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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

ŠKVOR, P. Studium sklovitého smaltového povlaku v kontaktu s biologickým 

prostředím. Ostrava: katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 2010. Diplomová práce, vedoucí Doc.Ing. J. Podjuklová, CSc.  

 

Diplomová práce se zabývá studiem sklovitého smaltového povlaku v kontaktu s 

biologickým prostředím. V úvodní části jsou shrnuty vlastnosti sklovitých smaltových 

povlaků. Hlavní část je věnována vlivu biologického prostředí na křehkolomové  a 

mechanické vlastnosti sklovitých smaltových povlaků a návrhu metodiky 

experimentálních prací na jeho zjištění. Výsledky provedených zkoušek jsou uvedeny 

formou tabulek, grafů a přiložených fotografií. V závěru jsou uvedeny výsledky 

experimentů s jejich hodnocením. 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

ŠKVOR, P.  The influence of biologocal environment on vitreous enamel coatings. 

Ostrava: Department of Mechanical Technology, Faculty of  Mechanical Engeneering 

VŠB-Technical University of Ostrava, 20010. Master thesis,  supervisit Doc.Ing. J. 

Podjuklová, CSc. 

 

The master thesis deals with the influence of biologocal environment on vitreous 

enamel coatings. In introduction there are the characters of vitreous enamel coatings 

summarised. The main part is dedicated to the influence of biologocal surroundings on 

breakable and machanical properties  of vitreous enamel coatings. Also it describes 

suggestions of procedure,  of experimental work on final findings. The Results of the 

Surface Analysis are Presented in Tables, Graphs and Photographs. In conclusion there 

are the results of experiments and their evaluations mentioned above. 
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Seznam použitých zkratek 
 

 

veličina    popis                jednotka 

 

a      délka trhliny                 [m] 

α      součinitel délkové teplotní roztažnosti         [K-1] 

β      součinitel objemové teplotní roztažnosti           [K-1] 

E      modul pružnosti v tahu              [Pa] 

F      síla                [N] 

D      plocha vtisku         [mm2] 

G     rychlost uvolňování energie, hnací síla trhliny    [J.m-2] 

Gc     kritická rychlost uvolňování energie, měrná lomová energie  [J.m-2] 

K    faktor intenzity napětí               [Pa.m1/2] 

Kc      kritická hodnota faktoru intenzity napětí                    [Pa.m1/2] 

K ic     lomová houževnatost               [Pa.m1/2] 

σ      normálné napětí                       [Pa] 

σc      lomové napětí             [Pa] 

Y      součinitel tvaru trhliny (kalibrační faktor), závisle proměnná 

Hv      Vickersova tvrdost         [MPa] 

pH          stupnice kyselosti a zásaditosti 

T  teplota             [°C] 

A  tažnost              [%] 

Re      mez kluzu          [MPa] 

Rm      mez pevnosti v tahu         [MPa] 

Al     hliník 

C    uhlík 

Ti      titan 

Mn      mangan 

S      síra 

P      fosfor 

Si     křemík 

Ca5(PO4)3OH  hydroxyapatit 
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K2O     oxid draselnatý 

Na2O      oxid sodný 

CoO      oxid kobaltnatý 

NiO  oxid nikelnatý 

SiO2      oxid křemičitý 

Al 2O3      oxid hlinitý 

TiO2      oxid titaničitý 

ZrO2   oxid zirkoničitý 

LiO2  oxid litia 

FeO   oxid železnatý 

Fe2O3  oxid železitý 

Fe3O4    oxid železnato-železitý 

CaO  oxid vápenatý 

P2O5  oxid fosforečný 

MgO  oxid 

TiC  karbid titanu 
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Úvod 

 

 

Dnešní doba stále více zohledňuje ekologickou výrobu a vliv materiálů na 

životní prostředí. Důležitou součástí tohoto průmyslového odvětví se stávají materiály 

určené pro styk s potravinami nebo dokonce přímo pro kontakt s lidským nebo zvířecím 

organizmem.  

Nejčastěji se jedná o tělní implantáty a různé tělní náhrady. Ty pak podle určení 

musejí podléhat požadavkům na funkci a hlavně na zdravotní nezávadnost. Tyto 

materiály nesmí být pro organizmus toxické, tedy nesmí do organismu vylučovat 

toxické ani karcinogenní látky. 

Podle toho materiály určené pro tyto aplikace dělíme do tří skupin. Prví jsou 

materiály bioinertní. Nejsou toxické, ale ani nijak nepodporují ulpívání tělních buněk na 

jejich povrchu. Druhou skupinou jsou materiály resorbovatelné, které se postupně v těle 

rozloží a asimilují do tkání. Třetí skupina zahrnuje bioaktivní materiály. Tyto materiály 

aktivně podporují svým chemickým složením a charakterem povrchu růst tělních buněk 

a jejich pevnou vazbu na povrch implantátů. 

Sklovitý smaltový povlak s přidanými jíly nebo kaolíny by mohl být vhodným 

bioaktivním materiálem. Takto upravené smalty by sloužily jako povrchová úprava pro 

implantáty a náhrady kostí. Ty se dnes vyrábějí převážně z neželezných kovů a jejich 

slitin. Nepovlakované kovové implantáty mají charakter spíše bioinertní, některé 

dokonce uvolňují do organismu dlouhodobě nízké koncentrace kovových iontů nebo 

jejich sloučeniny. 

Právě vhodná povrchová úprava sklovitými smalty by mohla mít za následek 

bioaktivitu a zdravotní nezávadnost implantátů. Vhodně povrchově upravené implantáty 

se tak mohou stát pevně ukotvenou součástí kostí s celoživotní zárukou. 

Sklovité smalty jsou materiály tvrdé a křehké. Kostní implantáty jsou 

zatěžovány během své životnosti dynamickým namáháním a rázy. Je tedy nutné 

prozkoumat, jak jeho křehkolomové charakteristické vlastnosti ovlivní kontakt 

s biologickým prostředím a jaký to bude mít dopad na jeho použitelnost v praxi.    
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1 Přehled dosavadních poznatků o studiu vlastností 
sklovitých smaltových povlaků a jeho vhodnost pro 
kontakt s biologickým prostředím          

 

1.1 Definice smaltů 

 

„Smalt je výsledný produkt fyzikálně chemických reakcí v procesu tepelného 

zpracování skla komplikovaného chemického složení s dalšími složkami anorganického 

charakteru, spojující v sobě vlastnosti skla a keramiky se schopností adheze ke       

kovu.“ [1] 

 Technologie smaltování je složitý proces, probíhající za vysokých teplot 

v rozmezí 780 až 900 ˚C u železných kovů a 500 až 550 ˚C u neželezných kovů. Na 

podkladový materiál se nanáší smaltéřská frita. Její složení určuje výsledné vlastnosti 

sklovitého smaltového povlaku.   

1.2 Druhy smaltových povlaků 

 

 Sklovité smaltové povlaky můžeme rozdělit do tří kategorií. Jsou to smalty 

základní, krycí a samozákladující nebo také přímé.  

 

1.2.1    Základní smalt 

  Základní smalt musí zajistit dokonalé spojení systému kov-smalt a 

přiblížení fyzikálních vlastností obou fází. Jsou obvykle stavěny na bázi přídržných 

oxidů CoO a NiO. Jsou chemicky málo odolné a méně celistvé (porézní). Teploty 

vypalování jsou zpravidla vyšší než u smaltů krycích. 
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1.2.2    Krycí smalt 

 Krycí smalt je nositelem funkčních vlastností povlaku (fyzikální, chemické, 

biochemické, estetické). Při aplikaci na málo korozně odolné základní smalty hrozí 

podkorodování od hrany výrobku. 

 Dle frity můžeme rozdělit krycí smalty na: 

- smalty zakalené, 

- smalty polozakalené (polotransparentní), 

- smalty transparentní.   

 Smalty zakalené jsou barevné. Chemickým složením frity a fyzikálně 

chemického procesu natavování vzniká zákal. Nepřidávají se do frity žádné další barvící 

oxidy nebo kalící látky. Smalty zakalené jsou zpravidla na bázi titanu či zinku. 

 Smalty polozakalené se vyrábějí z částečně zakalených frit upravených 

v průběhu mletí. Přidáním oxidů se dosahuje požadovaný barevný odstín. Oxidy pak 

bývají na bázi titanu, zirkonu a antimonu. 

 Smalty transparentní se používají k dosažení vysokého lesku povrchu. Používají 

se transparentní frity s přídavkem kaliv  a barevných oxidů. Při mletí pak získává 

suzpence požadovaných optických vlastností. Výsledkem jsou intenzivní barvy smaltů. 

 

1.2.3    Přímé smalty 

 Přímé smalty v sobě kombinují vlastnosti základních a kracích smaltů. Jsou 

obvykle ne bázi borosilikátů s přídržným oxidem cobalnatým (modrý smalt), nebo 

nikelnatým (šedohnědé smalty). Jejich použití je výhodné tam, kde chceme mít menší 

tloušťky povlaku. Nevýhodou muže být poněkud horší tvorba fázového rozhraní kov-

smalt.  

 Dalším kritériem pro dělení sklovitého smaltového povlaku může být 

podkladový materiál, na který se smalt nanáší. 
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1.2.4 Smalty na ocelový plech 

 Nejčastěji v podobě dvouvrstvého systému (základní a krycí smalt). Hospodárné 

je jednovrstvé smaltování, kde smalt je vhodný pro přímé natavení na kov. Zvýší se tím 

produktivita a sníží náklady na energie a spotřeba materiálu. 

 Podkladovým materiálem bývají ocelové plechy tř. 11 nejčastěji dodávané jako: 

- tenké plechy do 2 mm tloušťky dle ČSN 42 0127 (válcované za studena) 

- tlusté plechy nad 3 mm (až 25 mm) dle ČSN 42 0209 (válcované za tepla) 

 Nejvhodnější pro smaltování je ocel neuklidněná tř. 11, která musí splňovat 

následující kritéria: 

- musí mít dostatečnou odolnost proti deformaci za zvýšených teplot; 

- nízkou náchylnost k tvorbě vodíkových vad ve smaltu (tzv. rybí šupina); 

- musí být dobře svařitelná, dobře mořitelná; 

- s homogenní strukturou, povrch musí být hladký bez okují, šupin, trhlin, rýh 

 a přeložek. 

- Uhlík  – obsah ne vyšší než 0, 1%,. Vznikající plyny při reakci s kyslíkem 

 jsou zdrojem pórů a kráterů. Vyšší obsah uhlíku snižuje také teplotu přeměny 

 železa α↔γ, tím se zvyšuje rozpustnost vodíku v železe, ale také dochází 

 k objemovým změnám během vypalování a ochlazování plechu. 

- Mangan – nad 0,2 % zhoršuje měřitelnost; 

- Křemík – při vyšších obsahu zvyšuje feritickou křehkost, snižuje měřitelnost 

 a přídržnost smaltu; 

- Síra – ne víc jak 0,03 (0,04) %, protože zhoršuje celistvost povlaku; 

- Fosfor – nad 0,05 % působí negativně na měřitelnost ocelí; 

- Měď – zvyšuje náchylnost na vodíkové vady, snižuje měřitelnost; 

- Hliník – zvyšuje odolnost proti stárnutí, zjemňuje zrno, zlepšuje tažnost 

 ocelí, přípustný obsah hliníku se pohybuje od 0,003 do 0,01 %; 

- Titan – váže uhlík ve formě TiC, ocel není citlivá při vypalování, rozpouští 

 vodík v oceli a tím snižuje náchylnost na tvorbu rybích šupin.   
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1.2.5 Smalty na šedou litinu 

Pro smaltování se užívá jen šedá litina s perlitickou strukturou, která se při 

vypalování mění na feritickou strukturu s rovnoměrně rozloženým lamelárním grafitem.  

Při smaltování litiny se využívá schopnosti sklovitého smaltového povlaku zalévat 

nerovnosti povrchu vzniklé mechanickým otryskáním. Vzhledem k dostatečné adhezi 

nejsou ve smaltech použity přídržné oxidy. Tloušťka těchto povlaků bývá ve srovnání se 

smalty na ocel větší, aby se do celistvého a hladkého povrchu. Smalty se podobně jako 

smalty pro ocel dělí na:   

- smalt základní, vypalovací teplota 400 – 900 ˚C;   

- smalt krycí, vypalovací teplota 700 – 850 ˚C; 

- majolika, speciální typ, vyznačuje se proměnnou sytostí barevného odstínu 

 na světlém podkladu     

 Dobře smaltovatelné šedé litiny by měli mít následující chemické složení: 

- Uhlík 3,2 až 3,4 %  

- Fosfor 0,4 až 0,7 % 

- Křemík 2,5 až 2,8 % 

- Chrom max. 0,05% 

- Síra max. 0,09 % 

- Titan max. 0,05 % 

- Molybden max. 0,02 % 

- Nikl max. 0,2% 

 

1.2.6 Smalty na neželezné kovy 

„Z neželezných kovů se nejčastěji smaltuje hliník a jeho slitiny, ale také měď, 

mosaz a bronz. Vzhledem k velkému koeficientu teplotní roztažnosti těchto kovů je 

nutné volit chemické složení smaltu tak, aby povlak měl vetší koeficient roztažnosti a 

nižší teplotu tání.“ [2] Hlavní typy smaltů na hliník a jeho slitiny jsou: 

- olovnaté,   

- barnaté, 

- fosfátové. 
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2 Technologie mechanických a chemických úprav 

podkladového kovu 

 

 Před samotným nanesením smaltéřské břečky na pokladoví materiál se musí 

provést mechanická a chemická úprava kovu. Má za cíl odstranit nečistoty jako oleje, 

tuky, zbytky konzervačních látek, minerální látky, okuje, rez, prach a jiné. Omezí se tím 

možné zdroje vad a vnik koroze. Tím zaručíme dobré podmínky pro vznik celistvého 

smaltu s vyhovujícími vlastnostmi. 

 

2.1 Mechanická úprava povrchu 

 

 Cílem mechanické úpravy je odstranění okují, rzi a malého množství mastnoty 

z povrchu kovu.  U litin i zbytků formovacích směsí.  

 

2.1.1 Otryskávání 

 Povrch kovů je čištěn abrazivními materiály, které získávají kinetickou energii 

pneumaticky, hydraulicky nebo na metacích kolech. Po nárazu abrazivních částic na 

povrch kovu dochází k uvolnění nečistot. Výsledný reliéf otryskaného povrchu je dán 

tvrdostí, velikostí, hmotností, tvarem a materiálem tryskacího matriálu. Ten je volen dle 

otryskávaného materiálu, jeho tloušťky, znečištění povrchu a požadované drsnosti. 

 Otryskáváním kulatým materiálem takzvaným brokováním, dosahujeme 

rovnoměrného povrchu. Otrykáváním ostrohranným materiálem, vzniká nerovnoměrný 

povrch.  

 Tryskacím materiálem bývá nejčastěji křemičitý písek, litinová drť, karbidy 

křemíku, syntetický korund, sekaný drát, balotina případně umělá hmota či drcené 

pecky. 
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2.2 Chemická úprava povrchu 

 

 Technologie chemických úprav zabezpečují dobré podmínky pro tvorbu 

sklovitého smaltového povlaku a dělíme je do čtyř základních kategorií: 

- odmašťování, 

- moření, 

- niklování, 

- neutralizace a pasivace.  

 

2.2.1 Odmašťování 

 Odmašťovací operací se povrch kovu zbavuje mastnot, zbytků konzervačních 

olejů, prachu, popílku, látek na bázi bílkovin a jiných nečistot, které vznikají při výrobě 

a konzervaci plechů. 

 Při odmašťování se uvolňují nečistoty z povrchu materiálu. Dále se převádí do 

emulze nebo roztoku použitého odmašťovacího přípravku a ten zabraňuje opětovnému 

vylučování nečistot na odmašťované součásti. 

 Odmašťovací prostředky a prostředí se dělí na: 

- 5 až 10% alkalické vodné roztoky, 

- organická rozpouštědla, 

- elektrolytické odmašťování, 

- neutrální roztoky, 

- odmašťování emulzí, 

- odmašťování opalováním, 

- vysokotlaké kapalinové odmašťování.    

 Odmašťování je časově náročná operace s velkým důrazem na technologickou 

kázeň. Případné chyby v postupu můžou mít zásadní vliv na vznik a množství vad 

v budoucím povlaku. Tato operace je nejdůležitější z celého předaplikačního procesu. 
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2.2.2 Moření 

 Operace moření má odstranit z povrchu součásti oxidické vrstvy jako rez a 

okuje. Děje se tak v kyselinách, které rozrušují nečistoty a rozpouští je ve formě solí 

příslušných kyselin. Tyto soli se pak dají lehce odstranit oplachem vodou. Na víc se 

mořením dosahuje příznivého reliéfu, který déle zvyšuje přídržnost sklovitého 

smaltového povlaku. Mezi kyseliny používané pro moření patří hlavně kyselina sírová, 

dusičná, fosforová a chlorovodíková. 

 Nejčastější oxidické vrstvy u železných kovů bývají: 

- Wüsttit (FeO) je nejblíže kovu a tvoří asi 80% tloušťky okují, 

- Magnetit (Fe3O4) asi 18% tloušťky oxidů, 

- Hematit (Fe2O3) jen asi 2% tloušťky okují.     

 Ze zmíněných oxidů se nejlépe rozpouští Wüsttitová vrstva a nejhůře vrstva 

hematitu. 

 Největší nevýhodou této technologie je proces difůze vodíku do mořeného 

materiálu a tím vznikající vodíková křehkost. Vodík nedifundovaný do kovu může 

způsobit vznik vad ve smaltu, takzvané „rybí šupiny“. 

 

2.2.3 Neutralizace 

 Zařazujeme ji hned po moření pro odstranění zbytků kyselin z povrchu 

mořených součástí. Neutralizační lázně jsou zředěné roztoky alkalických solí 

v koncentraci 0,2 až 0,3%. Neutralizace probíhá v rozmezí teplot 50 až 80 ˚C po dobu 3 

až 5 minut. 

 

2.2.4 Niklování 

 Cílem této operace je tvorba niklového povlaku v prostředí roztoku síranu 

nikelnatého, kyseliny sírové a delších látek. Takto vzniklá mezivrstva výrazně 

napomáhá přilnutí smaltu na podklad i bez nutnosti užití základního smaltu. 
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3 Technologie výroby sklovitého smaltového povlaku 

 

 Základní surovinou pro výrobu sklovitého smaltového povlaku je smaltéřská 

frita. Složení frity je nositelem technologických a funkčních vlastností smaltového 

povlaku.  

 „Vyrábí se tavením směsí surovin (kmene) technologickým postupem podobným 

tavení skla. Na rozdíl od skla není smaltéřská frita obvykle zcela vyčeřená (zbavena 

plynů) a v některých případech nemusí být zcela homogenní, neboť obsahuje zárodky 

krystalů nebo přímo mikrokrystaly sloučenin, které potom smaltu dodávají speciální 

vlastnosti (např. skelně krystalické povlaky).” [3] 

 Vlastní proces výroby sklovitého smaltového povlaku se skládá z řady 

postupných operací zahrnující mechanickou a chemickou úpravu podkladového 

materiálu, nanášení, sušení a vypalování. Tím vznikne celistvý smaltový povlak pevně 

fázově spojený s podkladovým kovem.  

 

3.1 Suroviny pro výrobu smaltů 

 

„Základní složkou sklovitého smaltového povlaku je smaltéřská frita. Jsou to 

granule nebo šupinky skloviny speciálního chemického složení vzniklé prudkým 

ochlazením, a to nejčastěji do vody. Chemickým složením frity se ovlivňuje většina 

vlastností smaltového povlaku.“  [2]  

Další suroviny pro výrobu smaltů jsou: 

Křemen je základní složkou pro výrobu sklovitých frit i součástí smaltéřských 

suspenzí. Upravuje se mletím a dodává se ve formě sklářských písků s ideální hrubostí 

zrna 0,1 až 0,2 mm. 

„Skla  jsou amorfní, pevné, zpravidla anorganické látky s nepravidelnou 

mřížkou, která jsou tvořena tetraedry SiO4. Vazby Si – O 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.“ [3] 
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Jíl. Jedná se o plastickou zeminu, která se používá při technologii nanášení za 

mokra. Je to přísada suspenzační (udržuje rozemletou fritu v suspenzním stavu) a tím 

zabraňuje sedimentaci. Dále zajišťuje přijatelnou pevnost vysušené suspenze (biskvitu). 

Vlastnosti jílu jsou závislé na místě nálezu. 

Keramika je pevná anorganická nekovová polykrystalická látka, která se 

připravuje slinováním práškových surovin za vysokých teplot. Tyto suroviny 

představují velmi širokou oblast minerálů, které se liší chemickým složením, strukturou 

i vlastnostmi. K nejdůležitějším představitelům patří: keramika silikátová (kam patří 

porcelán, kamenina, šamot, hořečnaté materiály a další), keramika oxidová (slinutý 

korund Al2O3), neoxidová keramika (karbidy, nitridy, boridy). 

Voda se používá pro technologii smaltování za mokra. V průběhu mletí 

smaltéřské frity s vodou a jílem dochází k fyzikálně chemickým reakcím, které 

pokračují při skladování, až po nanesení a vysušení smaltéřské frity. Obsah vody ve 

smaltéřské fritě ovlivňuje výslednou kvalitu sklovitého smaltového povlaku. 

Mlýnské přísady. Používají se pro úpravu optických, mechanických a tepelných 

vlastností smaltu. Přidávají se do smaltéřské břečky v průběhu mletí a jedná se zejména 

o tyto přísady:  

- kalící – ovlivňují optické vlastnosti smaltu (TiO2). 

- barvící – zajišťují požadovaný barevný odstín. 

- stavěcí – upravují reologické vlastnosti břečky. 

- Žáruvzdorné (mletý křemen). 
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3.2 Nanášení smaltového povlaku 

 

 Metody nanášení smaltového povlaku na povrch kovu se liší svým fyzikálním 

principem nebo způsobem přípravy smaltovacích materiálů. Existuje několik hledisek, 

podle kterých se volí způsob nanášení. 

 Volby technologie nánosu dle hledisek: 

- sériovost výroby, 

- velikost a tvar výrobku, 

- technická náročnost a úroveň smaltování 

- vlastnosti smaltu a jejich funkčnost. 

 Dvě základní metody nanášení smaltů jsou: 

- nanášení smaltového povlaku za sucha, 

- nanášení smaltového povlaku za mokra. 

 

3.2.1    Nanášení smaltového povlaku za sucha 

 Jedná se o velmi energeticky náročnou metodu s poměrně velkou spotřebou 

smaltu. Používá se především k smaltování litiny.  

 Tuto metodu můžeme dále rozdělit dle charakteristiky teploty procesu na 

nanášení za tepla a na nanášení za studena. 

 Nanášení za tepla  - výrobek se předehřívá na teploty okolo 900°C, tím se 

dosáhne částečného natavení naneseného práškového smaltu na povrch kovu a spojení 

takto vzniklých kapalných fází. Nanesený povlak se dále vypaluje. Charakteristickým 

rysem této metody je vzájemné prolínání operace nanášení a vypalování. Nanášení za 

tepla se provádí pudrováním, posypem nebo pudrováním fluidací. 

 Nanášení za studena  -  s využitím elektrického pole. V elektrickém poli se 

částice smaltu přemísťují k opačně nabitému výrobku. Smaltový prášek se nanáší 

klasicky stříkáním. Takto vzniklý povlak je velmi kvalitní s nízkou spotřebou 

smaltovacího prášku.     
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3.2.2    Nanášení smaltového povlaku za mokra 

 Za mokra se nanáší takzvané smaltéřské suspenze (břečky). Po nanesení 

následuje operace sušení, při které vzniká vrstva biskvitu. Vypálením této vrstvy je 

vytvořen smaltový povlak, který ale nemá stejné chemické složení jako smaltéřská 

suspenze. 

 Dělení metod nanášení smaltéřských suspenzí: 

- metoda stékací, 

- metoda stříkací, 

- metoda elektroforetická. 

 

 

 Metoda stékací  -  je nejstarší technologií nanášení smaltového povlaku. Její 

hlavní výhodou je nízká spotřeba smaltovacích materiálů. Nanášení se provádí 

máčením, poléváním nebo vakuovým nanášením.   

 

 

 Metoda stříkací  -  je založena na principu vzdušného rozstřikování tlakovou 

pistolí. Pistole vytváří při nanášení kužel kapek dopadajících na povrch výrobku. 

Důsledkem vztlaku a dilatace tuhých částic se na povrchu tvoří povlak.  

 Tato metoda je náročná na kvalifikaci pracovníka z důvodu rovnoměrného 

nanesení povlaku v požadované tloušťce. Zde se v sériové výrobě uplatňuje 

automatizace. Nevýhodou je velká spotřeba smaltu z důvodu rozstřiku. 

 Tuto metodu můžeme dále rozdělit na: 

- ruční stříkání – malosériová výroba; 

- automatické stříkání – velkosériová výroba, tvarově složité 

výrobky; 

- elektrostatické stříkání – ploché výrobky s nižším požadavkem 

na korozní odolnost, velmi náročná na vybavení a provozní 

podmínky. 
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3.2.3    Metoda elektroforetická 

Tato metoda je založena na principu funkce Coehnova zákona, z kterého 

vyplývá, že částice s  nižší relativní permitivitou než je permitivita vody se ve 

stejnosměrném elektrickém poli nabíjejí záporně (částice tuhé fáze frity, jílu, barvících 

oxidů, křemene). Záporně nabité částice směřují k anodě (výrobek), kde vytváří 

pórovitý povlak. 

Tato metoda nachází své uplatnění u tvarově složitých výrobků a velkosériové 

výrobě, kde zaručuje dosažení velice kvalitního povlaku z hlediska rovnoměrnosti 

vrstvy a dokonalého pokrytí povrchu výrobku.  

Nevýhodou této metody jsou vysoké pořizovací náklady na zařízení a zvýšená 

spotřeba energie vody.  

 

3.3 Sušení nanesené vrstvy smaltéřské suspenze 

 

 Operaci sušení je nezbytné zařadit po nanášení smaltéřské suspenze za mokra. 

Sušení má za cíl odstranit vodu z nanesené vrstvy suspenze. Sníží se tím riziko 

ovlivnění atmosféry ve vypalovacích pecích vodíkem, riziko možného budoucího 

porušení celistvosti povlaku a vznik vodíkem indukovaných vad.  

 Obsah vody ve smaltéřských suspenzích se pohybuje okolo 30% z celkové 

hmotnosti. Tím pádem obsah vody vyloučené při sušení závisí na konkrétním druhu 

suspenze. 

 Sušení probíhá volně na vzduchu nebo v sušících komorách při teplotách okolo 

100 °C. Sušení se zařazuje bezprostředně po operaci nanášení. 

 Sušení na volném vzduchu – energeticky úsporný proces. Výrobek je niklován, 

aby se zabránilo vzniku koroze v průběhu sušení. Sušení trvá v rozmezí 6 až 8 hodin. 

 Sušení v sušárnách – lze rozdělit dle způsobu přenášení tepla. Ohřev proudem 

teplého vzduchu o teplotě 60 až 130 °C po dobu 15 až 20 minut. Nebo sušárny radiační, 

kde se teplo vyvíjí infračervenými zářiči a doba je zkrácena na 3 až 5 minut. 
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3.4 Vypalování smaltu 

 

 Vypalování smaltu je závěrečná operace, v jejímž průběhu vzniká sklovitý 

smaltový povlak požadované kvality.  

„Při vypalování základních smaltů jsou rozhodující reakce, jejichž výsledkem je 

pevné spojení obou fází. Vypalování krycího smaltu má vést k vytvoření smaltového 

povlaku požadovaných funkčních a estetických vlastností. Tyto děje probíhají při 

teplotách od 740 do 900 °C.” [3] 

Konstrukce výrobků musí respektovat technické i technologické podmínky 

vypalování, hlavně brát ohled na možný vznik deformací za vysokých teplot. 

 Vypalování probíhá ve vypalovacích pecích. Pro výrobní praxi je k dispozici 

široký sortiment těchto zařízení, která je třeba volit podle způsobu dávkování 

vypalovaných výrobků, podle výrobní kapacity, způsobu ohřevu, druhu energie apod. 

 

 Hlavní parametry definující proces vypalování: 

- vypalovací teplota, 

- vypalovací interval, 

- vypalovací doba. 

 Vypalovací teplota – je minimální teplota, při které proběhnou všechny reakce 

potřebné pro vytvoření smaltového povlaku požadované kvality. 

 Vypalovací interval – je maximální interval teplot, při kterých se ještě docílí 

tvorby povlaku požadované kvality. 

 Vypalovací doba - je nejkratší časový interval, který při dané vypalovací teplotě 

zakončí všechny reakce, které souvisejí s vytvořením smaltového povlaku o požadované 

kvality.  

 

3.4.1    Vypalovací pece 

 Vypalovací pece se podle konstrukce dělí na vsázkové (komorové) a 

kontinuální. Podle druhu paliva resp. energie mohou být pece plynové, olejové a 

elektrické. [3] 
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3.5 Obecný technologický postup výroby smaltového povlaku 

1. odmaštění kovového podkladu 
2. oplach teplou vodou 
3. oplach studenou vodou 
4. odmaštění 
5. oplach teplou vodou 
6. oplach studenou vodou 
7. moření (popřípadě tryskání) 
8. oplach teplou vodou 
9. oplach studenou vodou 
10. niklování (může být vypuštěno) 
11. oplach studenou vodou 
12. pasivace (neutralizace) 
13. oplach studenou vodou 
14. sušení 
15. nános smaltéřské břečky (prášku) 
16. sušení (u prášků sušení odpadá)  
17. vypalování při teplotách 740 až 900 °C 
18. chlazení 
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4 Fyzikálně – chemické procesy umožňující spojení 
mezi kovem a sklovitým povlakem 

 

„ Na fázovém rozhraní systému: kov – sklovitý smaltový povlak (Obr. č. 2) se 

vytváří sklokeramický komplex klystérového typu (Obr. č. 1).“ [3] 

 

Obr. č. 1 - Model sklokeramického klasterového komplexu v oktahedrické symetrii. 

Trigonální uspořádání centrálního iontu. [6] 

 

„Vytvo ření dokonalého spojení mezi sklovitým smaltovým povlakem a 

základním kovem je hlavní požadavek, který má zaručit jeho použitelnost jako dokonalé 

povrchové úpravy. Přestože byla vypracována řada teorií vysvětlujících vznik spojení 

mezi kovem a smaltem, neexistuje dosud na tento problém jednotný názor.“ [2] Podle 

Dietzela v  průběhu vypalování probíhají při rozpouštění oxidů následující reakce ve 

smaltu: 

Fe3O4 → Fe2+ + 2 Fe3+ + 4 O2- (rozpouštění ve smaltu)  (4.1) [7] 

2 Fe3+ + Fe → 3 Fe2+       (4.2) [7] 

2 Fe2+ + Co2+ → 2 Fe3+ + Co      (4.3) [7] 

V místech, v nichž se vrstva oxidu rozpustí, nastupuje další velmi důležitá 

reakce kovového železa se zbývajícím Co2+ ze smaltu: 

Fe + Co2+ → Fe2+ + Co      (4.4) [7] 
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Podobná reakce jako je popsána v rovnici (4.4) probíhá i s ionty Ni2+. Při ní se 

v tavenině smaltu tyto ionty redukují a dávají tím vzniknout kovovým slitinám kobaltu a 

niklu s železem.   

„Podle této elektrochemické teorie tzv. přídržné oxidy CoO a NiO reagují na 

fázovém rozhraní kov – smalt za tvorby lokálních galvanických mikročlánků, přičemž 

dochází k silné korozi povrchu kovu a tím ke zdrsnění a dobrému zakotvení smaltu.“ [3] 

Díky tomu maltové povlaky neobsahující oxid kobaltnatý nebo nikelnatý mají 

sníženou přídržnost k podkladovému kovu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 - Adhezní mezivrstva sklokeramického komplexu na fázovém rozhraní kov – 

sklovitý smalt (ocel ČSN 417242 a smalt Ž01 – zvětšení 1000x). [5] 

 

4.1 Hodnocení přídržnosti smaltu ke kovu 

  

 Ohybová zkouška – hodnotí se odprýsknutí v místě ohybu vizuálně nebo 

fotograficky. 

 Protlačování kovového vrchlíku – hodnotí se místo odprýsknutí deformované 

oblasti vizuálně nebo měřením změny elektrické vodivosti. 

 Nástřelová zkouška – normovaná zkouška dle ČSN ISO 4532, hodnotí se 

vizuálně místo odprýsknutí v místě nástřelu. Viz. kapitola  6.2.5. 
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5 Fyzikální vlastnosti smaltových povlaků 

 

 Mezi nejvýznamnější fyzikální vlastnosti sklovitých smaltových povlaků, které 

sudujeme patří: 

- celistvost smaltového povlaku, 

- mechanické vlastnosti, 

- termické vlastnosti, 

- optické vlastnosti, 

- elektrické vlastnosti. 

 

5.1 Celistvost smaltového povlaku 

 

„Celistvý smaltový povlak je základním předpokladem vhodných funkčních 

vlastností smaltu, zejména jeho protikorozní odolnosti. Schopnost smaltu vytvořit 

celistvý povlak při jeho natavování na podkladový kov a stupeň jeho vypálení se 

obvykle sleduje vizuálně nebo stanovením elektroizolačních vlastností. ” [3] 

 

5.2 Mechanické vlastnosti 

  

5.2.1    Hustota 

 Hustotu hlavně ovlivňuje použitá frita. Pohybuje se v rozmezí 2,4 až 2,7 g/cm3. 

U olovnatých smaltů je o něco vyšší 4 až 5 g/cm3. 

  

5.2.2    Pevnost v tahu a tlaku 

 Smalt jako zástupce křehkých materiálů má nízkou pevnost v tahu, které se 

pohybuje v rozmezí 70 až 90 MPa. To je asi pětkrát méně než u běžných ocelí. 

 Pevnost v tlaku dosahuje hodnot 700 až 1300 Mpa. Tyto vlastnosti jsou závislé 

na poměru tloušťky smaltového povlaku a tloušťky pokladového kovu. 
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5.2.3    Pružnost 

„Modul pružnosti smaltu podle Younga je přibližně třikrát menší než u oceli a 

mez průtažnosti je nízká, což je charakteristické pro všechny křehké materiály. Při 

porovnání mechanických vlastností sklovitých materiálů se uvádí hodnota poměru 

modulu pružnosti k pevnosti v tahu. Podle tohoto kritéria je sklo křehčí než kovy, ale 

méně křehké než např. keramické materiály.“ [3] 

 

5.2.4    Tloušťka 

 Tloušťka výrobků je daná výrobcem nebo přímo normou. Neměla by přesáhnout 

více jak 450 µm. Měření je založeno na elektromagnetickém principu. Měření se 

provádí minimálně na třech místech smaltového povlaku. 

 

5.2.5    Odolnost proti mechanickému nárazu 

 Provádí se dle normy ČSN ISO 4532. Vypovídá o schopnosti smaltů odolávat 

mechanickým nárazům až do porušení systému kov-smalt nebo dokonce odprýsknutí. 

Hlavním parametrem je maximální kinetická energie, při které zůstane smalt ještě 

neporušen. Minimální hodnota pro ještě vyhovující povlak je 0, až 0,5 J při úderu 

kulového vrchlíku o průměru 25 mm. 

 

5.2.6    Tvrdost sklovitého smaltového povlaku 

 Tvrdost je dána složením frity a stoupá zároveň s vyšším obsahem oxidu 

křemičitého ve fritě. Pro orientaci se uvádí tvrdost smaltu v Mohsově stupnici mezi 

stupněm 5 (apatit) a stupněm 7 (křemen). Tvrdost smaltů je přibližně pětkrát vyšší než u 

ocelí. Měřením tvrdosti respektive mikrotvrdosti u smaltů se provádí dle Vickerse.  

  

5.2.7    Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 

 Obecně má smalt vyšší odolnost proti abrazi než ocel díky vyšší tvrdosti. I zde 

abrazivzdornost závisí na složení frity. Dále ji ovlivňuje druh a působení obraziv, stupeň 

vypálení a tloušťka povlaku. 
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5.3 Termické vlastnosti smaltových povlaků 

 

Další důležitou vlastností u sklovitých smaltových povlaků je jejich tepelná 

roztažnost. Zde platí, že by měla být menší než tepelná roztažnost pokladového kovu. 

Tím se do jisté míry zabrání vzniku v systému kov-smalt nežádoucímu tahovému 

napětí. Pro izotropní tělesa (amorfní sklo) platí vztah: 

αβ ⋅= 3          (5.1) 

 Střední měrné teplo skel cp v rozmezí teplot 293 až 1573 °K dosahuje hodnot 

(0,8 – 1,3).10-3 J.kg-1.K-1 a to v závislosti na složení frity a druhu použitého systému 

kov-smalt. 

 Tepelná vodivost sklovitých smaltových povlaků při teplotě 313 °K se pohybuje 

v rozmezí (0,093 – 0,114) W.m-1.K-1 a závisí na množství pórů v povlaku. 

 

5.3.1    Tepelná odolnost 

 Smalty snášejí teploty do -50 °C. Běžné druhy smaltů snášejí dlouhodobě 

vysoké teploty v rozmezí 400 až 500 °C. Speciální smalty mohou odolávat teplotám do 

1000 °C.  Požívají se k ochraně ocelí tř. 11 do teploty 700 °C, nebo vysokolegovaných 

ocelí do teploty 1000 °C.  

 Široké uplatnění pro své tepelné vlastnosti smalty nalézají ve strojírenském, 

chemickém, potravinářském, farmaceutickém průmyslu, v leteckém a kosmickém 

odvětví. 

 

5.3.2    Odolnost proti náhlým výkyvům teploty 

 Tato vlastnost je velmi důležitá zejména u smaltovaného spotřebního zboží jako 

je nádobí. „U chemických aparatur často rozhoduje o jejich životnosti.“ [3] 
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5.4 Optické vlastnosti smaltových povlaků 

 

5.4.1    Lesk smaltů 

 Hodnotíme ho vizuálně nebo leskoměry. Stupeň lesku je závislý na množství 

alkálií a oxidu boritého ve složení frity a stupni vypálení. 

 Dělení smaltů dle lesku. 

- lesklé, 

- polomatové, 

- matové. 

 

5.4.2    Zákal smaltů 

 Zákalu smaltového povlaku se docílí přidáním kaliv. Zakalené smalty bývají 

nejčastěji na bázi titanu takzvané titaničité smalty. 

 

5.4.3    Barevné odstíny a jejich sytost 

 Požadovaných barevných odstínů se dosahuje přidáním barvících oxidů. 

Přidávají se při tavbě frity nebo při mletí suspenze. Rozsah možných barevných odstínů 

a sytosti barev je takřka neomezený. 

 

5.5 Elektrické vlastnosti smaltových povlaků 

 

 Smalty jsou používány v elektrotechnice jako izolanty pro jejich velký měrný 

elektrický odpor. Ten je závislý na chemickém složení smaltového povlaku zejména na 

množství oxidů a skalických kovů. 
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6 Chování smaltového povlaku v korozním prostředí 

 

6.1 Korozní vlastnosti smaltů 

 

 Sklovité smaltové povlaky se v prvé Smalt chrání podkladový materiál před 

napadení korozí vytvořením celistvé nepropustné vrstvy natavením na podklad. Smalty 

obecně mají vysokou chemickou odolnost. Velmi dobře odolávají atmosférické korozi. 

 Chemická odolnost v roztocích kyselin je závislá na hydrolýze rozpustnosti 

složek smaltu v těchto roztocích. 

 Alkalické roztoky, které štěpí molekuly SiO4, napadají smalty silněji než ostatní 

alkalické roztoky. 

 

6.1.1    Koroze v kyselém prostředí 

 Působení kyselých roztoků na smaltové povlaky má za následek postupné 

uvolňování iontů z alkalických molekul. Zejména jde o destrukci vazby mezi křemíkem 

a kyslíkem. Ty jsou ve struktuře smaltu postupně nahrazovány ionty H+, nebo H3O+. 

 „Výsledným produktem těchto změn je křemičitý gel vznikající na povrchu 

smaltu. Vrstva gelu zpomaluje další průběh korozních procesů a částečně pasivuje 

povrch povlaku. Tyto procesy přispívají ke zvýšení mikrotvrdosti sklovitých 

smaltových povlaků.“ [2] 

 Při vyhodnocování korozní odolnosti v kyselých roztocích se konstruují korozní 

křivky. Znárodňují úbytek smaltu v 2mg cm−⋅  na čase (hodiny, dny, roky) při zvýšených 

teplotách např. 100 ˚C a mají parabolický průběh. 

 V závislosti na druhu smaltu, jeho tloušťce a kyselinách na něj působící se udává 

životnost sklovitého smaltového povlaku 5 až 30 let. Obecně se uvádí, že smalty mají 

dobrou odolnost v kyselinách s výjimkou kyseliny fluorovodíkové, která skla a smalty 

intenzivně narušuje a při vyšších teplotách a koncentracích i u kyseliny fosforečné. 

 Zvýšení kyselinovzdornosti smaltů zvyšují oxidy: SiO2, Al2O3, TiO2, ZrO2, 

LiO2.  
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6.1.2 Koroze v alkalickém prostředí 

„Korozní odolnost smaltů a jiných silikátů je v alkalickém prostředí menší než 

v prostředí kyselém. Hydroxilové ionty přímo působí na základní matrici z tetraedrů 

SiO4. Dochází k výměně alkalických iontů za ionty křemíku a ty pak přecházejí do 

roztoku. Tím nedochází ke vzniku gelu a pasivaci povrchu.  

Průběhy korozních křivek mají téměř přímkový charakter. Sklon přímky k ose x 

je závislý na koncentraci a teplotě korozního prostředí.“ [2] 

Použití smaltů je omezeno jen na slabě alkalická prostředí. Průběh koroze v nich 

není tak rychlí a umožňuje vznik metasilikátů. Které částečně pasivují povlak a dále 

snižují rychlost koroze.  

Průběhy korozních křivek se po počáteční typické parabolické fázi změní na 

téměř lineární průběhy (téměř rovnoběžné s osou x). 

Zkoušky smaltů se provádí v roztoku uhličitanu sodného při maximální teplotě 

80 °C. Odolnější smalty se pak zkouší v roztoku hydroxidu sodného při teplotě 80 °C. 

 

 

6.1.3 Koroze v prostředí horké vody a páry 

Sklovité smaltové povlaky dobře odolávají koroznímu prostředí všech druhů vod 

při nízkých teplotách. Ke koroznímu napadení dochází při varu nebo v kontaktu 

s vysokotlakou párou (závisí na chemickém prostředí).  

Dochází k hydrolýze. Během ní jsou vyluhovány alkalické ionty. Ty jsou 

nahrazovány ionty H+, nebo H3O+. Navíc probíhá štěpení soloxanových vazeb Si-o-Si, 

které jsou nositelkami odolnosti smaltu. Oxid křemičitý se vyluhuje do roztoků, tím je 

mírně alkalizuje a pH vody stoupá. 

Rychlost koroze je obecně závislá na pH vody, četnosti její výměny, množství 

minerálů rozpuštěných ve vodě a na její teplotě. Průběhy korozních křivek připomínají 

korozi v slabě alkalických prostředí. 
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6.1.4 Koroze v agresivních atmosférách 

 Vnější atmosféry působí komplexně na smalt chemicko-fyzikálními ději 

(vlhkost, sluneční záření, teplotní změny, eroze, působení solí a plynů v atmosféře).  

 Největší vliv na korozi má hydrolýza. Napomáhá k vylučování alkálií a 

rozrušuje atomární mřížky. I zde vzniká vrstvička gelu. Ta je ale zároveň rozpouštěna 

oxidy v atmosféře. Ultrafialové záření má zase vliv na změnu barvy pigmentů.  

 Korozní odolnost sklovitých smaltových povlaků ve vnější atmosféře se udává 

20 až 50 let. 

 

6.1.5 Další rizikové faktory pro vznik a šíření koroze 

 Celistvost smaltového povlaku. Sledujeme přítomnost pórů v povlaku, která je 

nepřípustná. Lze částečně ovlivnit výrobou (vypalování, vhodná tloušťka povlaku). 

 Koroze od hran. Hrany by měli být vhodně technologicky řešeny (tvarově, 

mechanické úpravy), tak aby hrana byla minimálně vystavena koroznímu prostředí. 

Použitím elektroforetického nanášení frity se dosahuje uspokojivých výsledků. Je to ale 

drahá a technologicky náročná metoda. 

 Podkorodování. Dochází k němu při aplikaci dvouvrstvého systému. Základní 

smalty mají nízkou korozní odolnost. Může dojít k porušení přídržnosti krycí vrstvy a 

odprýsknutí. Řešením je dobrá volba krycích smaltů. 

 

6.1.6 Zdravotní nezávadnost smaltových povlaků 

 Pro kontakt smaltového povlaku s potravinami, pitnou vodou nebo krmivem 

existuje norma ČSN 94 5050. Norma ČSN 94 5050 určuje metodiku zkoušení zdravotní 

nezávadnosti smaltů. Dále stanovuje maximální povolené množství zdravotně 

škodlivých prvků ve smaltech určených pro kontakt s biologickým prostředím. 

 Zkoušení smaltových povlaků se provádí výluhovými zkouškami v kyselině 

vinné nebo octové. Při výluhu dochází k přechodu škodlivých prvků do roztoku 

kyseliny. 

 Zkouška probíhá při varu čtyřprocentní kyseliny octové po dobu jedné hodiny. 

Nebo při varu tříprocentní kyseliny vinné po dobu půl hodiny.  
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 Maximální dovolené množství zdravotně škodlivých prvků v 1 dm2  zkoušené 

smaltové plochy ve výluhu: 

- kadmium  0,005 mg, 

- arsen 0,015 mg, 

- antimon 0,2     mg, 

- baryum 0,25   mg, 

- olovo 0,03   mg, 

- zinek 0,8     mg.  

 

7 Lomové vlastnosti sklovitých smaltových povlaků 

 

Lomové vlastnosti sklovitých smaltových povlaků jsou důležité pro porozumění 

příčin vzniku vad ve sklovitém smaltovém povlaku a jejich šíření. Odolnost smaltového 

povlaku proti praskání a lomu může významně snížit riziko vzniku vad typu „rybí 

šupina“ a dalších.  

 

7.1 Pevnost skla a keramiky 

 

Zatěžujeme-li těleso ze skla nebo keramiky, deformuje se pružně až do 

okamžiku, kdy se poruší náhlým lomem. Lom obou materiálu je křehký bez zjevné 

plastické deformace. I jinak mají sklo a keramika celou řadu společných rysů, jimiž se 

liší od jiných zejména houževnatých materiálů: 

- porušení je téměř vždy vyvoláno účinkem tahových napětí. 

- pevnost v tlaku je několikanásobně (zhruba 10x) vyšší než pevnost v tahu. 

- lom skla začíná vždy na povrchu s výjimkou případu, kdy se uvnitř tělesa 

vyskytuje nějaká výrazná nehomogenita, rovněž porušení keramiky vychází 

často z povrchu materiálu. 

- pevnost výrazně snižují různá poškození povrchu, jako např. poškrábání, 

přičemž nejúčinnější bývají čerstvé trhliny. 

- průměrná pevnost je tím menší, čím větší jsou rozměry tělesa této 

zatížené oblasti. 
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7.1.1 Sklo 

Povrchové vady skla nejvíce snižují jeho pevnost. Dokazuje to, že převážná 

většina lomu směřuje z povrchu skla. Vady povrchu můžeme rozdělit podle původu do 

čtyř skupin: 

1. velké trhliny vzniklé mechanickým poškozením 

2. mikroskopické a submikroskopické trhlinky způsobené výrobou 

3. cizí částice ulpělé na povrchu 

4. změny povrchu skla způsobené reakcí s okolním prostředím 

 

Částice ulpělé na povrchu (prach) se spojují pevně s povrchem již při teplotách 

okolo 200 °C. Takto pevně spojené částice sice nejsou přímo trhliny, ale koncentrují ve 

svém těsném okolí napětí. Toto napětí se může stát východiskem budoucího lomu. 

Nejčastěji tyto částečky pocházejí z vyzdívky vypalovacích pecí nebo prachu ve 

výrobních halách. Ulpívání lze omezit použitím průběžných pecí a čistotou pracoviště. 

 

Změna povrchu skla je způsobena chemickými reakcemi s okolním prostředím 

a sekundárními tepelnými úpravami. U smaltů dochází k chemickým reakcím frity, 

podkladového materiálu, atmosféry v peci a dalšími přísadami po celou dobu 

vypalování. Nezanedbatelný vliv na únavu skla i smaltů má voda a to i ve formě 

vzdušné vlhkosti. Z tohoto důvodu je nutné po nanesení smaltéřské frity na podkladový 

materiál, zařadit operaci sušení. 

 

Vady objemu skla (nehomogenity, strukturní defekty) také záporně ovlivňují 

pevnost skla. Nehomogenity a vady struktury lze dělit na: 

1. poruchy v samotné struktuře skla (vakance, intersticiály atd.) 

2. mikroleterogenity vzniklé separací fází (odmíšením) 

3. krystaly a bubliny mikroskopických až makroskopických rozměrů 

4. cizí vměstky (částice z nedostatečně protaveného kamene, z vyzdívky atd.) 

5. šlíry (oblasti ve skle s jiným složením) 

 

Vnit řní pnutí. Snižuje pevnost skla, vzniká v průběhu výroby. Při ochlazování 

výrobku ze skla se tvoří teplotní rozdíly mezi již ochlazeným povrchem a ještě horkým 

vnitřkem. Vzniká spád teplot.    
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7.1.2 Keramika 

Nízká pevnost keramiky je dána samotnou strukturou keramiky. Jedná se o 

materiál nehomogení, polykristalický, s možným výskytem skelné fáze, obsahující póry 

a jiné prvky oslabující homogenitu struktury. Keramika se skládá z různých druhů 

materiálů s odlišnou strukturou, modulem pružnosti, koeficientem teplotní roztažnosti 

atd. Důležitá pro pevnost keramiky je jakost kontaktu krystalických zrn navzájem nebo 

se skelnou fází, resp. pojící fází. 

Póry snižují nosný průřez a působí jako koncentrátory napětí. Tím snižují 

pevnost keramiky. Vliv má tvar pórů a kanálků mezi zrny. 

Také vnitřní pnutí reálně snižuje pevnost keramiky. Je vyvoláno například 

různými moduly pružnosti či koeficienty tepelné roztažnosti jednotlivých materiálů.        

 

7.2 Lom skla a keramiky 
 

„Smalt je sklo komplikovaného chemického složení. Lomové vlastnosti skla a 

keramiky hodnotíme na základě teorie hodnocení lomové mechaniky. Pro sklo a 

keramiku je nejvhodnější tzv. lineární lomová mechanika, která vychází z předpokladu, 

že materiál vykazuje až do lomu pružné chování podle Hookova zákona a případné 

plastické deformování je omezeno pouze na nejtěsnější okolí kořene trhliny.“ [6] 

V lineární lomové mechanice se užívají převážně dvě kriteria lomu Irwinovo a 

Griffitovo. První vychází z analýzy napjatosti v kořeni trhliny, druhé vychází 

z energetické bilance. Obě kriteria jsou však rovnocenná. 

 

Podle charakteru směru a smyslu zatížení a způsobu rozevírání trhliny lze 

rozlišit tři základní případy : 

1. prosté rozevírání normálovým napětím kolmým k rovině trhliny (způsob I) 

2. rozevírání smykovým napětím působící v rovině trhliny a kolmým k jejímu 

kořeni (způsob II) 

3. rozevíráním smykovým napětím v rovině trhliny a rovnoběžným s jejím 

kořenem (způsob III) 
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V technické praxi je nejvýznamnější případ první, a to jednoduché rozevírání 

normálovým napětím kolmým k rovině trhliny. Na obrázku (Obr.3) je označený 

indexem I. Toto označení se bude dále vyskytovat ve vzorcích pro jednotlivé 

součinitele. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. č. 3 - Tři základní způsoby rozevírání trhliny [6] 

 

Veličina charakterizující vliv rozměru a tvaru tělesa  a vliv způsobu a velikosti 

zatížení na napětí v okolí kořene trhliny, je označována faktorem intenzity napětí K. 

Faktor intenzity bývá obvykle vyjádřen ve tvaru: 

 

aYKn ⋅⋅= σ         (7.1) 
Kde n je index I, II, III – mechanizmus rozevírání trhliny, viz. Obr. 2. 

 

Samotné trhliny která se nejčastěji vyskytují u skla a keramiky lze rozdělit na: 

trhliny s čelem rovným a trhliny s čelem zakřiveným. 

Trhliny s čelem rovným vznikají z poškrábání povrchu. Tyto trhliny jsou 

uváděny v tabulkách jako trhliny v deskách, a proto u nich lze uplatnit vztah pro 

nekonečnou desku s centrální průchozí trhlinou délky 2a zatíženou na okrajích 

rovnoměrně rozděleným tahovým napětím σ  k trhlině kolmým.  

 

aK t ⋅⋅= πσ         (7.2) 
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Lomová houževnatost materiálu (Irwinivo kriterium) je charakterizována 

kritickou hodnotou součinitele intenzity napětí Kc v okamžiku lomu a příslušné napětí σ  

je kritické lomové napětí ve smyslu energetického kritéria, tj. 

 

aK cc ⋅⋅= πσ         (7.3) 

 
Kritická hodnota Kc nezávislá na rozměrech tělesa, odpovídající okamžiku 

iniciace nestabilního lomu se označuje KIc je jedinou materiálovou charakteristikou, 

která kvantitativně hodnotí odolnost reálného materiálu proti iniciaci a nestabilnímu 

růstu křehkého lomu v tělesech s reálnými rozměry, s defekty a nehomogenitami.  

Trhliny s čelem zakřiveným, mezi které patří poškození povrchu, póry, hranice 

zrn a vměstky, jsou vztahy pro výpočet Kt  mnohem složitější. 

Veličina, která odpovídá energii potřebné k vytvoření lomové plochy jednotkové 

velikosti, se označuje G a je to hnací síla trhliny. Trhlina se bude samovolně zvětšovat, 

jestliže G dosáhne určité kritické hodnoty Gc. Platí, že: 

 

E
K

G c
c

2

=             (7.4) 

 

EGK cc ⋅=2             (7.5) 

 

EGK cc ⋅=             (7.6) 

 
Položíme-li vztahy (7.3) a (7.6) jako sobě rovné, pak dostaneme: 
 

EGaY cc ⋅=⋅⋅σ            (7.7) 

 

aY

EGc
c

⋅
=σ            (7.8) 

 
Položíme-li vztahy (7.2) a (7.6) jako sobě rovné, pak dostaneme: 
 

EGaY cc ⋅=⋅⋅σ            (7.9) 

 

aY

EGc
c

⋅
=σ          (7.10) 
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Ze vztahu (7.8) a (7.10) vyplývá: lze očekávat vyšší pevnost u materiálu 

s vyšším modulem pružnosti. Pevnost je pak nepřímo úměrná  výchozí velikosti 

trhliny nebo defektu. 

Růst trhlin u skla a keramiky také podporuje např. únava za normálních teplot, 

která je způsobena větší korozní napjatostí ve vrcholcích trhlinek. Dále  šíření trhlinek 

v keramických materiálech usnadňuje malá pohyblivost a manévrovatelnost dislokací.  

 

7.2.1 Lomová houževnatost skla a keramiky 

„Lomová houževnatost KIC keramických materiálů leží zhruba v rozmezí: 0,5 až 

10 Mpa.m1/2, sklům odpovídají hodnoty 0,5 až 1,0 Mpa.m1/2. Je tedy řádově 10-krát až 

100-krát nižší než např. u konstrukčních ocelí, což má za následek mnohem větší 

citlivost na trhliny a další vady a zpravidla nižší pevnost σC.  

Rozdíl mezi lomovou houževnatostí skla nebo keramiky a kovových materiálů je 

způsobena především odlišným množstvím energie absorbované v kořeni trhliny při 

jejím růstu. Tato energie úzce souvisí s plasticitou daného materiálu a je 

charakterizována lomovou energií GC. V případě kovů se GIC pohybuje okolo 103 až 105 

J.m-2 a je tak řádově 1000-krát vyšší než u skla nebo keramiky, kde dosahují pouhých 5 

až 500 J.m-2.“ [6] 

Skla mají menší lomovou houževnatost než keramické materiály. Příčinou této 

vyšší pevnosti, resp. odporu proti šíření trhlin je třeba hledat v modulu pružnosti viz. 

Tab. 1. 

 

 

 

Materiál 
KIC 

[Mpa.m1/2] 
GIC 

[J.m-2] 
E 

[Gpa] 
skla všeobecně 0,6 – 1,0 6 – 10 55 – 90 

keramika všeobecně 1 – 12 2 – 500 70 – 450 
sklokeramika všeobecně 1,8 – 4,5 30 – 210 50 – 120 

konstrukční ocel 30 – 140 4000 – 85000 210 

Tab. č. 1 - Lomová houževnatost různých materiálů [6] 
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Rozdíly mezi měrnými lomovými energiemi skla a keramiky jsou dány změnou 

strukturního uspořádání. Na rozdíl od amorfního skla, má keramika nehomogenní 

polykristalickou mikrostrukturu. 

Lom v krystalech probíhá v určitých rovinách. Jednotlivá zrna v keramice jsou 

uspořádána nahodile, takže lomové roviny jsou k působícímu napětí orientovány pod 

různými úhly. Pro růst šikmých trhlin je zapotřebí větší energie, protože zrna jsou 

orientována pod různými úhly brání, resp. nutí pohybující se mikrotrhlinu měnit směr. 

Podobný efekt má výskyt tvrdšího zrna v měkké skelné matrici nebo inkluze, jež musí 

trhlina obcházet. V případě smaltu to je fázové rozhraní mezi kovem a sklovitým 

smaltovým povlakem. Další překážkou v šíření trhlin mohou být póry, vměstky nebo 

nečistoty, které zabraňují přechodu trhliny z jednoho zrna do druhého a tím zvyšují 

odpor hranic zrn. 

Proto je důležitá i hustota zrn, a tedy i jejich velikost. Např. sklokeramika o 

velikosti zrn 1 až 2 µm je zhruba dvakrát pevnější než sklo o stejné lomové 

houževnatosti. Póry , resp. kulového tvaru mají také příznivé vlastnosti, neboť otupují 

čelo trhliny, takže pro jejich růst je zapotřebí většího napětí. 

„Částice z poddajnějších houževnatých materiálů rozptýlené v křehké matrici 

zvyšují spotřebu energie při lomu o plastickou práci potřebnou k jejich přetváření. 

Takto lze zvýšit lomovou houževnatost KIC skla i keramiky.“ [3] 
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7.2.2 Určení lomové houževnatosti KIC skla a keramiky 

 Metoda určení lomové houževnatosti u smaltových povlaků spočívá v měření 

délek trhlin, které vznikají při vpichu mikrotvrdoměru do povlaku. Používá se  

Vickersova metoda, kde indentor má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu. Ten by měl 

utvořit vpichem do povlaku charakteristické trhlinky, viz Obr. č. 4. Trhliny se dělí do 

dvou skupin: 

- mělké Palmqvistovy 

- centrální, mající tvar půlelipsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Radiální trhliny vtisků Vickersovým tvrdoměrem [6] 

a – Palmqistovy trhliny, b – centrální trhliny 

 

Pro výpočet pomocí Palmqistových trhlin se používá vztah [6]: 

− ⋅ ⋅   = ⋅ ⋅ ⋅   
   

1 / 2 2 / 5 1 / 2

0,035IC

c E k Hv r
K

r Hv k
              (7.11) 

platný pro hodnoty 0,25 < c/r < 1,5. 

 

Pro výpočet pomocí centrálních trhlin se používá vztah [6]:   

− ⋅ ⋅   = ⋅ ⋅ ⋅   
   

3 / 2 2 / 5 1 / 2

0,129IC

c E k Hv r
K

r Hv k
              (7.12) 

platný pro  c/r > 2,5. 

Po dosazení c, r, E a HV vychází KIC v MPa · m½ 
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Použité symboly ve vztazích (7.11) a (7.12):    

     c  – délka Palmqvistovy trhliny 

     r  – poloviční délka úhlopříčky vtisku 

     E  – modul pružnosti v tahu 90 GPa 

     Hv – Vickersova tvrdost 

     k  – bezrozměrná konstanta, k ≅ 3 

 

 Měření lomové houževnatosti skla a keramiky může odhalit nedodržení výrobní 

technologie, nebo vést ke zjištění vad v povlaku. 

 

7.3 Vady smaltového povlaku 
 

 Nejčastější příčinou vzniku vad ve sklovitých smaltových povlacích je 

nedodržení technologického postupu smaltování, nevhodná volba technologie nanášení 

nebo špatně zvolený pokladový materiál. 

 Druhy vad sklovitých smaltových povlaků:  

- Póry vznikají při natavování povlaku v důsledku defektů v kovu a chyb 

v předtavbě. 

- Krátery  mají původ v bublinách, mají kruhový tvar s vyvýšenými okraji 

- Rybí šupina je vada způsobená difúzním molekulárním vodíkem, který 

narušuje celistvost smaltu. 

- Odprýskávání smaltu vzniká nedostatečnou přídržností k podkladu. Příčina 

může být v chybné přípravě nebo vypalování. 

- Pomerančová kůra se tvoří při nesprávném namletí břečky nebo příliš 

vysokým tlakem při nástřiku. Dochází ke zvlnění povlaku bez porušení jeho 

celistvosti. 

- Přepálení smaltu poruší jeho celistvost a mechanické vlastnosti. Je 

zaviněno špatnou vypalovací teplotou nebo časem vypalování. 

- Zatavené trhliny jsou porušením celistvosti krycího smaltu, které obyčejně 

nezasahuje na povrch kovu. Jsou způsobeny pnutím v systému kov- smalt. 

- Poškození po vypálení vzniká špatnou manipulací s výrobky a skladováním. 

- Vpichy jsou drobné póry v povrchu, které nezasahují až na podkladový kov. 
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- Měděné hlavičky jsou bodově zokujená místa, narušují celistvost smaltu. 

Příčinou je velký obsah vody, tenký povlak, nevhodná jemnost mletí, pomalé 

sušení. 

- Vodní pásy vznikají použitím špatných elektrolytů nebo chybami v sušení. 

- Hvězdicové zatavené bubliny jsou způsobeny mechanickým poškozením 

biskvitu při sušení. 

- „Va ření (pěnění) smaltu je porušení celistvosti povlaku obvykle na větší 

ploše, které je způsobeno vadami podkladového kovu, chybami při 

svařování, nevhodnou kombinací základního a krycího smaltu.“ [3]   

 Možné opravy vad: 

- tlustostěnné výrobky se otryskávají 

- tenkostěnné výrobky se vkládají do hydroxidu alkalického kovu při 

teplotách nad 100 ˚C 

 

8 Vhodnost smaltu pro kontakt s biologickým 

prostředím 

 

 Obecně považujeme smalt vhodný pro kontakt s biologickým prostředím tehdy, 

je-li biotolerantní. Tedy takový, který živé tkáně dobře snášení a není pro organizmus 

toxický. Podle druhu působení keramiky na organizmus ji lze rozdělit na inertní 

biokeramiku, resorbovatelnou biokeramiku a na bioaktivní materiály . 

   

8.1 Vývoj biokeramiky 
 

 První protetické implantáty byly vyráběny z Ti. Ten byl považován za bioinertní, 

protože na jeho povrchu se vylučovala tenká vrstva TiO2. TiO 2 však lze považovat již 

za keramiku. 

 U kovových implantátů se obecně tvoří jen malá vazba mezi tkáněmi a kovem. 

Muže dojít dokonce k úplnému uvolnění implantátu. Byl zjištěn vznik vysoké 

koncentrace iontů TiO4+ v okolí implantátu. Ty dokonce pronikali do životně důležitých 

orgánů. Ti sice není toxický, ale je považován za těžký kov stejně jako Pb, Hg nebo Cd. 
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 Řešením problémů s implantáty z kovových materiálů je užití těch materiálů, 

které jsou netoxické, mají vysokou pevnost, snadno se vyrábí v jakémkoliv tvaru a 

jejich složky nepronikají to organizmu. Těmto požadavkům vyhovuje mino jiné i 

keramika. 

 

8.2 Inertní biokeramika 
 

 Bývá nejčastěji stavěna na bázi oxidu zirkoničitého nebo korundu. Je složena ze 

sloučenin kovů například Al2O3, nebo metaboloidů například SiO2. Stabilita kovových 

iontů je dána jejich vazbou na na vysoce reaktivní nekovy (kyslík, polyamtomové 

molekuly). 

  Tyto materiály živé tkáně tolerují. Například u kostních implantátů se kostní 

trámce s implantátem nespojí chemickou vazbou. Buňky jen kolonizují povrch 

materiálu a je-li pórovitý, pronikají i v omezené míře do hloubky pórů. 

 Většinou se však kolem implantátu za čas tvoří vazivové pouzdro. To je klasická 

reakce organizmu na cizí těleso. Oblast B na Obr. č. 5 reprezentuje bioinertní materiály. 

 

 Alumina (Al 2O3) – slinutá při 1600 ˚C, možnost výroby v jakémkoliv tvaru, 

vysoká pevnost a lomová odolnost. Je extrémně bioinertní, nastává minimální prorůstání 

s kostí. V blízkosti implantátů se tvoří fibroplasty (typ vazivových buňek) jako produkt 

hojení implantace. 

 

8.3 Resorbovatelná biokeramika 
 

 Vyrábí se nejčastěji z vápenatých solí například fosforečnanů, uhličitanů nebo 

síranů. Hlavní vlastností těchto materiálů je ta, že při implantaci do organizmu  se 

postupně  asimilují s prostředím. Slouží velmi často jako dočasné kostní náhrady, které 

tělo při obnově kostních tkání vstřebá. 

Oblast C na Obr. č. 5 představuje resorbovatelné materiály 
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8.4 Bioaktivní materiály 
 

 Jsou obvykle směsicí SiO2, Na2O, CaO. Mezi významné patří například 

koncentrovaný hydroxyapatit - Ca5(PO4)3OH, bioaktivní skla, bioaktivní sklokeramika a 

různé kompozity. Tyto sloučeniny jsou svým složením blízké anorganické části lidské 

kosti. Mají obecně tu schopnost tvořit pevnou chemickou vazbu s živou tkání bez 

prostřednictví vaziva. 

 

 Biosklo je materiál bioaktivní (na rozdíl od zbytku skel, které jsou bioinertní). 

Obyčejné skal obsahují silikáty na bázi Na2O – SiO2 – CaO, kde obsah silikátové 

keramiky SiO2 je nad 65% hmotnosti. Bioaktivní sklo na bázi Na2O, CaO a P2O5 má 

obsah SiO2 jen 35 až 55% hmotnosti. Nevýhodou je vysoká křehkost. Index bioaktivity 

je u těchto materiálů blízká I = 10. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – Index bioaktivity v závislosti na složení skel [10] 

B – inertní, C – resorbovatelné, D – nesilotvorné materiály, dochází ke spojení s tkání. 

Materiály mohou obsahovat i další oxidy např. P2O5, MgO a K2O. 

 

 Index bioaktivity  I = 100/počet dní potřebný pro tvorbu vazby mezi tkání a 

polovinou plochy implantátu. Skla s indexem bioaktivity  I > 1 tvoří vazbu s kostní 

tkání. Materiál s indexem I > 8 se vážou i na měkké tkáně. 



 Diplomová práce                                                                            Bc. Škvor Pavel 

 

 - 48 -  

 Hydroxyapatit (HA)  je základní a nezbytnou součástí kostních systémů 

obratlovců. Vlákna kolagenu a osteoblasty (typ kostních buňky) vrůstají do HA a tvoří 

mechanicky silnou vazbu (bioaktivní fixaci) mezi implantátem a hostitelovou tkání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 – Vazba kolagenových vláken na povrch bioskla [10] 

 

 

OSTEOBLAST 

 

 

 

 

 

 

 

KOLAGENOVÁ VLÁKNA 

 

 

Obr. č. 7 – Vazba osteoblastů a kolagenová vlákna na bioskle [10] 
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8.5 Využití bioaktivní sklokeramiky a její aplikace 
 

 Hlavní využití je v lékařství (kostní protetice). Jako náhrada „živých materiálů“ 

například kostí nebo zubů.  

 Inertní biokeramiky se používají na mechanicky namáhané aplikace, jako 

nízkootěrové povlaky (pyrolytický uhlík respektive umělý diamant – DLC). 

 Aktivní biomatriály  mají uplatnění jako mechanicky nízkozátěžové aplikace, 

například výplně. Sem patří hlavně hydroxyapatit, bioaktivní sklo, sklokeramika. 

 Resorbovatelná biokeramika se užívá při obnovování kostních tkání, kde 

slouží jako dočasná náhrada kostí. Tento obor se nazývá inženýrství kostních tkání. 

 Možnosti náhrad tkání biomateriály se stále zdokonalují a vyvíjí. Zatím jedinou 

překážkou je jejich vysoká cena. 

 Důležité aplikace: 

- totální endoprotéza kyčelních kloubů 

- dentální inserty (implantáty) 

- reparace kostí, mechanické podpory léčebného procesu 

- náhrady a stabilizace obratlů 

- částečné náhrady kostí 

- náhrady srdečních chlopní, keramické bioinertní mitrální chlopně z Al2O3 

s dlouhou životností. 
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9 Cíle diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je studium sklovitého smaltového povlaku v kontaktu 

s biologickým prostředím. Biologické prostředí lze považovat za korozní prostředí. Pod 

tento pojem lze zahrnout například vodu, tělní tekutiny lidí i zvířat, potraviny nebo jiné 

výrobky (hmoty) biologického původu. 

Práce je zaměřena hlavně na vliv biologického prostředí na křehkolomové 

vlastnosti sklovitého povlaku. „Křehký lom sklovitého smaltového povlaku je jev 

nežádoucí, protože vede k porušení celistvosti povlaku a tím ke snížení jeho funkčních 

vlastností.“ [4] 

 

Za použité biologické prostředí je zvolena prasečí krev při teplotě 35 ˚C.  

 

Testované smalty obsahují přídavek jemně mletých jílů nebo kaolínů. 

Cíl diplomové práce je rozdělen do těchto částí: 

a) Studium vlastností sklovitých smaltových povlaků a jejich vhodnost pro 

kontakt s biologickým prostředím. 

b) Studium lomové problematiky skla a keramiky. 

c) Návrh metodiky experimentálních prací. 

d) Provedení experimentů a jeho vyhodnocení. 

 

 Vyrobené sklokeramické smaltové povlaky budou testovány v prostředí prasečí 

krve při teplotě 35 ˚C po dobu 240 hodin. Následně bude provedeno měření tvrdosti a 

lomové houževnatosti. Výsledky se porovnají s referenčními vzorky, které nebudou 

korozně zatíženy.  Práce úzce souvisí se studiem růstu buněk na těchto povlacích. 
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10 Metodika experimentálních prací 

 

 Experimentální práce budou mít následující sled činností a měření : 

 

1. Výběr a příprava zkušebních vzorků. 

2. Povrchová předúprava vzorků (odmaštění, sušení). 

3. Smaltování zkušebních vzorků. 

4. Měření drsnosti povrchu vzorků. 

5. Měření tloušťky smaltových povlaků dle ČSN EN ISO 2808 

6. Rozdělení vzorků na dvě sady, první určená pro korozní zatížení a druhou 

referenční. 

7. Experiment aplikace první sady vzorků v kontaktu s biologickým prostředím 

(prasečí krví) při teplotě 35 ˚C. 

8. Studium křehkolomových vlastností sklovitého smaltového povlaku: 

− Zkouška mikrotvrdosti (Hanemannuv mikrotvrdoměr, optický 

mikroskop Noephot 2 s výstupem na PC se softwarem QuickPHOTO 

Industrial 2.2) 

− výpočet lomové houževnatosti smaltových povlaků 

− fotodokumentace vtisků na smaltovém povlaku (software 

QuickPHOTO Industrial 2.2) 

9. Měření odolnosti smaltového povlaku proti nárazům nastřelovací metodou 

dle Wagnera. 

10. Vyhodnocení experimentu, porovnání výsledků 
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10.1 Popis vstupních materiálů 

10.1.1 Zkušební vzorky z ocelového plechu 

K experimentálním zkouškám byl k dispozici z podniku Vítkovice Envi. a.s. 

plech KOSMALT E 300T v rozměru 50x50x3 mm (viz. Obr. č. 8). Jedná se o plech 

válcovaný za tepla. Běžně se používá jako podkladový materiál pro výrobu sklovitého 

smaltového povlaku. 

Vzorky byly neodmaštěny a otryskány na čistotu povrchu Sa 2 až 2,5 sekaným 

ocelovým drátem. Velikost segmentů sekaného drátu při tryskání byla do 1 mm. 

Sa 2,5 – normovaný stupeň čistoty 

připravovaných ocelových ploch. Připravená 

ocelová plocha má za pomoci tryskání odstraněny 

veškeré okuje, rez a původní nátěr. Ocelová 

plocha vykazuje jen lehké stínování v důsledku 

zbylé rzi v pórech.  

 

 

Obr. č. 8 - Půdorys zkušebního vzorku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 2 - Mechanické vlastnosti ocelového plechu KOSMALT E 300T 

 

 

Tab. č. 3 - Chemické složení ocelového plechu KOSMALT E 300T 

 

Mez kluzu surový stav Re [MPa] 321 

Mez kluzu žíhaný stav Re [MPa] 339 

Pevnost v tahu surový stav Rm [MPa] 358 

Pevnost v tahu žíhaný stav Rm [MPa] 373 

Tažnost A  [%] 28 

Tvrdost Hv  [MPa] 135 

Prvek C Mn Si P S Al N Ti Cr Mo 

Podíl [%]  0.041 0.241 0.02 0.010 0.007 0.057 0.006 0.067 0.023 0.005 
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10.1.2 Použité druhy sklovitého povlaku 

V diplomové práci byly použity následující druhy smaltéřských břeček pro 

výrobu smaltových povlaků: 

Základní smalt FERRO - 16.2.2010  

- jemný jíl 3%, označení A1   

Krycí smalt ZELENÝ  – 16.2.2010 

- jemný jíl 6%, označení A2 

Základní smalt + kaolin Filemon P05 - 16.2.2010 

- kaolin 6%, označení B 

Základní smalt FERRO - 16.2.2010 

- klasický jíl 6%, označení C1 

Krycí smalt ZELENÝ - 16.2.2010 

- klasický jíl 8%, označení C2 

Základní smalt FERRO + kaolin W05 - 16.2.2010 

- kaolin 6%, označení D1  

Krycí smalt ZELENÝ + kaolin W05 - 16.2.2010 

- kaolin 8%, označení D2 

Základní smalt FERRO + kaolin T3 - 16.2.2010 

- kaolin 6%, označení E1  

Krycí smalt ZELENÝ + kaolin T3 - 16.2.2010 

- kaolin 8%, označení E2 

Základní smalt FERRO + kaolin T4 - 16.2.2010 

- kaolin 6%, označení F1  

Krycí smalt ZELENÝ + kaolin T4 - 16.2.2010 

- kaolin 8%, označení F2 

Základní smalt FERRO + kaolin M4 - 16.2.2010 

- kaolin 6%, označení G1  

Krycí smalt ZELENÝ + kaolin M4 - 16.2.2010 

- kaolin 8%, označení G2 
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10.2 Technologický postup výroby sklovitého smaltového 
povlaku 

 

Bylo vyrobeno 52 kusů vzorků. Čtyři od každého druhu smaltového povlaku. 

Technologický postup tvorby smaltového povlaku: 

1. Odmaštění vzorků ponorem a oplach vodou. 

2. Sušení při 100 °C, 5 min (sušička SN 30/4), chladnutí na vzduchu. 

3. Nanesení smaltéřské břečky základního smaltu stříkáním. 

4. Sušení při 100 °C, 5 min (sušička SN 30/4). 

5. Vypalování základního smaltu při 850 °C, 8 min (pec HG 4/3), chladnutí. 

6. Nanesení smaltéřské břečky krycího smaltu stříkáním. 

7.  Sušení při 100 °C, 5 min (sušička SN 30/4). 

8.  Vypalování krycího smaltu při 850 °C, 8 min (pec HG 4/3), chladnutí. 

 

10.2.1 Odmaštění vzorků 

Vzorky byly odmaštěny po dobu pěti minut v přípravku „Simple Green“ 

(zásaditý, koncentrace 1:10). Naměřené hodnoty lazně: 

- před odmašťováním  pH 9,44 teplota 25,0 ˚C 

- po odmašťování   pH 9,37 teplota 19,8 ˚C  

- laboratorní prostředí: teplota 19,8 ˚C vlhkost 33%  

Výrobek „Simple Green“ typ CRYSTAL odmašťuje povrch na principu „Mikro-

partikulární frakcionizace“ (MPF). Při tomto procesu dochází k štěpení olejů a tuků na 

mikročástice. Stále se zmenšující částice jsou rozptýleny v roztoku vody a přípravku. 

Voda se stává katalyzátorem a lze ji proto s oplachovou vodou odvádět přímo do 

čistíren odpadních vod.  

Po odmaštění byl proveden oplach ve studené vodě po dobu jedné minuty. 

Naměřené hodnoty oplachové lázně: 

- pH před oplachem  pH 8,92 teplota 11,7 ˚C 

- pH po oplachu   pH 8,30 teplota 14,4 ˚C   

- laboratorní prostředí: teplota 19,8 ˚C vlhkost  33%  

 

Měření pH a teploty bylo provedeno pH metrem PICCOLO plus HI 1295 

Amplifield Elektrode.  
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10.2.2 Nanášení smaltového povlaku 

Smaltéřské břečky byly nanášeny na podkladový materiál pneumatickým ručním 

stříkáním ve stříkací kabině (Obr. č. 9). Tato metoda je náročná na dodržení správné 

tloušťky a rovnoměrnému nanesení  smaltéřské břečky. Vliv má vzdálenost a uhel 

sklonu stříkací pistole vůči stříkaným předmětům. 

  

 

Obr. č. 9 - Stříkací kabina [2] 

 

10.2.3 Vypalování naneseného smaltéřského povlaku  

Před samotnou operací vypalování bylo provedeno sušení v sušičce SN 30/4 po 

dobu pěti minut při teplotě 100 °C. 

K vypalování byla použita elektrická pec ZEZ HG 4/3. Pec byla vytemperovaná 

na teplotu 850 °C. Pomocí nastavitelného termostatu bylo zajištěno udržení teploty na 

předepsané výši. Vypalovací doba byla 8 min. Při vsázce vzorků do pece byl brán ohled 

na teplotní pokles způsobený otevřením pece a vyrovnáním teplot vzorků a prostředím 

pece. Po vyndání vzorků z pece následovalo chladnutí na vzduchu.  
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10.3 Měření drsnosti povrchu smaltu 
 

 Pojem drsnost popisuje reliéf (nerovnosti) povrchu na relativně malé 

vzdálenosti. Reliéf povrchu je charakteristický pro každou metodu výroby. Do drsnosti 

nezahrnujeme náhodné nerovnosti a vady povrchu (trhliny, rýhy, póry, apod.), které 

mohou vzniknou mechanickým poškozením povrchu, nebo chybou ve výrobě. 

 Drsnost se posuzuje v příčném nebo podélném směru, to podle převládajícího 

směru nerovností. Parametry drsnosti se hodnotí na kolmém nebo šikmém průmětu se 

skutečným povrchem. 

 Měření drsnosti dle ČSN EN ISO 4287 stanoví termíny, definice a parametry pro 

určování struktury povrchu profilovou metodou. Nejdůležitější parametry: 

- Ra: průměrná aritmetická úchylka profilu [µm], 

- Rz: největší výška profilu [µm], 

- Rp: největší výška výstupku profilu [µm], 

- Rv: největší hloubka prohlubně profilu [µm]. 

 Měření bude provedeno pomocí přístroje SURFTEST 301 od firmy Mitutoyo. 

Přístroj je schopen hodnotit povrchové textury v širokém rozsahu drsností (Ra 0,01 až 

75 µm, Ry/Rz 0,02 až 300 µm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 – Dotykový profilometr SURFTEST 301 s detailem měřící hlavice  
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10.4 Měření tloušťky sklovitého smaltového povlaku 

 

Měření tloušťky sklovitého smaltového povlaku na vzorcích bylo provedeno 

pomocí elektromagnetického tloušťkoměru typu Elcometer 456 (Obr. č. 10). 

Před zahájením měření byla provedena kalibrace přístroje. Kalibrace spočívá 

v přiložení doteku přístroje na kalibrační etalon známé tloušťky. Tato hodnota se nastaví 

do přístroje. 

Při samotném měření se jednotlivé hodnoty odečítají přímo z displeje přístroje. 

Tloušťky byly měřeny v patnácti místech na každém vzorku. Měření bylo vyhodnoceno 

jako průměrné hodnoty v tabulce viz. Tab. č. 5 a Tab. č. 6. Tabulky všech naměřených 

hodnot tloušťek vzorků jsou umístěny viz. Příloha 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 - Elcometer 456 

 

10.5 Aplikace vzorků do prostředí biologického média  

 

Za biologické prostředí byla zvolena prasečí krev, do které se vzorky z první 

série umístily na dobu 10 dní. V první sérii byl jeden vzorek od každého druhu 

použitého smaltu. Každý vzorek byl uložen ve zvláštní sklenici. Ta byla uzavřena 

kovovým víčkem, utěsněna a závit byl dále zalit voskem.  

Sklenice se vzorky byly položeny do vodní lázně, která byla udržována na 

konstantní teplotě 35 °C. 

Po 10 dnech expozice byly vzorky vyjmuty a jemným proudem vody 

opláchnuty. 
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10.6 Měření mikrotvrdosti sklovitého smaltového povlaku 

 

Měření mikrotvrdosti bylo provedeno dle ČSN ISO 4516 [8] na Hanemannově 

mikrotvrdoměru - metalografický mikroskop NEOPHOT 2 (Obr. č. 11).   

„Tvrdost je definovaná jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Pro skla 

a keramiku se obvykle měří vtisková tvrdost. Princip této metody spočívá ve vtiskávání 

reliéfu vnikajícího tělíska (indentoru) do hladkého povrchu zkoušené látky. V našem 

případě byl indentorem čtyřboký diamantový jehlan (Obr. č. 12), jehož protilehlé strany 

svírají úhel 136°.“ [10]  

Na každém vzorku bylo zhotoveno pět vpichů. Měření bylo provedeno na obou 

sériích pro porovnání naměřených výsledků. První sada byla v kontaktu s biologickým 

prostředím (prasečí krev). Druhá sada byla bez kontaktu s biologickým prostředím. 

Zátěžná síla byla 10 N působící po dobu 10 sekund. Ze vzniklého vtisku byl pomocí 

softwaru QickPHOTO industrial 2.2 změřena velikost úhlopříčky a vypočítána 

Vickersova tvrdost dle vzorce (10.1). Měření bylo prováděno dle normy: ČSN ISO 

4516 - ZKOUŠKY MIKROTVRDOSTI PODLE VICKERSE A KNOOP A. 

[ ]0,1 2 2

2 sin
2 1,8544

FF F
Hv MPa

D d d

α⋅ ⋅
= = = ⋅       

(10.1) 

α - úhel jehlanu (136°)  F – síla vtisku [N]  

d – délka úhlopříčky [mm]  D – plocha vtisku [mm2] 

 

 Při měření byla pořízena fotodokumentace vtisků a vzniklých trhlin. Softwarově 

vyhodnocená data byla zaznamenána do tabulek podporující rozhraní programu 

Microsoft Office Excel 2003. Výsledky byly shrnuty do grafů a tabulek.  

Technologický postup měření mikrotvrdosti: 

1. Vyhledání vhodného povrchu, zvětšení 8x. 

2. Výměna objektivu za indentor (Hanemann). 

3. Zvětšení 12,5x, vynulování stupnice mikrotvrdoměru. 

4. Měření mikrotvrdosti při zatížení 44 dílků (100g) po dobu 10 s. 

5. Výměna indentoru za objektiv, zvětšení 8x, vyhledání vytvořeného vpichu. 

6. Měření délky úhlopříčky a trhliny softwarem QickPHOTO industrial 2.2. 
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7. Výpočet mikrotvrdosti Hv0,1 softwarem QickPHOTO industrial 2.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. č. 11 - Metalografické pracoviště NEOPHOT 21          Obr. č. 12 - Indentor 

 

10.7 Lomová houževnatost sklovitého smaltového povlaku 

 

Pro výpočet lomové houževnatosti musíme změřit délku trhlin, které vznikají při 

vnikání indentoru do povlaku.  

Měření délek trhlin smaltového povlaku bylo provedeno na metalografickém 

mikroskopu NOEPHOT 2 softwarem QickPHOTO industrial 2.2. Hodnota lomové 

houževnatosti KIC se stanoví výpočtem dle vzorce pro lomovou houževnatost  

Palmqistova vztahu: 

k

rHv

Hv

kE

r

c
K IC

2
1

5
2

2
1

1,0

1,0

035,0
⋅

⋅











 ⋅⋅






⋅=
−

    (10.2) 

  platný pro 0,25 < c/r < 1,5 

  c - délka Palmqvistovy trhliny [m] 

  r - poloviční délka úhlopříčky vtisku [m] 

  E - modul pružnosti v tahu E = 90 [MPa] 

  Hv0,1 - Vickersova tvrdost  

  k - bezrozměrná konstanta, pro kterou platí přibližně k = 3 
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  Po dosazení c,r  a E, HV, vychází KIC v MPa.m 1/2 

10.8 Stanovení odolnosti smaltových výrobků proti              
nárazu - zkouška nastřelováním  

 

Touto zkouškou hodnotíme adhezi povlaku k podkladovému materiálu. Zkouška 

byla provedena dle normy ČSN ISO 4532 [9]. Zkoušeny byly obě sady vzorků. První 

sada byla v kontaktu s biologickým prostředím (prasečí krev). Druhá sada byla bez 

kontaktu s korozním prostředím. 

Podstata zkoušky spočívá v nastřelení kuličky proti povrchu povlaku. Kulička je 

vymrštěna pomocí pružiny s nastavitelnou silou. Zkouška začíná nástřelem silou o 

velikosti 10 N a postupně se síla zvyšuje vždy o 10 N. Sílu zvyšujeme až do prvního 

porušení smaltu. Dále se stanoví síla, při níž dojde k zřetelnému poškození smaltového 

povlaku. 

Zkušební přístroj dle Wegnera (viz Obr. č. 13) se skládá z úderníku, ve kterém je 

vsazená ocelová kulička o průměru 5 mm. Ta je vystřelována pomocí tlačné pružiny, 

která je v nestlačené poloze dlouhá 100 mm. Síla úderu se dá nastavit v rozsahu             

0 až 90 N.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 - Zkušební přístroj dle Wegnera 

 

1. napínací tyčka    6.   objímka pro nastavení síly 
2. držák     7.   třínožka 
3. spouštěč    8.   podložka z měkké pryže 
4. ocelová kulička   9.   napínací hmatník 
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5. tlačná pružina 
 

Vyhodnocení zkoušky nástřelem se provádí vizuálně ze vzdálenosti 250 mm. 

Posuzuje se způsob poškození smaltu (trhlinky, odchlípnutí, odprýsknutí). Konečné 

vyhodnocení se provede po 24h. Známky otěru úderníku nejsou považovány za vadu. 

Lehké poškození povrchu (bez trhlinek) se nepovažuje za závadu. 

Technologický postup provedení zkoušky nastřelováním: 

1. Umístění zkoušeného vzorku na plstěnou podložku. 

2. Nastavíme hodnotu úderu, rozsah 10 až 90 N. Postupně zvyšujeme o 10 N. 

3. Ustavíme přístroj kolmo ke zkoušenému povrchu. 

4. Provedení zkoušky na různých místech vzorku, při zvyšující se síle. 

5. Stanovení síly, při které došlo k počátečnímu poškození povrchu smaltu. 

6. Od této hodnoty se síla úderu snižuje po 2 N až na hodnotu, která 

nezpůsobuje poškození smaltu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 - Schéma nastřelování vzorků 
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11 Vyhodnocení experimentálních prací 

 

11.1 Vyhodnocení měření drsnosti povrchu smaltu 

 

 Byl vybrán jeden vzorek od každého druhu smaltového povlaku. Na nich bylo 

provedeno deset měření dotykovým profilometrem Surftest 301 od společnosti 

Mitutoyo. Tyto vzorky byly taktéž určeny pro kontakt s biologickým prostředím 

(prasečí krví).  

 

Průměrné hodnoty při: λλλλc=0,8    L= 4mm 

Druh povlaku Ra 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rp 

[µm] 

Rv 

[µm] 

Rsk 

[-] 

Rku 

[-] 

RLo 

[mm] 

A1 0,39 2,08 0,49 0,99 1,09 -0,10 2,82 0,801 

A2 0,46 2,76 0,59 1,42 1,34 -0,02 2,98 0,801 

B 0,34 1,83 0,42 0,88 0,95 -0,08 2,71 0,801 

C1 0,43 2,25 0,55 1,07 1,18 -0,19 2,78 0,801 

C2 0,43 2,31 0,53 1,13 1,18 0,01 2,27 0,801 

D1 0,38 2,10 0,49 0,86 1,24 -0,41 3,36 0,801 

D2 0,37 2,04 0,47 0,98 1,06 -0,18 3,02 0,800 

E1 0,53 2,81 0,66 1,21 1,60 -0,47 3,03 0,801 

E2 0,48 2,48 0,59 1,14 1,34 -0,21 2,68 0,801 

F1 0,35 1,90 0,86 1,03 1,03 -0,16 0,31 0,801 

F2 0,38 2,06 0,47 0,93 1,12 -0,22 2,82 0,801 

G1 0,41 2,12 0,96 0,96 1,60 -0,22 2,81 0,801 

G2 0,43 2,33 0,54 1,08 1,25 -0,23 2,94 0,801 

 

Tab. č. 4 – Průměrné hodnoty drsnosti smaltových povlaků 
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11.2 Vyhodnocení měřené tloušťky smaltu 

 

Druh smaltového povlaku 
Číslo 

vzorku 

Průměrná tloušťka 

Povlaku [µm] 

1 131,7 

2 123,3 

3 105,7 

A1 - Základní smalt FERRO 

jemný jíl 3% 

4 107,9 

5 359,0 

6 248,9 

7 344,1 

A2 - Krycí smalt ZELENÝ 

jemný jíl 6% 

8 309,3 

9 182,2 

10 161,4 

11 132,5 

B - Základní smalt + kaolin 

 Filemon P05 

kaolin 6% 
12 150,0 

13 153,5 

14 145,5 

15 147,9 

C1 - Základní smalt FERRO 

klasický jíl 6% 

16 149,6 

17 329,5 

18 341,6 

19 267,8 

C2 - Krycí smalt ZELENÝ 

klasický jíl 8% 

20 302,7 

21 110,8 

22 112,7 

23 158,2 

D1 - Základní smalt FERRO + 

 kaolin W05 

kaolin 6%, 
24 114,6 

 

Tab. č. 5 – Tloušťka smaltového povlaku 
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Druh smaltového povlaku 
Číslo 

vzorku 

Průměrná tloušťka 

Povlaku [µm] 

25 301,2 

26 259,6 

27 273,2 

D2 - Krycí smalt ZELENÝ +  

kaolin W05 

kaolin 8% 
28 319,0 

29 154,3 

30 107,4 

31 137,2 

E1 - Základní smalt FERRO +  

kaolin T3 

kaolin 6% 
32 124,9 

33 227,7 

34 230,9 

35 236,5 

E2 - Krycí smalt ZELENÝ +  

kaolin T3 

kaolin 8% 
36 246,5 

37 152,0 

38 152,8 

39 145,1 

F1 - Základní smalt FERRO +  

kaolin T4  

kaolin 6% 
40 136,2 

41 236,5 

42 223,9 

43 227,9 

F2 - Krycí smalt ZELENÝ +  

kaolin T4  

kaolin 8% 
44 221,7 

45 186,9 

46 135,8 

47 137,1 

G1 - Základní smalt FERRO +  

kaolin M4 

kaolin 6% 
48 130,8 

49 238,4 

50 222,0 

51 260,4 

G2 - Krycí smalt ZELENÝ +  

kaolin M4 

kaolin 8% 
52 222,1 

Tab. č. 6 – Tloušťka smaltového povlaku 
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11.3 Vyhodnocení měření mikrotvrdosti a lomové houževnatosti 

sklovitého smaltového povlaku 

 

11.3.1 Mikrotvrdost a lomová houževnatost vzorků bez kontaktu 

s biologickým prostředím (prasečí krví). 

 

 Naměřené a vypočtené hodnoty: 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,0 17,5 17,0 17,5 17,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 0 4,0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6440 6260 6770 6170 6260 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6378 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- 2,874 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,874 

 

Tab. č. 7 – Vzorek A1 (základní smalt FERRO jemný jíl 3%) 

 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

16,0 16,5 16,5 17,5 17,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  7320 6650 6860 6260 6260 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6670 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] --- 

 

Tab. č. 8 – Vzorek A2 (krycí smalt ZELENÝ jemný jíl 6%) 
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Naměřené a vypočtené hodnoty: 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,5 18,5 18,0 17,0 16,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

4,0 2,0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  5840 5530 5850 6450 6700 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6074 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

2,756 3,988 --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 3,372 

Tab. č. 9 – Vzorek B (základní smalt + kaolin Filemon P05    6%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,0 16,5 16,5 16,5 15,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 4,0 4,0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6400 6550 6790 6810 7430 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6796 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- 2,845 3,291 --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 3,068 

Tab. č. 10 – Vzorek C1 (základní smalt FERRO klasický jíl 6%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,0 18,0 15,5 17,0 16,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 7,0 5,0 5,0 4,0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6200 5590 7820 6300 6800 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6542 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- 2,088 2,602 2,506 2,847 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,511 

Tab. č. 11 – Vzorek C2 (krycí smalt ZELENÝ klasický jíl 8%) 
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Naměřené a vypočtené hodnoty: 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,5 16,0 12,0 16,5 16,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  5940 6550 7240 6700 6700 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6626 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] --- 

Tab. č. 12 – Vzorek D1 (Základní smalt FERRO + kaolin W05    6%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

21,0 21,5 20,5 20,0 21,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 
0 

0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  4120 3990 4580 4640 4160 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 4298 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] --- 

Tab. č. 13 – Vzorek D2 (Krycí smalt ZELENÝ + kaolin W05   8%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

16,5 16,5 16,0 16,5 17,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

4,0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  7260 6810 7140 6210 6340 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6542 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

2,872 --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,872 

Tab. č. 14 – Vzorek E1 (Základní smalt FERRO + kaolin T3   6%) 
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Naměřené a vypočtené hodnoty: 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,5 18,0 16,5 17,0 16,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 7,0 4,0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6120 5860 6810 6490 6700 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6396 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- 2,147 2,850 --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,497 

Tab. č. 15 – Vzorek E2 (Krycí smalt ZELENÝ + kaolin T3      8%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

16,5 17,0 16,5 19,0 16,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6860 6310 6540 4990 6810 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6302 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] --- 

Tab. č. 16 – Vzorek F1 (Základní smalt FERRO + kaolin T4     6%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,0 15,5 16,0 16,5 15,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

4,0 3,0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6400 7690 7020 6920 7820 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 7120 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

2,829 3,325 --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 3,068 

Tab. č. 17 – Vzorek F2 (Krycí smalt ZELENÝ + kaolin T4      8%) 
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Naměřené a vypočtené hodnoty: 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,0 20,5 15,0 20,5 20,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6500 4270 7760 4580 4270 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 5476 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] --- 

 

Tab. č. 18 – Vzorek G1 (Základní smalt FERRO + kaolin M4    6%) 

 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

16,5 15,5 18,0 16,0 16,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

4,0 4,0 4,0 2,0 0,3 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6760 7680 5560 7380 7310 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6938 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

2,837 2,877 2,753 4,101 3,330 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,511 

 

Tab. č. 19 – Vzorek G2 (Krycí smalt ZELENÝ + kaolin M4     8%) 
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11.3.2 Mikrotvrdost a lomová houževnatost vzorků po kontaktu 

s biologickým prostředím (prasečí krví). 

 

 

 Naměřené a vypočtené hodnoty: 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

20,5 23,5 21,0 20,5 21,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

3,0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  4320 3360 4270 4380 4140 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 4084 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

3,111 --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 6,223 

 

Tab. č. 20 – Vzorek A1 (základní smalt FERRO jemný jíl 3%) 

 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

20,5 20,5 20,0 20,5 19,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

4,0 2,0 9,0 5,0 4,0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  4290 4400 4610 4340 4700 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 4468 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

2,683 3,853 1,822 2,417 2,696 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,694 

 

Tab. č. 21 – Vzorek A2 (krycí smalt ZELENÝ jemný jíl 6%) 
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Naměřené a vypočtené hodnoty: 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,0 15,5 16,5 15,0 15,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6550 7730 6800 7890 7630 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 7320 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] --- 

Tab. č. 22 – Vzorek B (základní smalt + kaolin Filemon P05    6%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

16,0 19,5 16,5 16,0 16,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  7380 4860 7020 7250 6970 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6696 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] --- 

Tab. č. 23 – Vzorek C1 (základní smalt FERRO klasický jíl 6%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,5 15,0 17,0 16,5 17,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6170 8160 6450 6710 6360 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6770 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] --- 

Tab. č. 24 – Vzorek C2 (krycí smalt ZELENÝ klasický jíl 8%) 
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Naměřené a vypočtené hodnoty: 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

18,5 15,5 16,5 15,5 16,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 4,0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  5530 7620 7080 7440 7090 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6952 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- 2,917 --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,917 

Tab. č. 25 – Vzorek D1 (Základní smalt FERRO + kaolin W05    6%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

16,0 17,0 17,0 16,0 16,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

4,0 0 7,0 0 5,0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  7150 6550 6500 6860 7500 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6912 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

2,845 --- 2,158 --- 2,928 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,644 

Tab. č. 26 – Vzorek D2 (Krycí smalt ZELENÝ + kaolin W05   8%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

20,0 16,0 16,0 17,5 17,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  4700 7250 7250 6160 6340 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6340 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] --- 

Tab. č. 27 – Vzorek E1 (Základní smalt FERRO + kaolin T3   6%) 
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Naměřené a vypočtené hodnoty: 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

14,5 16,5 16,5 14,5 15,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 0 5,0 4,0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  8820 6710 6860 8820 8300 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 7902 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- --- 2,616 2,917 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,767 

Tab. č. 28 – Vzorek E2 (Krycí smalt ZELENÝ + kaolin T3      8%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

16,5 17,0 17,0 16,5 16,0 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 2,0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6920 6660 6360 6710 7140 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6758 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- 4,097 --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 4,097 

Tab. č. 29 – Vzorek F1 (Základní smalt FERRO + kaolin T4     6%) 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,0 16,0 15,5 15,5 16,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 0 3,0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6210 7560 7550 7620 7260 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 7240 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

--- --- 3,290 --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 3,290 

Tab. č. 30 – Vzorek F2 (Krycí smalt ZELENÝ + kaolin T4      8%) 
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Naměřené a vypočtené hodnoty: 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

16,5 16,0 17,0 17,0 16,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

4,0 0 0 0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6910 6920 6650 6550 6920 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6790 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

2,875 --- --- --- --- 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,875 

 

Tab. č. 31 – Vzorek G1 (Základní smalt FERRO + kaolin M4    6%) 

 

 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Délka úhlopříčky  
vtisku[µµµµm] 

17,0 15,5 16,0 16,0 17,5 

Délka trhliny  
[µµµµm] 

0 5,0 0 4,0 0 

Mikrotvrdost Hv 0,1[MPa]  6500 7440 7140 7510 6260 

Mikrotvrdost  φ φ φ φHv0,1 6970 

Lomová houževnatost 
K IC [MPa.m1/2] 

0 2,525 0 2,930 0 

φφφφ K IC [MPa.m1/2] 2,728 

 

Tab. č. 32 – Vzorek G2 (Krycí smalt ZELENÝ + kaolin M4     8%) 
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11.3.3 Grafické vyhodnocení mikrotvrdosti 

 

Grafické vyhodnocení mikrotvrdosti a lomové houževnatosti smaltů A1 a A2 : 

Graf č. 1 – Mikrotvrdost pro smalt A1 a A2 

 

Graf č. 2 – Lomová houževnatost pro smalt A1 a A2 
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 Z výsledků zkoušky plyne, že jak smalt A1, tak smalt A2 vykazuje pokles 

mikrotvrdosti po expozici v prasečí krvi. 

 

 Pokles u smaltového povlaku A1:  

- bez krve Hv0,1  = 6378 MPa  

- po krvi Hv0,1  = 4094 MPa 

 Pokles u smaltového povlaku A2:  

- bez krve Hv0,1  = 6670 MPa  

- po krvi Hv0,1  = 4468 MPa 

-  

 Lomová houževnatost se v případě smaltu A1 po expozici v krvi mírně zvýšila. 

Lomová houževnatost u smaltu A2 po expozici prudce vzrostla. Před expozicí u smaltu 

A2 ani nevznikly trhliny, z kterých by bylo možno lomovou houževnatost vypočítat. 

 

 

 

Grafické vyhodnocení mikrotvrdosti a lomové houževnatosti smaltu B: 

 

Graf č. 3 – Mikrotvrdost pro smalt B 
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Graf č. 4 – Lomová houževnatost pro smalt B 

 

 

 

 

 Z výsledků zkoušky plyne, že smalt B vykazuje zvýšení mikrotvrdosti po 

expozici v prasečí krvi. 

 Zvýšení u smaltového povlaku B:  

- bez krve Hv0,1  = 6074 MPa  

- po krvi Hv0,1 = 7320 MPa 

-  

 Lomová houževnatost v případě smaltu B po expozici v krvi nelze vypočítat. Po 

expozici ani nevznikly trhliny, z kterých by bylo možno lomovou houževnatost 

vypočítat. 
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Grafické vyhodnocení mikrotvrdosti a lomové houževnatosti smaltů C1 a C2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 –Mikrotvrdosti pro smalt C1 a C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6 – Lomová houževnatost pro smalt C1 a C2 
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 Z výsledků zkoušky plyne, že jak smalt C1, tak smalt C2 vykazuje jen malé 

změny mikrotvrdosti po expozici v prasečí krvi. 

 

 Pokles u smaltového povlaku C1:  

- bez krve Hv0,1  = 6796 MPa  

- po krvi Hv0,1  = 6696 MPa 

 Růst u smaltového povlaku C2:  

- bez krve Hv0,1  = 6542 MPa  

- po krvi Hv0,1  = 6770 MPa 

 

 Lomová houževnatost se v případě smaltu C1 po expozici v krvi nelze vypočítat. 

Taktéž lomová houževnatost u smaltu C2 před i po expozici nelze vypočítat. Při měření 

obou vzorků nevznikly trhliny, z kterých by bylo možno lomovou houževnatost 

vypočítat. 

 

 

 

 

Grafické vyhodnocení mikrotvrdosti a lomové houževnatosti smaltů D1 a D2 : 
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Graf č. 7 –Mikrotvrdosti pro smalt D1 a D2 
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Graf č. 8 – Lomová houževnatost pro smalt D1 a D2 

 

 Z výsledků zkoušky plyne, že jak smalt D1, tak smalt D2 vykazuje nárůst 

mikrotvrdosti po expozici v prasečí krvi. 

 

 Mírný nárůst u smaltového povlaku D1:  

- bez krve Hv0,1  = 6626 MPa   

- po krvi Hv0,1  = 6952 MPa 

 Poměrně velký nárůst u smaltového povlaku D2:  

- bez krve Hv0,1  = 4298 MPa  

- po krvi Hv0,1  = 6912 MPa 

 

 Lomová houževnatost v případě smaltu D1 po expozici v krvi prudce vzrostla. 

Lomová houževnatost u smaltu D2 po expozici krvi také prudce vzrostla. Před expozicí 

ani nevznikly trhliny, z kterých by bylo možno lomovou houževnatost vypočítat. 
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Grafické vyhodnocení mikrotvrdosti a lomové houževnatosti smaltů E1 a E2 : 
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Graf č. 9 –Mikrotvrdosti pro smalt E1 a E2 
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Graf č. 10 – Lomová houževnatost pro smalt E1 a E2 
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 Z výsledků zkoušky plyne, že jak smalt E1 tak smalt E2 vykazuje  změny 

mikrotvrdosti po expozici v prasečí krvi. 

 

 Mírný pokles u smaltového povlaku E1:  

- bez krve Hv0,1  = 6752 MPa   

- po krvi Hv0,1  = 6340 MPa 

 Nárůst u smaltového povlaku E2:  

- bez krve Hv0,1  = 6670 MPa  

- po krvi Hv0,1  = 4468 MPa 

-  

 Lomová houževnatost v případě smaltu E1 po expozici v krvi nelze vypočítat. Po 

expozici nevznikly trhliny, z kterých by bylo možno lomovou houževnatost vypočítat. 

Lomová houževnatost se v případě smaltu E2 po expozici v krvi mírně zvýšila. 

 

 

 

Grafické vyhodnocení mikrotvrdosti a lomové houževnatosti smaltů F1 a F2 : 
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Graf č. 11 –Mikrotvrdosti pro smalt F1 a F2 
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Graf č. 12 – Lomová houževnatost pro smalt F1 a F2 

 

 Z výsledků zkoušky plyne, že jak smalt F1 tak smalt F2 vykazuje narůst 

mikrotvrdosti po expozici v prasečí krvi. 

 

 Narust u smaltového povlaku F1:  

- bez krve Hv0,1  = 5476 MPa  

- po krvi Hv0,1  = 6758 MPa 

 Nárůst u smaltového povlaku F2:  

- bez krve Hv0,1  = 7170 MPa   

- po krvi Hv0,1  = 7240 MPa 

 

 Lomová houževnatost v případě smaltu F1 po expozici v krvi prudce vzrostla. 

Před expozicí ani nevznikly trhliny, z kterých by bylo možno lomovou houževnatost 

vypočítat. Lomová houževnatost u smaltu F2 po expozici mírně vzrostla.  
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Grafické vyhodnocení mikrotvrdosti a lomové houževnatosti smaltů G1 a G2 : 
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Graf č. 13 –Mikrotvrdosti pro smalt G1 a G2 
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Graf č. 14 – Lomová houževnatost pro smalt G1 a G2 
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 Z výsledků zkoušky plyne, že smalt G1 vykazuje narůst mikrotvrdosti po 

expozici v prasečí krvi. Smalt G2 vykazuje jen nepatrný narůst mikrotvrdosti po 

expozici v prasečí krvi. 

 

 Narůst u smaltového povlaku G1:  

- bez krve Hv0,1  = 5476 MPa  

- po krvi Hv0,1  = 6790 MPa 

 Nárůst u smaltového povlaku G2: 

- bez krve Hv0,1  = 6938 MPa  

- po krvi Hv0,1  = 6970 MPa 

  

 Lomová houževnatost v případě smaltu G1 po expozici v krvi prudce vzrostla. 

Před expozicí ani nevznikly trhliny, z kterých by bylo možno lomovou houževnatost 

vypočítat. Lomová houževnatost u smaltu F2 po expozici mírně vzrostla.  
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11.3.4 Fotodokumentace vtisků na smaltovém povlaku 

 

 Fotografie vtisků byly pořízeny při zvětšení 500x na optickém mikroskopu 

Neochot 2. Pomocí softwaru QuickPHOTO Industrial 2.2 byly snímky digitalizovány a 

upraveny do výsledného formátu. 

 

 

Obr. č. 15 – Vtisk Hanemanmova mikrotvrdoměru 

smalt B bez krve 

 

 

Obr. č. 16 – Vtisk Hanemanmova mikrotvrdoměru 

smalt F1 bez krve 
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Obr. č. 17 – Vtisk Hanemanmova mikrotvrdoměru 

smalt B po krvi 

 

 

 

Obr. č. 18 – Vtisk Hanemanmova mikrotvrdoměru 

smalt F1 po krvi 
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11.4 Vyhodnocení zkoušky odolnosti smaltových výrobků proti              

nárazu - zkouška nastřelováním 

 

Síla při odprýsknutí povlaku [N] Druh 

Smaltového povlaku Bez expozice v krvi Po expozici v krvi 

A1 - Základní smalt FERRO 

jemný jíl 3% 
30 30 

A2 - Krycí smalt ZELENÝ 

jemný jíl 6% 
40 40 

B - Základní smalt + kaolin 

 Filemon P05, kaolin 6% 
30 20 

C1 - Základní smalt FERRO 

klasický jíl 6% 
30 30 

C2 - Krycí smalt ZELENÝ 

klasický jíl 8% 
30 40 

D1 - Základní smalt FERRO + 

 kaolin W05, kaolin 6% 
30 30 

D2 - Krycí smalt ZELENÝ +  

kaolin W05, kaolin 8% 
30 30 

E1 - Základní smalt FERRO +  

kaolin T3, kaolin 6% 
40 20 

E2 - Krycí smalt ZELENÝ +  

kaolin T3, kaolin 8% 
30 40 

F1 - Základní smalt FERRO +  

kaolin T4, kaolin 6% 
40 30 

F2 - Krycí smalt ZELENÝ +  

kaolin T4, kaolin 8% 
40 30 

G1 - Základní smalt FERRO +  

kaolin M4, kaolin 6% 
20 20 

G2 - Krycí smalt ZELENÝ +  

kaolin M4, kaolin 8% 
20 20 

Tab. č. 33 – Tabulka hodnot odolnosti proti nastřelování 
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 Smaltové povlaky odolávaly mechanickému poškození  při zkoušce 

nastřelováním silám v rozmezí 20 až 40 N. V relaci s výsledky dosahovanými 

v předešlých pracích jsou tyto hodnoty nízké. Může to mít několik vysvětlení: 

- možná změna lokality těžby jílů a kaolínů 

- změna charakteru nebo chemického složení jílů a kaolínů v nezměněné 

oblasti těžby 

- užitím nevhodných barvítek 

- na mlýně se mohl přidat volný křemen 

  

 U většiny povlaků byly dosaženy velmi podobné hodnoty u obou skupin 

testovaných vzorků. Po expozici vzorků v krvi se hodnoty změnily u těchto druhů 

smaltů: 

- smalt B:  pokles po expozici z 30 na 20 N 

- smalt E1: pokles po expozici z 40 na 20 N 

- smalt E2: nárůst po expozici z 30 na 40 N 

- smalt F1: pokles po expozici z 40 na 30 N 

- smalt F2: pokles po expozici z 40 na 30 N 

 Nejmenší hodnoty odolnosti proti mechanickému poškození vykazoval smalt G1 

a smalt G2, shodně po 20 N před i po expozici v krvi.  

 Nejvyšší hodnoty odolnosti proti mechanickému poškození vykazoval smalt A2, 

před i po expozici v krvi 40 N.  
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12 Závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu biologického prostředí na 

křehkolomové a mechanické vlastnosti sklovitého smaltového povlaku s příměsemi jílů 

a kaolínů.  

Zkušební vzorky a smaltéřské břečky byly dodány z podniku Vítkovice Envi,a.s. 

Jako podkladový materiál byl použit KOSMALT E 300 T s rozměry 50 x 50 x 3 mm. 

Povrch ocelového plechu byl tryskán a odmaštěn v zásaditém přípravku Simple Green. 

Jako biologické prostředí byla zvolena prasečí krev, udržována na teplotě 35 ˚C. 

Do smaltéřských břeček byly v laboratoři přidány vybrané druhy jemně mletého jílu a 

různé druhy jemně mletých kaolínů. 

Z takto upravených smaltéřských břeček byly vyrobeny vzorky, vždy čtyři kusy 

od každého druhu smaltu. Vypalovací teplota vzorků byla 850 ˚C a vypalovací čas 8 

minut. Výjimkou byl smalt B, kde byla vypalovací doba 16 minut.  Vyrobené vzorky 

byly následně rozděleny do dvou sad. První sada byla určena jako porovnávací a nebyla 

exponována v biologickém prostředí. Sada druhá byla exponována po dobu 240 hodin 

při teplotě 35 ˚C v prasečí krvi. 

Na obou sadách byly provedeny zkoušky mechanické odolnosti proti 

nastřelování a dále mikrotvrdosti, z které byla vypočítána i lomová houževnatost. Dále 

bylo provedeno měření tloušťky a drsnosti povlaků. 

 Při vyhodnocování zkoušky mikrotvrdosti smaltového povlaku bylo zjištěno že: 

expozice smaltů v biologickém prostředí ovlivňuje mikrotvrdost povlaků. Změna 

velikosti mikrotvrdosti se lišila dle použitého jílu či kaolínu takto: obecným trendem 

bylo, že mikrotvrdost se po expozici zvýšila. Zejména u krycích smaltů D2 a E2 

mikrotvrdost markantně vzrostla. Výjimkou byl pak smalt A1 a A2, u kterého došlo 

k velkému poklesu hodnoty mikrotvrdosti. A také smalt C1 a C2, který si uchoval i po 

expozici téměř stejné hodnoty. 

Z naměřených hodnot délek trhlin vzniklých po měření mikrotvrdosti byla 

spočítána lomová houževnatost. Výpočet byl proveden pro Palmqistovy trhliny 

vznikající na povrchu smaltového povlaku. U řady smaltů nevznikly při měření 

mikrotvrdosti žádné trhliny. Tyto povlaky byly natolik houževnaté, že nebylo možné 

hodnotu lomové houževnatosti stanovit. Po expozici těchto povlaků v biologickém 

prostředí se lomová houževnatost vždy změnila. Výjimkou je jen krycí smalt C2, u 
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kterého před i po expozici nebylo možno lomovou houževnatost stanovit. Změny 

hodnot lomové houževnatosti před a po expozici byly velmi odlišné u každého druhu 

smaltu. 

Z výsledků zkoušky odolnosti proti mechanickému poškození nastřelováním lze 

říci, že smalty odolávaly zatěžujícím silám v rozsahu 20 až 40 N. Nejmenší hodnoty 

vykazoval smalt G1 a G2 shodně před i po expozici 20 N. Nejlepších výsledků bylo 

naměřeno na smaltu A2 (před i po expozici 40 N) a u smaltu E2 ( po expozici zvýšení 

z 30 na 40 N). Při porovnání těchto hodnot s předchozími zkušenostmi došlo 

k výraznému poklesu odolnosti proti mechanickému poškození. Možných příčin může 

být několik. Například změna těžební lokality jílů a kaolínů nebo změna samotného 

složení těchto materiálů. Dále pak mohlo dojít k technologickým změnám výroby 

smaltéřských frit.    

Experimentální zkoušky prokázaly, že biologické prostředí ovlivňuje 

křehkolomové a mechanické vlastnosti sklovitých smaltových povlaků.     
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  – Obraz 9   – Reaktivní vrstva, smalt G2 + kaolin M4   8% 
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15 Přílohy 

 

Tabulky 1 až 4 – Tloušťky smaltových povlaků 
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Tabulky 5 až 8 – Tloušťky smaltových povlaků 
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Tabulky 9 až 12 – Tloušťky smaltových povlaků 
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Tabulka 13 – Tloušťka smaltového povlaku 
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Obraz 1 – Reaktivní vrstva, smalt A1 + jemný jíl 3% 

 

 

Obraz 2 – Reaktivní vrstva, smalt A1 + jemný jíl 6% 

 

 

Obraz 3 – Reaktivní vrstva, smalt B + kaolin P05 6% 
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Obraz 4 – Reaktivní vrstva, smalt C1 + klasický jíl 6% 

 

 

Obraz 5 – Reaktivní vrstva, smalt C2 + klasický jíl 8% 

 

 

Obraz 6 – Reaktivní vrstva, smalt D1 + kaolin W05  6% 
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Obraz 7 – Reaktivní vrstva, smalt D2 + kaolin W05  8% 

 

 

Obraz 8 – Reaktivní vrstva, smalt E2 + kaolin T4   8% 

 

 

Obraz 9 – Reaktivní vrstva, smalt G2 + kaolin M4   8% 


