforu. Právě pevnost vazby kyslíku s jednotlivými prvky je 

určujícím faktorem pro stabilitu smaltu, která je tak přímo úměrná obsahu SiO2.  

 

Obrázek 11:  Tetraedrická struktura SiO 4  [6] 

Pokud jde o chemické složení smaltů, jsou to převážně silikáty, borosilikáty a 

alumosilikáty řady prvků, z nichž nejvýznamnější jsou alkalické kovy a kovy alkalických 

zemin. Z dalších prvků obsahují smalty zejména Ti, P a řadu dalších oxidů kovů, které plní 

funkci přídržnou, kalící a barvící.  
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Význam a funkce jednotlivých oxidů jako složek smaltéřských frit byl již zmíněn 

v kapitole 2.3.2, jejich rozdělení z hlediska vlivu na tvorbu struktury skelné sítě je následující 

[2]: 

 Sklotvorné oxidy  

Oxidy prvků s vysokou elektronegativitou, jenž mají schopnost samostatně tvořit 

makromolekuly. Jejich vazba je polárně kovalentní. Jedná se o především o SiO2, B2O3, P2O5. 

Jako nedokonale sklotvorné oxidy se uplatňují rovněž TiO2, Sb2O5 nebo MoO3, které 

významně upravují chemické, mechanické a optické vlastnosti smaltů.   

 Přechodné (intermediární) oxidy  

Jedná se především o oxidy přechodných prvků s malým iontovým poloměrem. Tyto 

prvky samy smalt netvoří, mohou však sklotvorné prvky zastupovat ve strukturní mřížce a tím 

ji zpevňovat (Al2O3, ZrO2).  

 Pozměňující oxidy (modifikátory) 

Jedná se o oxidy sklotvorně neaktivních prvků s elektonegativitou vyšší než 0,75. 

Tvoří iontové vazby, snižují stabilitu smaltu a s tím spojenou nižší teplotu tavení. Zároveň 

výrazně snižují jeho chemickou odolnost, neboť jsou snadno vyluhovatelné. Typickými 

představiteli jsou oxidy alkalických kovů a kovů alkalických zemin.  

Struktura smaltů však nemá pouze charakter skla. Jak bylo rozvedeno kapitole 2.4.2.1, 

jsou v technologii mokrého nanášení součástí smaltéřských suspenzí ještě další přídavné 

přísady, které se rovněž významně podílejí na výsledné struktuře smaltu. Jde především o jíl a 

elektrolyty. Jíl během procesu vypalování smaltu uvolňuje krystalicky vázanou vodu a ta 

způsobuje typickou „bublinatou“ strukturu smaltu připomínající keramiku. Z tohoto pohledu 

jsou smalty také nazývány sklokeramickými povlaky. Ke vzniku této struktury rovněž 

přispívají některé rozkládající se elektrolyty a nemalou měrou také produkty reakce ocelového 

materiálu s roztaveným smaltem.  

Výsledná struktura smaltu je tak tvořena amorfní – případně částečně krystalickou 

skelnou strukturou a současně plynnou fází uzavřenou v bublinách. Nežádoucí jsou 

nehomogenity (např. neprotavené částice nebo nečistoty) a strukturní defekty, které zhoršují 

mechanické vlastnosti smaltu (především odolnost proti křehkému porušení), tak protikorozní 

vlastnosti.  
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2.4.2 Vady smaltů 

2.4.2.1 Vodíkové vady – „Rybí šupiny“ 

Jedná se o nejběžněji se vyskytující vadu a to především u tlustostěnných ocelových 

výrobků smaltovaných oboustranně. Projevuje se jako odprýsknutí drobné šupiny smaltu 

z povrchu, po němž zůstane typický důlek půlkruhovitého tvaru, který je nejhlubší na rovné 

straně, kde často zasahuje až na rozhraní smalt-kov (obrázek 12).  

 

Obrázek 12:  Vodíkové vady – rybí šupiny na přímém smaltu  

Hlavní příčinou vzniku těchto vad je přítomnost atomárního vodíku během procesu 

vypalování smaltu. Jak je znázorněno na obrázku 14, jeho možných zdrojů je několik – 

především jsou to vlhkost pecní atmosféry a voda uvolňující se během procesu vypalování 

z jílových surovin. Jejími reakcemi (2.21) a (2.22) vzniká atomární vodík.  

Fe + H2O = FeO + 2H (2.21) 

C + H2O = CO + 2H (2.22) 

Vypalování smaltu probíhá při teplotách nad 800°C, tedy mezi teplotami A1 a A3, kdy 

je již část feritické nebo feriticko – perlitické struktury transformována na austenit, který má 

vyšší rozpustnost pro intersticiální prvky (obrázek 13).  

Atomární vodík poskytuje svůj elektron 3d vrstvě železa a takto ionizovaný díky 

vysokému difuznímu koeficientu snadno proniká do oceli, kde se hromadí především na 

hranicích zrn perlitu a cementitu, mikroskopických nehomogenitách (vměstky, mikrodutiny), 
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povrchových a podpovrchových vadách (deformovaná zrna, zaválcované okuje) nebo na 

rozhraní kov-smalt. [15] 

Při chlazení dílu, kdy dochází ke zpětné transformaci austenitu, se vodík uvolňuje ze 

struktury oceli a hromadí se na rozhraní smalt-kov. Zde rekombinuje na molekulární vodík o 

značně větším objemu. Takto vzniklé napětí poté může způsobit odprýsknutí smaltu. Tento 

jev se mnohdy projeví až v řádu hodin, dnů nebo dokonce týdnů. Proto se před finální 

kontrolou často nechává díl po stanovenou dobu „zrát“ při teplotách 100 - 120°C, aby se 

vznik těchto vad urychlil.  

 

Obrázek 13:  Rozpustnost vodíku v oceli (cm 3) v závislosti na teplotě (˚C) [15]  

Ke vzniku vad jsou náchylnější především za tepla válcované plechy z ocelí 

uklidněných. Jejich složení je proto formulováno tak, aby se riziku vzniku těchto vad 

předešlo. V praxi se toho dosahuje především snahou o co nejnižší obsahy uhlíku, jehož 

negativní vliv je patrný z rovnice (2.22).  
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Obrázek 14:  Možné vlivy na vznik vady typu „rybí šupina“  
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Pro snížení rizika vzniku těchto vad výrobci plechů pro smaltování vyvíjejí materiály 

s vyšší absorpční kapacitou pro vodík – s tzv. vodíkovými pastmi. Z hlediska funkce se 

rozlišují vodíkové pasti na [15]: 

 Přitažlivé (elektronové vakance, působení napěťových polí dislokací, hranic zrn) 

 Fyzikální (např. dutiny, kde je pro atom vodíku energeticky výhodnější zůstat) 

 Smíšené (kombinace obou předchozích typů) 

V případě za studena válcovaných plechů je vytvoření fyzikálních vodíkových pastí 

poměrně jednoduché, neboť vznikají pouhým rozdrcením drobných cementitických útvarů, 

vměstků a precipitátů při válcování. U za tepla válcovaných plechů jsou nejúčinnějšími 

vodíkovými pastmi jemně rozptýlené precipitáty typu TiC (případně Ti4S5 , Ti4C2S2 nebo 

TiN). [15] 

Z důvodu poměrně velkého množství možných příčin je predikce výskytu těchto vad 

obtížná. Pro hodnocení základního ocelového materiálu, ať už z hlediska účinnosti 

vodíkových pastí nebo jeho odolnosti proti vzniku „rybích šupin“ se používá několik metod.  

 Detekční smalt 

Kvalitativní zkouška smaltem citlivým na vznik rybích šupin. Výsledkem zkoušky je 

pouze informace vyhovuje/nevyhovuje.   

 Měření permeability vodíku (Ströhleinův test) 

Principem zkoušky je hodnocení propustnosti elektrolyticky vylučovaného vodíku 

vzorkem ocelového plechu. Hodnotí se čas mezi začátkem elektrolýzy a průnikem vodíku 

přes ocelový plech. Dlouhá doba průniku vodíku znamená nízkou náchylnost proti vzniku 

rybích šupin po smaltování. Oceli s hodnotou TH > 100 min.mm
-2

 jsou vhodné pro 

oboustranné smaltování. [21] 

   
     

   
               (2.23) 

t0   je čas průniku vodíku (min) 

d
2 

- tloušťka plechu (mm) 
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 Měření času do vzniku první „rybí šupiny“  

Tato zkouška je obdobou Ströhleinova testu s tím rozdílem, že zkušební vzorek je 

jednostranně smaltován a prodifundovaný vodík se projeví vznikem první rybí šupiny. 

Výsledkem zkoušky je hodnota TFS (Time for first Fish Scales). [21] 

     
      

   
               (2.24) 

tfs  je čas do vzniku první rybí šupiny (min) 

d
2 

- tloušťka plechu (mm) 

2.4.2.2 Bubliny 

Pro strukturu smaltů jsou bublinky charakteristické, vyskytují se vždy a nejedná se o 

vadu v pravém slova smyslu. Jak bude uvedeno dále, jejich výskyt může být i přínosný. 

Během procesu vypalování smaltu vždy dochází k uvolňování plynné fáze, která v něm 

zůstává z části uzavřena ve formě bublin (obrázek 15). Jejich vliv na výsledné vlastnosti je 

dán především jejich velikostí, hustotou a distribucí. Velké bubliny vyloučené nerovnoměrně 

na fázovém rozhraní kov-smalt nebo otevřené bubliny komunikující s povrchem snižují 

celistvost smaltu a jeho odolnost proti mechanickému namáhání. Mohou se stát 

místem iniciace křehkého porušení povlaku nebo místem počátku koroze podkladového 

materiálu.  

 

Obrázek 15:  Bublinatá struktura smaltu[] 

Bubliny ve smaltu obsahují především CO, CO2, N2, H2, CH4, vodní páru, případně 

stopy grafitu nebo karbidů železa. [8,9] 
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Vedle složení, čistoty a struktury ocelového materiálu a smaltéřských surovin, má na 

vznik objemných nerovnoměrně distribuovaných bublin (obrázek 16) rovněž negativní vliv 

jakékoliv organické znečištění povrchu materiálu, které je během vypalování smaltu masivně 

oxidováno na CO a CO2.  

Naopak velké množství malých bublin rovnoměrně rozptýlených ve struktuře smaltu 

(obrázek 17), podle některých zdrojů [16] mírně zvyšuje pružnost smaltu, ale především se 

stává objemem pro efektivní uložení vodíku, což má pozitivní vliv na výskyt „rybích šupin“.  

 

 

Obrázek 16:  Bubliny větších rozměrů nerovnoměrně distribuované ve smaltu  

 

 

Obrázek 17:  Větší množství drobných  rovnoměrně distribuovaných bublin ve 
struktuře smaltu  

Experimentálně bylo prokázáno, že příznivý vliv na tvorbu bublin má aplikace 

„předvrstvy“ obsahující NiO. [9] Ten podporuje difúzi železa do roztaveného smaltu a 

oduhličení povrchové vrstvy ocelového materiálu za vzniku CO a CO2. Vzniklý FeO rovněž 

snižuje viskozitu smaltu, což se příznivě projevuje v distribuci bublin ve struktuře smaltu.  
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Zmíněné oduhličení povrchové vrstvy ocelového materiálu je výhodné i z pohledu absorpce 

vodíku, neboť podporuje tvorbu feritu a tím pádem snižuje rozpustnost vodíku v materiálu za 

teplot vypalování smaltu. Obrázek 18 schématicky znázorňuje vznik spojení korozního 

prostředí s podkladovým materiálem propojováním bublin ve smaltu.  

  

Obrázek 18:  Mechanismus korozního napadení smaltovaného materiál u: a) 
Výchozí stav smaltovaného povlaku; b) Napadení smaltu - propojování bublin 

ve struktuře smaltu; c) Vytvoření vodivého spojení korozního prostředí a 
základního materiálu – dochází k  podkorodování smaltu.   
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2.4.2.3 Póry 

Ve většině případů tato vada znamená necelistvost smaltu zasahující až na základní 

materiál. Příčiny mohou být různé [1,3]: 

 Defekty a nehomogenity v povrchové vrstvě podkladového kovu 

 Příliš vysoký obsah uhlíku v podkladovém kovu 

 Nevhodná předúprava (např. nedokonalé odmaštění, neodstraněné zbytky abraziva po 

tryskání)  

 Stará nebo organickými látkami znečištěná smaltéřská suspenze  

 Vysoká koncentrace aditiv (elektrolytů) ve smaltéřské suspenzi 

2.4.2.4 Měděné hlavičky
1
 

Tato vada má vzhled drobných červeno-hnědých oblastí (jedná se o oxidy železa) a 

vyskytuje se především na základních (resp. přímých) smaltech. Existuje několik možných 

příčin vzniku těchto vad [1,3]: 

 Vysoký obsah rozpuštěného železa v mořící lázni nebo chyby v oplachování dílu po 

moření nebo niklování 

 Kontaminace smaltéřské suspenze sírany nebo chloridy nebo její špatná příprava 

(nevhodná jemnost mletí, nevhodné reologické vlastnosti) 

 Pomalé sušení nebo vypalování dílu nebo tenká vrstva nánosu smaltéřské suspenze 

 Kontaminace pecní atmosféry chloridy 

2.4.2.5 Přepálení smaltu 

U základních smaltů se projevuje měděnými hlavičkami nebo černým drsným 

povrchem. U krycích smaltů se projevuje tmavými tečkami protaveného základního smaltu. Je 

způsobeno nevhodným zvýšením vypalovací teploty, prodloužením časů vypalování nebo 

příliš tenké vrstvy nánosu. Takto přepálený smalt má obvykle i nižší přídržnost. 

 

 

1
 Termín „měděné hlavičky může být poněkud zavádějící (jedná se o oxidy železa), je to 

však zavedený výraz nejenom v české smaltéřské teorii (anglicky – copperhead)  



                        32 

 

BEDNÁRIK, L.   Vliv struktury smaltu na korozní odolnost. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

2.5 Fyzikální a mechanické vlastnosti smaltů  

2.5.1 Mechanické vlastnosti smaltu 

 Hustota 

Hustota smaltů se pohybuje v hodnotách mezi 2,4 – 2,7 g.cm
-3

 a příliš se tak neliší od 

hustoty skla. Je závislá především na hustotě smaltéřské frity nebo soustavy frit. Hustota se 

měří pyknometricky. [3] 

 Pevnost v tahu a tlaku 

Smalty jsou stejně jako sklo a keramika materiály s převládající iontovou nebo 

kovalentní vazbou, které jsou charakteristické vysokou úrovní Peirls-Nabarrova napětí a s tím 

spojenou malou pohyblivostí dislokací. Zároveň u smaltů není splněno tzv. von Misesovo 

kritérium pěti nezávislých skluzových systémů, v důsledku čehož je snížena manévrovatelnost 

dislokací. Z těchto dvou příčin jsou smalty charakteristické nízkou pevností v tahu (obvykle 

70-90 MPa) a nízkou úrovní lomové houževnatosti (KIC ˂ 1,0 MPa.m
1/2

) [2]. Naproti tomu 

pevnost v tlaku u smaltů osahuje hodnot až 1300 MPa. [1, 3] 

 Pružnost 

Jak ukazuje obrázek 19, Youngův modul smaltů je přibližně třikrát nižší než 

podkladového ocelového materiálu. Z toho plynou jistá omezení například při stavbě 

velkobjemových nádrží z oboustranně smaltovaných plechů, kdy jejich statická stabilita je 

sice závislá na mechanických hodnotách ocelového plechu po smaltování, ale k porušení 

smaltu může docházet již při napětích mnohem nižších. [1] 

 Tvrdost  

Podle Moshovy stupnice mají smalty tvrdost mezi 5. – 7. stupněm. Ovlivňuje ji 

především obsah oxidu křemičitého. [3]  

Z hlediska malých tlouštěk smaltů (obvykle 200 – 500 μm) nelze hodnotit tvrdost 

povlaku klasicky a hodnotí se tak mikroskopicky jako mikrotvrdost Vickersovou metodou. [2] 
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Obrázek 19:  Závislost Youngova modulu pružnosti oceli a smaltu na teplotě  

 Odolnost proti nárazu 

Odolnost proti nárazu se stanovuje jako nejvyšší hodnota kinetické energie zkušebního 

tělesa (kuličky) po jejímž nárazu zůstává smalt neporušen. Zkouška se provádí zařízením dle 

Wegnera (obrázek 20) dle normy ČSN ISO 4532. [30] 

 

 

Obrázek 20:  Zařízení ke zkouše odolnosti smaltů proti nárazu dle Wegnera  

2.5.2 Tepelné vlastnosti smaltu 

 Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost smaltů je malá. Součinitel tepelné vodivosti λ nabývá hodnot 0,84 -  

1,26 W.m
-1

.K
-1

 a je nepřímo závislý na hustotě (resp. obsahu plynových bublin ve smaltu). [1] 

Relativně malé tloušťky smaltů neovlivňují prostup tepla stěnou výrobku. [3] 
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 Teplotní odolnost 

Použití běžných smaltů je možné v širokém rozmezí teplot od – 50°C až do 500°C. 

Teplotní odolnost je přímo úměrná obsahu oxidu křemičitého a dalších žáruvzdorných oxidů 

(např. Al2O3, ZrO2 nebo Cr2O3) a nepřímo úměrná obsahu oxidů alkalických kovů. Speciální 

žáruvzdorné smalty na oceli odolávají až do teplot 700°C v případě žáruvzdorných smaltů na 

austenitických ocelích nebo niklových slitinách pak až do 1000°C. [1] 

 Odolnost proti náhlým změnám teploty 

Především u smaltovaných ohřívačů na vodu, tepelných výměníků nebo u 

smaltovaného nádobí je klíčovou vlastností odolnost proti náhlým změnám teploty. Jak je 

znázorněno na obrázku 21, v určitém intervalu teplot dochází vlivem rozdílných teplotních 

roztažností smaltu a podkladového kovu k tahovým pnutím ve smaltu, které může být 

příčinou křehkého porušení.  

 

Obrázek 21:  Průběh mechanického napětí v  systému kov-smalt v závislosti na 
teplotě. [1]   
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2.6 Korozní odolnost smaltovaného materiálu  

Z hlediska protikorozní ochrany je smalt typickým představitelem nekovového 

anorganického povlaku chránícího základní materiál bariérovým účinkem. Jednou 

z největších předností smaltu je jeho dlouhodobá odolnost proti většině chemických látek 

s výjimkou kyseliny fluorovodíkové a fluoridů, koncentrované kyseliny fosforečné a silně 

alkalických látek především za vyšších teplot. Obrázek 22. zjednodušeně ilustruje korozní 

odolnost ve srovnání s jinými materiály.  

 

 

Obrázek 22:  Postavení smaltu mezi materiály z  hlediska odolnosti proti 
korozi [26] 
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Z hlediska chemické odolnosti dělíme smalty: [3] 

 Smalty s vysokou chemickou odolností 

Vyznačují se vysokým obsahem SiO2 (nad 50 %) a nízkým obsahem oxidů 

alkalických kovů, což mu poskytuje vysokou odolnost proti většině anorganických i 

organických kyselin a jejich solí i za zvýšených teplot a dobrou odolnost proti alkalickým 

látkám za normálních teplot. Tyto smaltové povlaky se zhotovují ve více vrstvách, přičemž 

celková tloušťka vrstvy dosahuje až 2 000 μm a její celistvost se ověřuje zkouškou vysokým 

napětím až 20 000 V. [28] Typickým použitím jsou například různá zařízení pro chemický 

nebo farmaceutický průmysl, pracující ve vysoce agresivních prostředích a za vysokých teplot 

a tlaků (armatury, aparáty, kolony, filtry, ventily a tlakové nádoby) nebo jako ochrana dílů 

proti nízkoteplotní korozi.  

 Smalty se střední chemickou odolností  

Tyto smalty o celkové tloušťce do 500 μm zhotovované obvykle ve 2 – 3 vrstvách 

poskytují dlouhodobou odolnost proti méně koncentrovaným roztokům organických a 

anorganických kyselin a jejich solí za běžných teplot, stejně tak proti neutrálním a mírně 

alkalickým roztokům. Typickým použitím jsou např. oboustranně smaltované ocelové plechy 

pro stavbu průmyslových a komunálních ČOV, bioplynových stanic nebo skladovacích nádrží 

na méně agresivní chemické látky. Dále pak různá zařízení pro potravinářský průmysl, 

sanitární zboží nebo smaltované ohřívače vody.  

 

Obrázek 23:  Příklad koroze smaltovaného ocelového plechu v  prostředí 
aerobního rozkladu organické hmoty  
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 Smalty bez zvýšené chemické odolnosti pro běžné spotřební zboží 

Tyto smalty zhotovované obvykle v 1-2 vrstvách do 200 μm slouží především pro 

dekorativní účely nebo jako elektroizolační vrstva.  

I přes velkou odolnost smaltového povlaku dochází v různých prostředích k jeho 

postupné degradaci, která je závislá především na stabilitě pevné vazby Si-O-Si v tomto 

prostředí. Vzhledem k tomu, že smalt je elektrochemicky neaktivní, je tato degradace 

způsobena především vyluhovatelností nebo rozpouštěním některých složek smaltu 

(především oxidů alkalických kovů). Všechny produkty chemické degradace smaltu jsou 

víceméně rozpustné v napadajícím médiu. [3] 

2.6.1 Odolnost smaltu proti působení vody 

V neutrálním vodném prostředí jsou smalty stabilní. Intenzita jejich napadení je funkcí 

teploty a tlaku. Probíhá tak, že dochází k vyluhování volně vázaných kationtů alkalických 

kovů podle reakce (2.25) [18], které jsou v povrchové vrstvě smaltu nahrazovány kationty H
+
. 

U chemicky odolných smaltů s vyšším obsahem SiO2 a nižšími obsahy oxidů alkalických 

kovů je s časem možné pozorovat zpomalení tohoto vyluhování, které je zapříčiněno 

vyloučením velmi tenké (1 – 5 nm), ale husté vrstvičky hydratovaného oxidu křemičitého, 

který další děj zpomaluje. U méně odolných smaltů však za specifických podmínek s časem 

dochází k alkalizaci napadajícího roztoku, což může dále intenzifikovat jeho napadení.  

[M2Ox . ySiO2]smalt + H2O → [H2O . ySiO2]smalt + 2 M(OH)x ; (x=1) (2.25)  

U alkalických kovů roste jejich tendence k vyluhování s klesající hodnotou 

elektronegativity. Naopak oxidy kovů v oxidačním stupni 2 chemickou odolnost smaltu 

v neutrálním vodném prostředí zvyšují v následujícím pořadí:  

BaO < MgO < CaO < ZnO 

U oxidů kovů v oxidačním stupni 3 nebo 4 je jejich příspěvek k odolnosti smaltu 

následující:  

TiO2 < Al2O3 < ZrO2 

Samotný vliv mlýnských přísad jako jíl, křemen, oxid hlinitý nebo oxid zirkoničitý je 

na odolnost smaltů proti působení vody a neutrálních roztoků pozitivní a naopak veškeré 

elektrolyty a pigmenty jeho odolnost spíše snižují. [1] 
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Nejagresivněji se projevuje destilovaná voda, a jak je znázorněno na obrázku 24, 

intenzita napadení prudce roste s teplotou.  

 

Obrázek 24:  Závislost hmotnostního úbytku smaltu na teplotě. Destilovaná 
voda. [1] 

2.6.2 Odolnost smaltů ve vodných roztocích kyselin 

Obecně jsou smalty velmi odolné i koncentrovaným anorganickým i organickým 

kyselinám, s výjimkou kyseliny fluorovodíkové, která silně narušuje vazbu Si-O podle reakce 

(2.26). A koncentrované kyseliny fosforečné za vyšších teplot.  

HF + SiO2 → SiF4 + 2 H2O (2.26) 

Napadení smaltů v kyselém prostředí má podobný mechanismus jako napadení 

v neutrálních vodných roztocích. I zde se jedná o souhrn dějů jako vyluhování, hydrolýza a 

selektivní adsorpční procesy, které je možné popsat reakcí (2.27). [18] Z organických kyselin 

působí nejagresivněji kyseliny šťavelová a citronová. Anorganické kyseliny pak nejvíce 

napadají smalty v koncentracích 10 – 35 %.  

[M2Ox . ySiO2]smalt + H
+
/ H2O → y Si(OH)4 . aq + 2 M

x+
 . aq (2.27) 
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Stejně jako v neutrálních vodných prostředích, i zde se uplatňuje vliv hydratovaného 

oxidu křemičitého (křemičitého gelu) vyloučeného na povrchu smaltu, na který se postupně 

adsorbují vyluhované ionty a dochází k výraznému zpomalení dalších dějů. Tuto inhibici 

napadání smaltu narušuje teplota, rychlost proudění a abrazivní nebo erozivní působení.  

Odolnost smaltů v kyselém prostředí je opět dána především obsahem SiO2. Smalty 

s obsahem menším než 55 % již nejsou považovány za odolné vůči koncentrovaným 

minerálním kyselinám. Kyselinovzdornost snižují oxidy alkalických kovů a naopak kyselé 

nebo amfoterní oxidy silně přispívají k jejímu zvýšení. Přínos jednotlivých oxidů ke 

kyselinovzdornosti smaltu je následující:  

K2O ˂ Na2O ˂ Li2O ˂ BaO ˂ MgO ˂ CaO ˂ ZnO ˂ Al2O3 ˂ TiO2 ˂ ZrO2 

Kyselinovzdornost rovněž snižuje jíl. Obecně jsou smalty zhotovené metodami 

suchého nanášení prášku v elektrostatickém poli odolnější než smalty zhotovené mokrými 

metodami.  

Vhodně formulované smalty odolávají kyselině sírové až do teplot 200°C. Tedy i 

v prostředí nízkoteplotní koroze, ke které dochází například při spalování méně kvalitních 

fosilních paliv s obsahem síry. Při teplotách kolem 500°C vzniká ve spalinách reakcí vodní 

páry a oxidu sírového kyselina sírová, která při teplotách pod 200°C kondenzuje. [3] 

2.6.3 Odolnost smaltů v alkalickém prostředí 

Na rozdíl od kyselého nebo neutrálního prostředí, kde může s časem docházet 

k výraznému zpomalení napadení smaltu vlivem hydrolyzovaného oxidu křemičitého, 

napadení smaltu alkalickými látkami je výrazně intenzivnější a nemá parabolický, nýbrž 

lineární průběh.  V jiných prostředích velmi stabilní síť SiO4 je v alkalických prostředích 

s rostoucí koncentrací a teplotou silně rozrušována podle rovnice (2.28). [18] 

[M2Ox . ySiO2]smalt + OH
-
/ H2O → yHSiO3

-
 . aq + 2 M(OH)x (2.28) 

Odolnost smaltů v alkalickém prostředí výrazně zvyšuje ZrO2, CaO a částečně také 

Na2O a Li2O.  
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2.6.4 Atmosférická odolnost smaltů 

V atmosférických podmínkách jsou obecně smalty velmi odolné. V agresivních 

atmosférách je mechanismus jejich degradace určen dominujícím korozním činitelem, 

teplotou, vzdušnou vlhkostí, slunečním zářením a přítomností erozivních látek. Vliv UV 

záření se projevuje především u červených, žlutých a oranžových odstínů, kde důsledkem 

fotosenzitivních reakcí dochází ke vzniku tmavých skvrn. [3] 

2.6.5 Hodnocení chemické odolnosti smaltů 

 Metody hodnocení chemické odolnosti smaltů v jednotlivých prostředích jsou 

předepsány pětidílnou normou ČSN EN ISO 28706. Vzhledem k tomu, že průběhy napadení 

smaltu v jednotlivých prostředích nemají vždy lineární průběh (obrázek 25), používá se 

několik různých způsobů vyjádření chemické odolnosti.  

 

Obrázek 25:  Průběhy napadení smaltu různými médii: 1 –  horká voda; 2 – 
roztoky kyselin; 3 – roztoky alkalických látek [3]  

V alkalickém prostředí je průběh napadení smaltu převážně lineární a proto lze 

výsledek zkoušky uvádět buď jako závislost hmotnostního úbytku na jednotkové ploše za čas 

(g.m
-2

.hod
-1

) nebo jako rychlost koroze (mm/rok). V kyselých a neutrálních roztocích za varu 

v kapalném prostředí, kde je napadení smaltu s postupem času inhibováno se výsledek uvádí 
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pouze jako hmotnostní úbytek vztažený na plochu (g.m
-2

) spolu s uvedenou dobou trvání 

zkoušky. U zkoušek chemické odolnosti proti působení kyselých a neutrálních roztoků za 

pokojové teploty, kdy dochází k minimálním hmotnostním úbytkům, se posuzuje pouze 

případné zdrsnění povrchu vlivem zkušebního roztoku, jehož intenzita se ověřuje otěrovou 

zkouškou. Pro vyhodnocení se používá schéma na obrázku 26. 
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Obrázek 26:  Vyhodnocovací schéma pro zkoušku odolnosti proti kyselinám za 
studena 

Ke zkouškám chemické odolnosti se nejčastěji používají vodné roztoky kyseliny 

citronové, sírové nebo chlorovodíkové, destilovaná voda působící za varu v kapalném nebo 

plynném skupenství, roztok hydroxidu sodného nebo zkušební roztok detergentu.  

Významným prvkem hodnocení smaltu jako protikorozní ochrany jsou zkoušky 

celistvosti prováděné nízkým nebo vysokým napětím. Tyto zkoušky jsou založeny na 

skutečnosti, že smalt tvoří nevodivou bariéru mezi ocelovým materiálem a prostředím. 

Zkušební elektroda (v případě zkoušky nízkým napětím houby namočené ve zkušebním 

roztoku a v případě zkoušky vysokým napětím kovovou elektrodou – kartáčem) připojená ke 

kladnému pólu se posunuje po smaltovaném plechu, který je připojen ke kladnému pólu. 
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Zkušební napětí se volí s ohledem na tloušťku povlaku nebo požadavku zákazníka. V případě 

lokalizace necelistvosti dojde k jiskrovému výboji, který je ohlášen akustickým signálem. 

V případě detekce nízkým napětím nebo vysokým napětím přizpůsobeným tloušťce povlaku 

se jedná o zkušební metodu nedestruktivní. Ovšem v případě použití vysokých hodnot 

zkušebního napětí může dojít k průrazu slabých míst ve smaltu a v tom případě se již jedná o 

destruktivní zkoušku.  

Tabulka 2:  Požadované parametry chemické odolnosti smaltovaných plechů 
pro stavbu fermentoru 

Typ zkoušky Třída 

Monohydrát kyseliny citronové, 10 % roztok, pokojová teplota, 15 minut AA 

Kyselina sírová, 0,2 mol.l
-1

 roztok, pokojová teplota, 15 minut A+ 

Kyselina chlorovodíková,  10 % roztok, pokojová teplota, 15 minut A+ 

Typ zkoušky 
Max. hmotnostní 

úbytek 

Monohydrát kyseliny citronové, 6,4 %, var – kapalná fáze, 150 minut 1,5 g.m
-2

 

Kyselina chlorovodíková, 20 %, var – parní fáze, 7 dnů 8,0 g.m
-2

 

Destilovaná voda, var – kapalná fáze, 48 hodin 2,5 g.m
-2

 

Destilovaná voda, var – plynná fáze, 48 hodin 7,5 g.m
-2

 

Hydroxid sodný, 0,1 mol.l
-1

 roztok, 80°C, 24 hodin 6,0 g.m
-2

 

2.7 Použití smaltů – velkoobjemové nádrže Vítkovice   

Velkoobjemové nadzemní nádrže z oboustranně smaltovaných ocelových plechů 

vyrábí společnost Vítkovice od roku 1968, přičemž některé z nich slouží dodnes. 

V současnosti jsou vyráběny v podnikatelské jednotce ENVI pod značkou Vítkovice Power 

Engineering a.s., která je součástí holdingu Vítkovice Machinery Group a.s. Obdobnou 

výrobou se v Evropě v současné době zabývají další 3 společnosti.  

Za dobu své existence společnost dodala více než 14 000 nádrží různých rozměrů a 

pro různé aplikace. Přednosti smaltovaných nádrží jsou především 

 Vysoká variabilita konstrukčního řešení (průměr, výška, užitný objem, typ střechy, 

průchody potrubí a další příslušenství) 
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 Snadná montáž a demontáž 

 Vysoká odolnost smaltu proti chemickým látkám, atmosferickým vlivům, UV záření 

a abrazi 

V současnosti nacházejí smaltované nádrže uplatnění ve třech hlavních oblastech.  

 Bioplynové stanice 

 Čistírny odpadních vod Hydrovit ® 

 Skladovací nádrže 

2.7.1 Koroze smaltovaných nádrží 

Vzhledem ke své dlouhodobé chemické odolnosti slouží smaltované nádrže ke 

skladování agresivních chemických látek nebo k procesům, kde takové látky vznikají. Každá 

aplikace má své typické korozní činitele, kterým se nejenom volba typu smaltu, ale i 

materiály příslušenství a použité nátěrové systémy musí přizpůsobit.  

 Bioplynové stanice 

Bioplynová stanice je technologické zařízení, které využívá procesu anaerobní 

fermentace k výrobě bioplynu (obrázek 27). Jedná se o biochemický proces, během něhož 

směsná kultura mikroorganismů v několika stupních rozkládá organickou hmotu (biomasu) za 

nepřístupu vzduchu. Přitom vzniká bioplyn o typickém složení uvedeném v tabulce (3). [22] 

Tabulka 3:   Typické složení bioplynu 

CH4 CO2 H2O (g) N2 O2 H2 NH3 H2S 

40 – 75 % 25 – 55 % 0 – 10 % 0 – 5 % 0 – 2 % 0 -1 % 0 – 1 % 0 – 1 % 

 

Rozklad homogenizované organické hmoty probíhá ve fermentoru, což je nádrž ze 

smaltovaných plechů opatřená míchadlem, topným elementem a uzavřená plynovou 

membránou. Zde vzniklý bioplyn je následně odsířen a přeměněn v kogeneračních jednotkách 

na elektrickou energii a teplo. Vedlejším produktem je stabilizovaný anaerobní materiál 

(digestát), který je využíván jako hnojivo. [22] 

Z hlediska reakčních teplot se fermentory dělí na: 

- Psychrofilní   5 - 30°C 



                        44 

 

BEDNÁRIK, L.   Vliv struktury smaltu na korozní odolnost. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

- Mezofilní    30 – 40°C  

- Termofilní   45 - 60°C 

- Extrémně termofilní > 60°C  

 

 

Obrázek 27:  Bioplynová stanice 

Základními podmínkami anaerobní fermentace jsou dosažení požadované teploty, 

anaerobní prostředí (případně nízké řízené koncentrace kyslíku), dostatečná vlhkost (> 50 %) 

a optimální hodnota pH (6,5 – 7,5) pro funkci mikroorganismů.  

Nejvýznamnějšími korozními činiteli jsou především jednotlivé složky bioplynu  

(H2S, CO2, H2 a O2), vysoká relativní vlhkost, zvýšená teplota a tlak a kondenzace. Smalt je 

v tomto prostředí velmi odolný, ovšem korozní rychlost podkladového materiálu – 

nízkolegované uhlíkové oceli může být ve vysoce vlhkém prostředí s obsahem sirovodíku 

vysoká. Z tohoto důvodu smalt musí splňovat přísné kvalitativní požadavky dané normou 

EN ISO 28765. Pro horní řady smaltovaných plechů je požadována zkouška vysokým 

napětím pro detekci necelistvostí 1 500 V. [31]  

 Čistírny odpadních vod 

Čistírny odpadních vod Hydrovit ® (obr. 28) pracují na principu biologického čištění 

aktivovaným kalem, což je na rozdíl od anaerobní fermentace v procesu výroby bioplynu 

proces aerobní. Biologické znečištění je zde postupně oxidováno kulturami mikroorganismů 

ve formě vloček – kalu.  
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Mechanicky předčištěná komunální odpadní voda přitéká do aktivační nádrže 

rozdělené přepážkami. Při procesu nitrifikace, kdy je voda aeračním systémem 

provzdušňována, dochází k oxidaci amoniakálních sloučenin na dusitany a dusičnany. 

V dalším kroku – denitrifikaci jsou tyto sloučeniny organotrofními bakteriemi redukovány až 

na elementární dusík. Takto vyčištěná voda je přepouštěna do dosazovací nádrže. Přebytečný 

kal je odváděn do kalové nádrže, kde dochází převážně k jeho anaerobnímu rozkladu nebo 

vracen zpět do aktivační nádrže. Vzniklé kaly jsou využívány jako hnojivo v zemědělství, ke 

kompostování nebo se zapracovávají do půdy.  

 

Obrázek 28:  Schéma ČOV [23] 

Aktivovaný kal lze adaptovat na pH v poměrně širokém rozmezí 6,0 – 9,0 (optimálně 

7,0 – 7,5). [4] Tato skutečnost ovšem nemusí platit pro lokální objemy kondenzátu, ve kterých 

může vlivem bakterií oxidujících síru docházet k razantnímu okyselování v důsledku vzniku 

kyseliny sírové. Z tohoto důvodu jsou například odpadní vody ze zpracování bílkovin 

(zpracování masa a drůbeže) agresivnější než běžné komunální odpadní vody. Dalšími 

významnými činiteli jsou dle konkrétního procesu CO2 , H2S, O2, případně NH3. V případě 

uzavřených nádrží (běžně je uzavřená kalová nádrž, méně časté je uzavírání aktivační nádrže) 

je parní fáze tvořena vzduchem s téměř 100 % relativní vlhkostí.  

Čistírny odpadních vod jsou technologicky poměrně náročné zařízení a k intenzifikaci 

možných korozních dějů můžou razantně přispívat i různé nehomogenity prostředí. Mohou 
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vznikat články s diferenční aerací nebo vlivem vestavby z ušlechtilejšího materiálu 

(austenitické korozivzdorné oceli) galvanické články. V tomto případě se neuplatňuje  

mechanismus chování smaltů v kyselých a neutrálních prostředích (kapitola 2.7), kdy je 

povrch smaltu chráněn vrstvou křemičitého gelu. V případě vodivého spojení smaltovaného 

plechu s ušlechtilejším materiálem dochází v místě průniku korozního prostředí, kterým jsou 

necelistvosti smaltu, póry nebo trhliny k anodické reakci za vzniku rozpustných železnatých 

solí. Důsledkem této galvanické koroze jsou lokalizovaná napadení (obrázek 29), které mohou 

vést až k perforaci smaltovaného plechu. [36] 

 

Obrázek 29:  Korozní napadení smaltovaného plechu ČOV zpracovávající 
odpadní vody z  procesů asanace odpadů z  živočišné výroby [36] 

V praxi se této anodické polarizaci smaltovaného plechu dnes předchází snahou o 

eliminaci vestaveb z korozivzdorné oceli náhradou za kompozitové díly, díly opatřené 

organickým povlakem nebo vhodnou bariérovou izolací materiálů rozdílně ušlechtilých.   

Prací [36] bylo rovněž prokázáno, že pro smaltované nádrže nejsou příliš vhodné 

tradiční elektrochemické způsoby ochrany. Použití elektrochemické ochrany obětovanou 

anodou by bylo značně nákladné neboť většina kovu anody by se spotřebovala na kompenzaci 

katodických dějů probíhajících na vestavbě z ušlechtilejšího materiálu. Naopak použitím 

katodické ochrany vnějším zdrojem proudu bez potenciostatické regulace může docházet 

k silné lokální alkalizaci v okolí defektů smaltu, která degradaci smaltu dále podporuje.  
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 Skladovací nádrže 

Další významnou oblastí použití jsou velkoobjemové skladovací smaltované nádrže na 

pitnou a užitkovou vodu, pro průmyslové procesy a především na kapalná hnojiva typu DAM. 

Tyto hnojiva jsou roztokem dusičnanu amonného v koncentraci okolo 50 % a 

močoviny v koncentraci okolo 30 % s obsahem inhibitorů koroze. pH těchto roztoků je 

upraveno na hodnotu okolo 7. Smaltové povlaky jsou v tomto prostředí zcela odolné 

v širokém rozmezí teplot a koncentrací. Samotný dusičnan amonný je znám svým negativním 

působením za vyšších teplot, kdy iniciuje korozní praskání uhlíkových ocelí.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle praktické části 

Jak bylo popsáno v teoretické části, schopnost smaltu tvořit účinnou protikorozní 

ochranu základního materiálu je dána jak jeho chemickým složením, tak jeho strukturou. 

Vzhledem k bariérovému charakteru protikorozní ochrany smaltovými povlaky je základním 

předpokladem jeho nepropustnost pro složky korozního prostředí. Ta je úměrná jak tloušťce 

povlaku a případnému počtu vad, tak hustotě, velikosti a distribuci plynových bublin, které 

mohou za určitých podmínek vytvořit průchozí cestu k podkladovému ocelovému materiálu a 

jeho korozní napadení.  

Praktická část má za cíl posoudit vliv vybraných aspektů přípravy smaltéřské suspenze 

a samotné technologie zhotovení smaltu na jeho funkci bariérové ochrany proti korozi. Pro 

praktickou část byly připraveny různé typy vzorků navzájem se lišící:  

 Obsahem jílu ve smaltéřské suspenzi 

 Jemností mletí smaltéřské suspenze 

 Dobou výpalu smaltu 

 Podkladovým ocelovým plechem  

U takto zhotovených vzorků bude pomocí stereomikroskopu hodnocen objem bublin, 

jejich velikost a případně výskyt dalších vad v povlaku. Poté budou vzorky exponovány ve 

zkušebních roztocích, načež budou stanoveny hmotnostní úbytky smaltu. Na takto 

exponovaných vzorcích bude celistvost povlaku hodnocena ferroxylovou zkouškou.  

3.2 Příprava vzorků 

3.2.1 Rozdělení vzorků 

Pro praktickou část bylo připraveno 6 sad vzorků jednovrstvě - oboustranně 

smaltovaných. Konkrétní rozdíly ve zhotovení smaltového povlaku jsou uvedeny v tabulce 5. 

K hodnocení byl zvolen přímý smalt na základě směsi frit P0813 a P1313 od firmy Mefrit, 

spol. s.r.o. Poměr jednotlivých surovin pro výrobu smaltéřské suspenze (tzv. mlýnský 

předpis) je uveden v tabulce 4.  
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Tabulka 4:   Základní mlýnský předpis  

Smaltéřská surovina Množství 

Frita P1313 150,0 g 

Frita P0813 150,0 g 

Křemen mikromletý 45,0 g 

Jíl MIC 18,0 g 

Kyselina boritá 1,2 g 

Dusitan sodný 0,45 g 

Uhličitan draselný 0,15 g 

Voda 165,0 – 175,0 ml 

Požadovaná hustota 1,68 – 1,75 g.cm
-3 

 

Tyto frity jsou výrobcem primárně určeny pro jednovrstvé smaltování ohřívačů vody, 

ovšem jeví se jako použitelné i na výrobu plechů pro velkoobjemové zásobníky na užitkovou 

vodu a méně agresivní média, pro které norma EN ISO 28765 stanovuje tloušťku nánosu 160 

– 350 μm respektive 200 – 400 μm. 

Tabulka 5:   Specifikace a označení jednotlivých typů vzorku  

Typ 

vzorku 

Podkladový 

kov 

Obsah jílu ve 

smaltéřské 

suspenzi 

(hm. %) 

Jemnost mletí 

smaltéřské 

suspenze 

(°B) 

Vypalovací 

teplota 

smaltu (°C) 

Čas 

výpalu 

smaltu (s) 

A S 390 EK 3,4  1 – 2 830 390 

B S 390 EK 5,0  1 – 2 830 390  

C S 390 EK 3,4  4 – 5 830 390  

D S 390 EK 3,4  1 – 2 830 300  

E S 390 EK 3,4  1 – 2 830 450  

F Kosmalt E300 3,4  1 – 2 830 390  

 

 

 



                        50 

 

BEDNÁRIK, L.   Vliv struktury smaltu na korozní odolnost. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

3.2.2 Příprava smaltéřské suspenze 

Smaltéřská suspenze dle mlýnského přepisu uvedeného v tabulce 4 (případně 

s úpravou obsahu jílu MIC jak je uvedeno u vzorku typu B v tabulce 5) byla připravena 

v keramických kulových mlýnech (obrázek 30). Mletí bylo ukončeno po dosažení požadované 

jemnosti smaltéřské suspenze. 

 

Obrázek 30:   Kulový mlýn  

K měření jemnosti mletí smaltéřské suspenze bylo použito Bayerovo síto (obrázek 31). 

Jemnost mletí se udává ve stupních Bayera (°B) a označuje podíl pevné fáze z odebíraného 

objemu, který zůstane zachycen na sítu určité jemnosti (velikosti a množství ok). Následně 

byla pyknometricky provedena kontrola hustoty smaltéřské břečky.  

 

Obrázek 31:  Bayerovo síto na měření jemnosti mletí smaltéřské suspenze  
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3.2.3 Podkladový ocelový plech 

Podkladovým materiálem pro zhotovení vzorků byl za tepla válcovaný ocelový plech 

tloušťky 3 mm o průměru 100 mm (obrázek 32).  

 

Obrázek 32:  Vzorek ocelového plechu o tloušťce 3 mm  

Pro výrobu vzorků typů A – E byl použit materiál jakosti S 390 EK výrobce Arcelor 

Mittal, vyvinutý speciálně pro smaltování plechů na stavbu velkoobjemových nádrží. Jeho 

chemické složení a mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 6.  

Tabulka 6:  Chemické složení a mechanické vlastnosti materiálu S  390 EK 

Chemické složení (%) 

C Mn P S Si Al Ti 

≤ 0,07 0,8 – 1,2 ≤ 0,025 ≤ 0,015 ≤ 0,1 ≤ 0,06 ≥ 0,18 

Mechanické vlastnosti po smaltování 

ReH ≥ 390 MPa 

Rm ≥ 500 MPa 

 

Pro výrobu vzorků typu F byl použit materiál jakosti Kosmalt E 300 výrobce U.S. 

Steel Košice, s.r.o., který je v současné době používán společností Vítkovice Power 

Engineering a.s. pro výrobu smaltovaných plechů na výrobu velkoobjemových nádrží.  Jeho 

chemické složení a mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 7.  
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Tabulka 7: Chemické složení a mechanické vlastnosti materiálu Kosmalt E 300  

Chemické složení (%) 

C Mn P S Si Al Ti 

≤ 0,07 ≤ 0,3 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,06 0,02 – 0,07 0,06 – 0,12 

Mechanické vlastnosti po smaltování 

ReH ≥ 300 MPa 

Rm ≥ 380 MPa 

 

3.2.4 Výroba vzorků 

Bylo připraveno celkem 90 kusů vzorků tj. 15 ks každého typu. Pro jejich výrobu byl 

zvolen následující postup: 

1. Mechanické otryskání povrchu na stupeň čistoty Sa 2 ½ (obrázek 33) dle normy 

ČSN EN ISO 8501-1. [32] Jako abrazivo byl použit sekaný ocelový drát. Výsledná 

průměrná drsnost povrchu vyjádřená jako střední aritmetická úchylka profilu Ra byla u 

vzorků A – E 7,7 μm, zatímco u vzorků F 10,2 μm. Měření bylo provedeno 

drsnoměrem Handysurf E-35 A.  

 

Obrázek 33:  Otryskaný vzorek ocelového plechu  

2. Ponorové odmaštění v alkalické odmašťovací lázni Pragolod 15 o koncentraci 

4 hm. % s přídavkem tenzidové přísady Pragolod DT NF v koncentraci 

0,2 hm. %, po dobu 5 minut (obrázek 34). Teplota odmašťovací lázně byla 40 -

50°C. Po odmaštění následoval oplach vzorků studenou vodou a sušení 

v elektrické sušárně při teplotě 80°C po dobu 5 minut.  
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Obrázek 34:  Odmašťování vzorků  

3. Aplikace smaltéřské suspenze byla provedena ručně, vzduchovou stříkací pistolí 

EST 216. Požadovaná tloušťka mokrého nánosu byla 250 – 300 μm a byla 

kontrolována hřebenovou měrkou na mokré nátěry. Hrany byly následně od 

nánosu smaltéřské suspenze očištěny filtračním papírem. 

 

4. Sušení smaltéřské suspenze bylo provedeno v laboratorní sušárně při teplotě 

100°C po dobu 10 minut. (obrázek 35) 

 

Obrázek 35:  Vzorek s nánosem vysušené smaltéřské suspenze - bisquitu 

5. Vypalování smaltu bylo prováděno v laboratorní peci (obrázek 36) při teplotách 

a vypalovacích časech uvedených v tabulce 5. Chládnutí smaltu probíhalo volně 

na vzduchu.  
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Obrázek 36:  Vypalování smaltu  

6. Umělé „ zrání“ smaltu v laboratorní sušárně při teplotě 150°C po dobu 5 hodin 

bylo provedeno za účelem urychlit vznik případných vodíkových vad – rybích 

šupin ve smaltu. Výskyt těchto vad nebyl pozorován. Vypálené vzorky ilustruje 

obrázek 37. 

 

Obrázek 37:  Vypálený smalt  

 

7. Kontrola tloušťky smaltového povlaku. Vzhledem k silné závislosti ochranných 

vlastností smaltu na konečné tloušťce smaltového povlaku byla provedena její 

kontrola. K měření byl použit digitální tloušťkoměr s oddělenou sondou CM-

8855. Požadovaná tloušťka smaltu byla stanovena v intervalu 200 – 250 μm. 

Vzorky nevyhovující tomuto intervalu byly vyřazeny a byly vyrobeny vzorky 

nové.  
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3.3 Hodnocení chemické odolnosti smaltu 

K hodnocení chemické odolnosti smaltu byly použity zkoušky uvedené souborem 

norem EN ISO 28706. [31] V tabulce 8 jsou uvedeny jednotlivé zkušební podmínky a 

maximální hmotnostní úbytky stanovené normou EN ISO 28765 pro tento druh smaltu.  

Tabulka 8:   Hodnocení chemické odolnosti smaltu – zkušební parametry  

Typ zkoušky 
Max. hmotnostní 

úbytek 

Monohydrát kyseliny citronové, roztok 6,4 %, var, 150 minut 3,0 g.m
-2

 

Destilovaná voda, var – kapalná fáze, 48 hodin 5,0 g.m
-2

 

Hydroxid sodný, 0,1 mol.l
-1

 roztok, 80°C, 24 hodin 7,0 g.m
-2

 

3.3.1 Postup provedení zkoušek  

Každému ze zkušebních roztoků byly vystaveny 3 ks smaltovaných vzorků každého 

typu. Postup zkoušení byl následující: 

1. Odmaštění vzorků technickým lihem. 

2. Sušení v elektrické sušárně při teplotě 110°C po dobu 120 minut. 

3. Chladnutí v exsikátoru po dobu 120 minut.  

4. Vážení vzorku na analytických vahách Kern. Zaznamenána hodnota m1. 

5. Krytování hran vzorku pomocí etylen-propylenového těsnění a pásky pro 

galvanizérské účely. Krytováním byla vymezena zkušební plocha vzorku 0,5 dm
2
. 

6. Uložení vzorků do aparatury. Pro zkoušky roztokem kyseliny citronové a 

destilované vody byl vzorek umístěn ve spodní části skleněné aparatury opatřené 

zpětným chladičem (obrázek 38). Pro zkoušky roztokem hydroxidu sodného byl 

vzorek umístěn do aparatury z korozivzdorné oceli 1.4571 (obrázek 39), která 

byla následně umístěna do termostaticky ohřívané lázně.  

7. Výdrž na zkušební teplotě po stanovený čas.  

8. Odstavení aparatury, vyjmutí vzorků, jejich oplach postupně studenou vodou, 

roztokem kyseliny octové o koncentraci 50 ml.l
-1

 a destilovanou vodou.  

9. Sušení v elektrické sušárně při teplotě 110°C po dobu 120 minut. 

10. Výdrž na zkušební teplotě po stanovený čas.  
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Obrázek 38:  Aparatura pro zkoušky chemické odolnosti smaltů v  kyselých a 
neutrálních roztocích za varu  

 

 

Obrázek 39:  Aparatura pro zkoušky chemické odolnosti smaltů v  alkalických 
roztocích  

11. Odstavení aparatury, vyjmutí vzorků a jejich oplach postupně studenou vodou, 

roztokem kyseliny octové o koncentraci 50 ml.l
-1

 a destilovanou vodou.  

12. Sušení v elektrické sušárně při teplotě 110°C po dobu 120 minut. 

13. Chladnutí v exsikátoru po dobu 120 minut.  
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14. Vážení vzorku na analytických vahách Kern. Zaznamenána hodnota m2. 

15. Výpočet hmotnostního úbytku: 

- Hmotnostní úbytek po působení roztoku kyseliny citronové za varu 

                         (g.m
-2

)     (3.1) 

- Hmotnostní úbytek po působení destilované vody za varu 

                        (g.m
-2

)     (3.2) 

- Hmotnostní úbytek po působení horkého roztoku hydroxidu sodného 

                        (g.m
-2

)     (3.3) 

3.3.2 Výsledky zkoušek chemické odolnosti 

Jednotlivé hmotnostní úbytky po expozici ve zkušebních roztocích jsou uvedeny 

v tabulkách 9 – 14. Srovnání jednotlivých typů vzorků jsou následně znázorněny ve 

sloupcových grafech 1 – 3.  

 

Graf 1:  Srovnání odolností smaltů v  kyselém prostředí  
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Graf 2: Srovnání odolností smaltů v  neutrálním prostředí  

 

 

Graf 3:  Srovnání odolností smaltů v  alkalickém prostředí  
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Tabulka 9: Stanovení chemické odolnosti smaltu typu A  

Odolnost proti kyselině citronové za varu 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA2,5  (g.m
-2

) 

1A 
m1 191,5595 

0,54 
m2 191,5568 

2A 
m1 191,9967 

0,56 
m2 191,9939 

3A 
m1 190,8850 

0,38 
m2 190,8831 

Průměrný váhový úbytek ΔρA2,5 0,49 

Odolnost proti destilované vodě za varu - kapalná fáze 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA48  (g.m
-2

) 

4A 
m1 191,0066 

1,32 
m2 191,0000 

5A 
m1 190,1101 

1,28 
m2 190,1037 

6A 
m1 191,0712 

1,12 
m2 191,0656 

Průměrný váhový úbytek ΔρA48 1,24 

Odolnost proti roztoku hydroxidu sodného při 80°C 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA24  (g.m
-2

) 

7A 
m1 191,6002 

8,20 
m2 191,5592 

8A 
m1 191,8456 

7,42 
m2 191,8085 

9A 
m1 192,523 

7,38 
m2 192,4861 

Průměrný váhový úbytek ΔρA24 7,67 

 

  



                        60 

 

BEDNÁRIK, L.   Vliv struktury smaltu na korozní odolnost. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

Tabulka 10:  Stanovení chemické odolnosti smaltu typu B  

Odolnost proti kyselině citronové za varu 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA2,5  (g.m
-2

) 

1B 
m1 194,3591 

0,62 
m2 194,3560 

2B 
m1 193,2476 

0,58 
m2 193,2447 

3B 
m1 194,1173 

0,80 
m2 194,1133 

Průměrný váhový úbytek ΔρA2,5 0,67 

Odolnost proti destilované vodě za varu - kapalná fáze 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA48  (g.m
-2

) 

4B 
m1 192,7672 

1,6 
m2 192,7592 

5B 
m1 194,2198 

1,72 
m2 194,2112 

6B 
m1 192,5433 

1,70 
m2 192,5348 

Průměrný váhový úbytek ΔρA48 1,67 

Odolnost proti roztoku hydroxidu sodného při 80°C 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA24  (g.m
-2

) 

7B 
m1 194,352 

8,02 
m2 194,3119 

8B 
m1 194,1214 

7,98 
m2 194,0815 

9B 
m1 194,4462 

8,28 
m2 194,4048 

Průměrný váhový úbytek ΔρA24 8,09 
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Tabulka 11: Stanovení chemické odolnosti smaltu typu C  

Odolnost proti kyselině citronové za varu 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA2,5  (g.m
-2

) 

1C 
m1 190,9301 

0,46 
m2 190,9278 

2C 
m1 191,4752 

0,52 
m2 191,4726 

3C 
m1 191,3015 

0,62 
m2 191,2984 

Průměrný váhový úbytek ΔρA2,5 0,53 

Odolnost proti destilované vodě za varu - kapalná fáze 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA48  (g.m
-2

) 

4C 
m1 191,4577 

2,24 
m2 191,4465 

5C 
m1 191,6830 

2,44 
m2 191,6708 

6C 
m1 192,4579 

2,80 
m2 192,4439 

Průměrný váhový úbytek ΔρA48 2,49 

Odolnost proti roztoku hydroxidu sodného při 80°C 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA24  (g.m
-2

) 

7C 
m1 192,3023 

7,66 
m2 192,2640 

8C 
m1 190,3089 

8,00 
m2 190,2689 

9C 
m1 191,0328 

7,36 
m2 190,9960 

Průměrný váhový úbytek ΔρA24 7,67 
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Tabulka 12:  Stanovení chemické odolnosti smaltu typu D  

Odolnost proti kyselině citronové za varu 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA2,5  (g.m
-2

) 

1D 
m1 190,8455 

0,54 
m2 190,8428 

2D 
m1 191,1592 

0,88 
m2 191,1548 

3D 
m1 191,3065 

0,74 
m2 191,3028 

Průměrný váhový úbytek ΔρA2,5 0,72 

Odolnost proti destilované vodě za varu - kapalná fáze 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA48  (g.m
-2

) 

4D 
m1 191,4007 

1,34 
m2 191,3940 

5D 
m1 192,4475 

1,38 
m2 192,4406 

6D 
m1 192,1828 

1,58 
m2 192,1749 

Průměrný váhový úbytek ΔρA48 1,43 

Odolnost proti roztoku hydroxidu sodného při 80°C 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA24  (g.m
-2

) 

7D 
m1 191,2406 

8,26 
m2 191,1993 

8D 
m1 191,7031 

7,68 
m2 191,6647 

9D 
m1 192,1008 

8,12 
m2 192,0602 

Průměrný váhový úbytek ΔρA24 8,02 
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Tabulka 13:  Stanovení chemické odolnosti smaltu typu E  

Odolnost proti kyselině citronové za varu 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA2,5  (g.m
-2

) 

1E 
m1 193,0491 

0,64 
m2 193,0459 

2E 
m1 192,8555 

0,88 
m2 192,8511 

3E 
m1 192,2198 

0,58 
m2 192,2169 

Průměrný váhový úbytek ΔρA2,5 0,70 

Odolnost proti destilované vodě za varu - kapalná fáze 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA48  (g.m
-2

) 

4E 
m1 192,5184 

1,78 
m2 192,5095 

5E 
m1 191,4679 

1,42 
m2 191,4608 

6E 
m1 191,1166 

1,52 
m2 191,1090 

Průměrný váhový úbytek ΔρA48 1,57 

Odolnost proti roztoku hydroxidu sodného při 80°C 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA24  (g.m
-2

) 

7E 
m1 191,9109 

7,72 
m2 191,8723 

8E 
m1 191,5900 

7,54 
m2 191,5523 

9E 
m1 192,0411 

7,92 
m2 192,0015 

Průměrný váhový úbytek ΔρA24 7,73 
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Tabulka 14:  Stanovení chemické odolnosti smaltu typu F  

Odolnost proti kyselině citronové za varu 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA2,5  (g.m
-2

) 

1F 
m1 193,4890 

2,52 
m2 193,4764 

2F 
m1 193,2185 

2,32 
m2 193,2069 

3F 
m1 194,3878 

2,68 
m2 194,3744 

Průměrný váhový úbytek ΔρA2,5 2,51 

Odolnost proti destilované vodě za varu - kapalná fáze 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA48  (g.m
-2

) 

4F 
m1 193,8691 

1,66 
m2 193,8608 

5F 
m1 193,7000 

2,10 
m2 193,6895 

6F 
m1 193,3221 

1,92 
m2 193,3125 

Průměrný váhový úbytek ΔρA48 1,89 

Odolnost proti roztoku hydroxidu sodného při 80°C 

Číslo vzorku Naměřené hmotnosti (g) ΔρA24  (g.m
-2

) 

7F 
m1 191,8748 

9,30 
m2 191,8283 

8F 
m1 191,8839 

9,78 
m2 191,8350 

9F 
m1 193,2363 

9,74 
m2 193,1876 

Průměrný váhový úbytek ΔρA24 9,61 
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3.4 Hodnocení celistvosti smaltu  

Celistvost smaltových povlaků před expozicí ve zkušebních roztocích byla hodnocena 

pomocí zkoušky vysokým napětím dle normy ČSN EN 14430 – A. [35] Tento typ zkoušky je 

nedestruktivní. Nedochází při něm ke vzniku otevřených pórů vlivem silného elektrického 

výboje přes slabá místa ve smaltu. 

Hodnocení celistvosti povlaku po expozici ve zkušebních roztocích bylo provedeno 

ferroxylovou zkouškou pórovitosti. 

3.4.1 Zkouška vysokým napětím 

 K měření celistvosti byl použit vysokonapěťový porozimetr ELCOMETER 266 od 

firmy Gamin. Jednotlivé prvky přístroje jsou uvedeny na obrázku 40.  

 

Obrázek 40:  Vysokonapěťový porozimetr ELCOMETER 266. 1- Zkušební 
elektroda; 2- Detektor Elcometer 266; 3- Uzemňovací kabel s  krokodýlovou 

svorkou; 4- Vzorek smaltovaného plechu s  pryžovou ochranou hran   

Cílem měření bylo u jednotlivých typů vzorků stanovit nejnižší průrazné napětí – tedy 

napětí, které vyvolá byť jenom jediné lokalizované vodivé spojení mezi podkladovým 

ocelovým plechem a elektrodou detektoru. Pro interpretaci výsledků měření bylo použito 

grafické znázornění četností těchto nejnižších průrazných napětí (grafy 4 – 9) – tedy počet 

vzorků, na kterých byla při uvedeném zkušebním napětí poprvé detekována necelistvost. 

1 2 

3 

     4 
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Měření bylo prováděno postupně na obou stranách vzorku, jehož okraje byly chráněny 

pryžovým mezikružím. Počáteční zkušební napětí bylo 500 V. V případě, že nebyla 

detekována necelistvost, bylo zkušební napětí postupně zvyšováno po 100 V.  

Zkušební napětí pro tento typ smaltu je normou EN ISO 28765 [31] předepsáno 

900 V. Tabulka 15 znázorňuje procentuální množství vzorků plnících tento parametr (tj. 

zkušební napětí 900 V nelokalizuje ve smaltu necelistvost)  

Tabulka 15:   Podíl vzorků plnících  kritérium celistvosti  

Typ vzorku 
Podíl vzorků plnících 

kritérium celistvosti 900 V 

A 70 % 

B 73 % 

C 30 % 

D 37 % 

E 83 % 

F 10 % 

 
Graf 4: Hodnocení celistvosti smaltového povlaku – zkouška vysokým napětím 

– Vzorky typu A 
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Graf 5: Hodnocení celistvosti smaltového povlaku – zkouška  vysokým napětím 
– vzorky typu B 

 

 

Graf 6: Hodnocení celistvosti smaltového povlaku – zkouška vysokým napětím 
– vzorky typu C 
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Graf 7: Hodnocení celistvosti smaltového povlaku – zkouška vysokým napětím 
– vzorky typu D 

 

 

Graf 8: Hodnocení celistvosti smaltu zkouškou vysokým napětím před 
působením  zkušebních roztoků – vzorky typu E 
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Graf 9: Hodnocení celistvosti smaltového povlaku – zkouška vysokým napětím 
– vzorky typu F 
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8 

9 

4 

3 3 3 

0 0 0 0 0 0 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Další 

P
o
če

t 
v

y
řa

ze
n

ý
ch

 v
zo

rk
ů

 

Zkušební napětí (V) 

Vzorky typu - F 



                        70 

 

BEDNÁRIK, L.   Vliv struktury smaltu na korozní odolnost. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

Tabulka 16:  Výsledky ferroxylového testu  

Typ vzorku 

Počet vzorků 

s lokalizovanou 

necelistvostí 

Průměrný počet 

necelistvostí na 1 dm
2 

A 0 0 

B 0 0 

C 0 0 

D 0 0 

E 0 0 

F 6 5,2 

 

 

Obrázek 41:  Vyvolaný zkušební papír s  lokalizovanými necelistvostmi povlaku  
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3.5 Hodnocení struktury smaltu 

K hodnocení struktury smaltového povlaku byl použit stereomikroskop Olympus 

SZX10. Vzhledem k malým tloušťkám povlaku a poměrně dobré viditelnosti plynových 

bublin po osvícení přídavnými zdroji světla byly jednotlivé typy vzorků pozorovány shora – 

kolmo na povrch vzorku.  

Na zhotovených snímcích povrchu smaltu byla vytyčena měřící plocha 500 x 500 μm, 

na které byly pomocí grafického editoru zvýrazněny plynové bubliny (obrázky 42 – 47). 

Pomocí naměřených hodnot průměrů jednotlivých bublin byl stanoven plošný zlomek AA.  

Objem plynových bublin ve smaltu byl následně odvozen z Cavaglierova pravidla 

(rovnice 3.4).   

  

 
   

  

 
         (3.4) 

 

Vb   je  objem stanovované fáze (plynových bublin ve smaltu) 

V - celkový objem 

Ab - součet ploch stanovované fáze (plynové bubliny) na řezu  

A - celková plocha 

 

Tabulka 17:   Objemový zlomek hodnocených smaltů  

Typ vzorku Objemový zlomek Vb  

A 0,191 

B 0,235 

C 0,176 

D 0,185 

E 0,257 

F 0,249 
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Stanovený celkový objem plynových bublin ve smaltu však pro účely této práce není 

dostatečně vypovídající a proto byl tento celkový objem rozdělen na dílčí objemy tvořené 

bublinami různých velikostí. Následující rozdělení plynových bublin dle jejich průměrů 

vychází z práce [16]: 

- Velmi malé bubliny  ˂ 15 μm 

- Malé bubliny   16 – 25 μm 

- Střední bubliny   25 – 35 μm 

- Objemné bubliny   36 – 65 μm 

- Velmi objemné bubliny  66 – 99 μm 

- Masivní bubliny   > 100 μm 

Objemový podíl plynových bublin v daném rozměrovém intervalu byl stanoven 

pomocí jejich počtu a střední plochy.  

Výskyt jiných vad smaltového povlaku nebyl v průběhu pozorování zaznamenán.   
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Obrázek 42:  Vzorek typu A – hodnocená plocha  (500 x 500 μm)  

 

Graf 7:  Rozdělení plynových bublin dle velikosti –  vzorky typu A  
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Obrázek 43:  Vzorek typu B – hodnocená plocha  (500 x 500 μm)  

 

Graf 8:  Rozdělení plynových bublin dle velikosti –  vzorky typu B 
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Obrázek 44:  Vzorek typu B – hodnocená plocha  (500 x 500 μm)  

 

Graf 9:  Rozdělení plynových bublin dle velikosti –  vzorky typu C 

 

35,6 

26,6 

13,2 

24,6 

0 0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

˂ 15 16 - 25 26 - 35 36 - 65 66 - 99 > 100 

P
o

d
íl 

(o
b

j.
 %

) 

Průměr plynové bubliny (μm) 

Rozdělení plynových bublin dle velikosti - vzorky typu C 



                        76 

 

BEDNÁRIK, L.   Vliv struktury smaltu na korozní odolnost. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

 

Obrázek 45:  Vzorek typu D – hodnocená plocha (500 x 500 μm)  

 

Graf 10:   Rozdělení plynových bublin dle velikosti – vzorky typu D 
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Obrázek 46:  Vzorek typu E – hodnocená plocha (500 x 500 μm)  

 

Graf 11:   Rozdělení plynových bublin dle velikosti – vzorky typu E 
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Obrázek 47:  Vzorek typu F – hodnocená plocha (500 x 500 μm)  

 

Graf 12:   Rozdělení plynových bublin dle velikosti – vzorky typu F 
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4 DISKUZE 

Pro účely praktické části této práce bylo připraveno 6 typů sad jednovrstvě 

smaltovaných vzorků, které se navzájem lišily v jednotlivých aspektech výroby majících vliv 

na výslednou strukturu smaltového povlaku: obsahem jílu, jemností mletí smaltéřské 

suspenze, vypalovacích časů smaltu a použitým podkladovým ocelovým materiálem.  

U takto zhotovených vzorků byly provedeny zkoušky vysokým napětím na ověření 

celistvosti smaltového povlaku, které u jednotlivých typů ukázaly poměrně výrazné rozdíly. 

Ty je možné dát do souvislosti s hustotou, velikostí a distribucí plynových bublin v povlaku. 

Z hlediska celistvosti smaltu a tím pádem jeho schopnosti tvořit účinnou bariéru mezi 

podkladovým materiálem a korozním prostředím se jako důležité ukázaly dva předpoklady. 

Za prvé se jako nežádoucí ukázaly lokalizované shluky drobných bublin o velikosti do 

přibližně 25 μm. Tato lokalizace je zřejmě spojena s nedostatečným protavením částic frity, 

případně jiných surovin obsažených v povlaku, které plynovým bublinám brání ve vystoupení 

ze smaltu. Na hranicích těchto částic pak dochází k jejich hromadění, jenž po utuhnutí smaltu 

může být příčinou vytvoření „slabých“ míst, která se mohou v budoucnu stát místem iniciace 

korozního napadení. Nedostatečné protavení větších částic může být spojeno s nevhodnou 

jemností mletí smaltéřské suspenze (vzorky typu C) nebo nedostatečným časem výpalu 

(vzorky typu D).  

Hlavním nežádoucím jevem se ovšem ukázal být výskyt masivních plynových bublin 

komunikujících s povrchem smaltu a dosahujících průměru nad 100 μm. Tyto vady byly 

lokalizovány pouze u vzorků typu F. Předpokládaných příčin tohoto jevu je několik. 

Vzhledem k nižší tvrdosti podkladového ocelového materiálu v porovnání s  materiálem 

použitým pro vzorky A – E, mohlo za stejných podmínek tryskání dojít k vytvoření větší 

styčné plochy pro reakci mezi smaltem a ocelovým povrchem, která při v průběhu vypalování 

znamená jak vyšší množství plynných reakčních produktů, tak vyšší riziko vzniku defektu 

v tryskané povrchové vrstvě, který se během vypalování mohl stát zdrojem zachytávání 

plynné fáze a jejího následného uvolňování za vzniku masivních bublin.  

Dalším možným důvodem výskytu těchto defektů může být rozdílné chemické složení 

obou ocelových materiálů. Materiál pro vzorky typu A – E vykazuje při přibližně stejném 

množství uhlíku zhruba třikrát vyšší obsah titanu. Takto stabilizovaný uhlík má zřejmě menší 

tendenci tvořit během procesu vypalování smaltu plynné produkty.  



                        80 

 

BEDNÁRIK, L.   Vliv struktury smaltu na korozní odolnost. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

Z hlediska vlivu výsledné bublinaté struktury na celistvost smaltu se jako poměrně 

vyhovující ukázaly vzorky typů A, B a E s rovnoměrně distribuovanými bublinami o 

průměrech do 65 μm. Více než 70 %  vzorků každého z těchto typů vykazovalo nejnižší 

průrazné napětí nad požadovaných 900 V, přičemž například u zhruba 16 % vzorků typu E 

bylo nejnižší průrazné napětí 1500 V a více.  

Zkoušky chemické odolnosti už tak jednoznačné výsledky nepřinesly. Výjimkou byly 

vzorky typu F, jejichž hmotnostní úbytky byly v kyselém i alkalickém prostředí nejvyšší, což 

bylo zřejmě způsobeno průnikem zkušebního roztoku do masivních bublin, zcela nebo 

částečně komunikujících s povrchem, přičemž zřejmě došlo k destrukci okrajů těchto bublin a 

nárůstu hmotnostních úbytků smaltu. U exponovaných vzorků typu F, jako u jediných byly 

rovněž detekovány necelistvosti pomocí ferroxylové zkoušky.   

Vzorky typů A – E vykazovaly v kyselém a neutrálním prostředí velmi dobrou 

odolnost, která se u jednotlivých typů příliš nelišila. V alkalickém prostředí však hmotnostní 

úbytky smaltu byly mírně vyšší, než povoluje norma.  

Pro další ověření výše uvedených poznatků by bylo cenné ještě komplexnější 

hodnocení struktury pozorováním příčných výbrusu smaltovým povlakem pro získání 

informací o distribuci bublin ve vzdálenosti od rozhraní ocel – smalt. Pro hodnocení korozní 

odolnosti smaltových povlaku by bylo rovněž přínosné hodnocení metodou elektrochemické 

impedanční spektroskopie (EIS).   
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5 ZÁVĚR 

Teoretická část předkládá základní informace o charakteristikách, technologii a 

vlastnostech průmyslových smaltů. Důraz je kladen především na jejich korozní odolnost 

v jednotlivých prostředích, mechanismus a specifika jeho korozního napadení a praktické 

příklady jeho použití v průmyslu.   

Praktická část se zabývala studiem vlivu výsledné struktury smaltového povlaku na 

jeho funkci bariérové ochrany proti korozi podkladového ocelového plechu. Pro zkoušky 

vybraných vlastností smaltů bylo vyrobeno 6 sad vzorků. Hodnocena byla hustota, velikost a 

distribuce plynových bublin, které v povlaku mohou vytvořit průchozí cestu pro kontakt 

korozního prostředí s podkladovým kovem. Celistvost jednotlivých vzorků byla hodnocena 

zkouškou vysokým napětím a po expozici ve zkušebních roztocích také ferroxylovou 

zkouškou. Chemická odolnost smaltových povlaků byla ověřována dle standardizovaných 

metod v kyselých, neutrálních a alkalických roztocích za zvýšených teplot.  

Výsledky zkoušek ukázaly silnou závislost struktury smaltového povlaku na 

chemickém složení podkladovém ocelového materiálu, která má později rozhodující vliv na 

korozní odolnost smaltovaného dílu. Rovněž se projevila souvislost mezi dalšími aspekty 

výroby smaltového povlaku, jako jsou vypalovací teplota nebo výchozí velikost částic 

smaltéřských surovin před vypalováním smaltu a jeho výslednou strukturou.  

Byla zjištěna korelace mezi množstvím, velikostí a distribucí plynových bublin ve 

smaltu, jeho celistvostí a s tím související korozní odolností smaltovaného materiálu.  

Tyto praktické poznatky mohou být přínosné při zkouškách smaltovatelnosti nových 

ocelových materiálů a při vývoji nových smaltů pro použití v agresivním korozním prostředí.   
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