
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Katedra mechanické technologie

Studium povrchové úpravy jídelních příborů

Study of Surface Treatment of Eating Utensils   

Student: Bc. Antonín Závada

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.

Ostrava 2012



2



3



4



5

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZÁVADA, A. Studium povrchové úpravy jídelních příborů: diplomová práce. Ostrava: VŠB

– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2012, 79 s.

Vedoucí práce: doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.

Tématem diplomové práce je zkoumání nožů jídelního příboru na odolnost vůči korozi. Pro

experimentální práce byly použity vzorky se dvěma typy povrchu čepelí. Experimentální

práce se skládá ze dvou částí. V první částí jsou uvedeny zkoušky povrchu vzorků, kde se

měřila čistota, prašnost a drsnost povrchu. Druhá experimentální část je zaměřena na korozní

zkoušky čepelí nožů provedené ve vodních lázních a zkouškou mytí v myčce, kdy bylo

použito dvou typů mycích prostředků a současně se měřily hodnoty pH zkušebních lázní.

Následně byla provedena korozní zkouška podle normy určená pro zkoušení jídelních příborů,

po které došlo k zabarvení povrchu. Závěrem korozních zkoušek bylo provedeno měření

mikrotvrdosti a to v různých oblastech čepele nožů, kde byly naměřeny rozdílné hodnoty.

V závěru diplomové práce jsou uvedena veškerá zhodnocení výsledků.

ANNOTATION OF MASTER THESIS

ZÁVADA, A. Study of Surface Treatment of Eating Utensils: Master Thesis.  Ostrava: VŠB –

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of

Mechanical Technology, 2012, 79 p.

Thesis head: doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.

This master thesis examines corrosion resistance of dinner knives. For the experimental part

of my work, which consists of two main chapters, there are used samples with two types of

blade surface. The first part includes surface tests of samples where purity, dust and

roughness were measured. The second experimental part is focused on corrosion resistance

where firstly corrosion test in water bath was implemented and subsequently the knives were

washed in the dishwasher. Two distinct kinds of detergents were used for this test and as a

part of the research water bath pH value was also measured. Subsequently a corrosion test

according to the norm intended for cutlery testing was performed. Finally micro-hardness

measurements of various parts of the knives blades were carried out. Assessment and results

are stated in the thesis conclusion.
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Seznam použitých značek a symbolů

Znak Veličina     Jednotka

pH vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti [ - ]

HV 0,1 mikrotvrdost podle Vickerse při zatížení 100 g [ - ]

L základní délka [mm]

R  drsnost povrchu [ - ]

Ra střední aritmetická úchylka profilu [µm]

Rp největší výška výstupku profilu [µm]

Rv největší hloubka prohlubně profilu [µm]

Rz maximální výška profilu [µm]

Rq průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu [µm]

Rku špičatost posuzovaného profilu [ - ]

Rsk šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie) [ - ]

t teplota [°C]

λc filtr profilu [mm]

ČSN   Česká státní norma [ - ]

EN Evropská norma [ - ]

ISO Mezinárodní norma [ - ]
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1. ÚVOD

Jednou z pomůcek ke stravování je jídelní příbor. Běžného strávníka  ani

nenapadne, jak složitá je jeho výroba, neboť se musí splnit spousta přísných kriterií.

Ať už je to vzhled jídelního příboru, který nás upoutá při jeho výběru na prvním místě,

tak i požadavek, aby splňoval značnou odolnost vůči korozi, což se také projeví na  jeho

dlouholeté životnosti. V další řadě jídelní příbor musí zcela samozřejmě splňovat kritérium

hygienické nezávadnosti. Toto kritérium je velice důležité, neboť bychom určitě byli velice

neradi, kdybychom při konzumaci chutného a zdravého jídla současně konzumovali jedovaté

látky vyloučené z materiálu jídelního příboru. Z tohoto důvodu materiál jídelních příborů

prošel značným vývojem. Na základě toho vyhláška přesně stanovuje možnost použití

materiálu s daným chemickým složením pro jeho výrobu. Dále také, aby bylo dosaženo nejen

estetického vzhledu, ale také správné funkčnosti jídelního příboru, musí projít několika

operacemi výroby a to od stříhání, lisování až po několikeré broušení a leštění. Jedině tak

můžeme vytvořit kvalitní jídelní příbor s očekávanými vlastnostmi, pěkným vzhledem,

životností, ale také se zdravotní nezávadností. Nyní je tedy zřejmé, že to není nikterak

jednoduché.

Tato diplomová práce je zaměřena na odolnost povrchu jídelního příboru vůči korozi,

kde je zkoumán nůž jídelního příboru. Zkoumanou částí je čepel z korozivzdorné oceli, která

je vyrobena ve dvou variantách a to s povrchem vyleštěným do zrcadlového lesku a s jemně

broušeným povrchem. Veškeré metodiky experimentálních prací budou provedeny na obou

variantách a na závěr je provedeno porovnání obou povrchů čepelí nožů jídelního příboru.

 Vzorky k těmto pracím byly dodány firmou Toner Moravská Třebová a všechny práce

budou provedeny v laboratořích VŠB-TU v Ostravě.
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÍ

2.1. Výroba jídelních příborů z korozivzdorné oceli

Výrobou příborů včetně ostatních pomůcek určených pro styk s potravinami se zabývá

přes stodvacet let firma TONER. V průběhu celé historie firmy byla výroba neustále vyvíjena,

kdy technologie výroby jídelního příboru byla postupně zdokonalována. Původní ruční výroba

byla postupně nahrazena moderním způsobem výroby za použití mechanizace a automatizace,

která je trendem dnešní doby.

Na následujících obrázcích je zobrazena ukázka ze současné výroby jídelních příborů.

Obr. 2.1 Lisovna a leštící linky Obr. 2.2 Raznice

Při výrobě jídelních příborů je dodávaný materiál v potřebné síle nejdříve stříhán a to

na speciálně zkonstruovaných nástrojích. Vystřižení polotovaru je provedeno do základního

tvaru výsledného jídelního příboru. Po následném lisování mohou s odlišením následovat

v některých případech i opakovaně další operace a to válcování, ostřižení, ražení, tváření, dále

pak povrchové úpravy formou broušení, kartáčování, leštění a na závěr je provedeno čištění

finálních výrobků. Pro výrobu je firma vybavena nejnovějšími speciálními výrobními nástroji.

Výrobní nástroje jsou konstruovány a vyráběny vlastní firmou v nástrojárně.
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Výsledkem výroby, kdy je použito moderní technologie ve spojení s profesní zručností

a dlouholetými zkušenostmi, je výrobek, který je zhotoven do ušlechtilého funkčního tvaru

z původního dodaného materiálu pro výrobu.

2.2. Hygienická vhodnost oceli pro výrobu jídelních příborů

Materiály používané na výrobu jídelních příborů prošly značným vývojem za doby

civilizace člověka. Na jídelních příborech byly v průběhu jejich dlouhodobého vývoje

používané různé druhy základních materiálů.

 Při výrobě jídelních příborů během průběhu jejich dlouholetého vývoje byly

používány nejen různé základní druhy materiálů, ale také jednotlivé druhy materiálů prošly

značným vývojem. Jednotlivé druhy technických materiálů prošly vývojem a to tak, jak šel

obecný vývoj zvláště pak za posledních několik desítek let. Na základě vývoje technických

materiálů se hledala vhodnost jednotlivých materiálů a to zvláště podle jejich chemického

složení. Vhodnost  materiálů pro výrobu jídelních příborů je  ovlivněna nejenom technologií

výroby, životností, mechanickou odolností příboru, ale v poslední době také hlavně

hygienickou vhodností. Hygienická vhodnost je v posledních letech dána vyhláškou, která

nám určuje jaké vlastnosti daný materiál musí mít, v jakém chemickém složení se musí

nacházet vzhledem ke styku s potravinami. To má velký význam po zdravotní stránce pro

člověka, neboť jídelní příbor slouží pro konzumaci a tím pádem přichází do styku

s potravinami. Při špatném zvolení materiálu pro výrobu jídelních příborů by mohly jídelní

příbory v některých případech uvolňovat nežádoucí látky, které by se dostaly do potravin a po

jejich konzumaci by mohlo být narušeno zdraví člověka.

V průběhu vývoje v posledních desítkách let se pro styk s potravinami používaly různé

druhy kovových materiálů. V nedaleké minulosti byl velice často používán hliníkový materiál

a to jak na výrobu jídelních příborů, tak na výrobu různých nádob na potraviny, například

hrnce, jídlonosiče apod. Dále se hliníkový materiál používal pro přepravu nápojů, kde byl

například používán pro výrobu sudů na pivo.

V současnosti se však od hliníkového materiálu pro potravinářskou výrobu  upustilo a

nahrazuje jej materiál z nerezavějících ocelí tak, jak si toho určitě většina lidí v posledních

letech všimla.
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V tomto důsledku jsou tedy nejvíce používané pro potravinářské účely různé druhy

ocelí. Z tohoto důvodu se tedy budeme zabývat nerezavějící ocelí používanou pro výrobu

jídelních příborů.

2.2.1. Ocel pro jídelní příbory daná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví

Následně je popsána  hygienická vhodnost  oceli pro výrobu jídelních příborů, která je

daná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené

pro styk s potravinami a pokrmy, dále Vyhláška č. 38/2001 Sb. a  Vyhláška č. 186/2003 Sb.,

kterou se mění předchozí vyhláška.

Daná vyhláška Ministerstva zdravotnictví nám stanovuje hygienické požadavky na

výrobky, které jsou ve svém konečném stavu určeny pro styk s potravinami nebo pokrmy a

jsou pro tento účel určeny. Výrobky, které jsou určené pro styk s potravinami nebo pokrmy,

nesmí za normálních nebo předvídatelných podmínek použití uvolňovat své složky do

potravin nebo pokrmů a to v množství, které by mohlo ohrozit lidské zdraví, popřípadě

způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo ovlivnit organoleptické vlastnosti

potravin.

Dále výrobky vyrobené kombinací více druhů materiálů, určené pro styk

s potravinami, se hodnotí jako celek, kde hlavní důraz se klade na materiál, který přichází do

přímého styku s potravinami.

Konstrukce výrobků, určených pro styk s potravinami, musí umožňovat řádné mytí,

čištění a dezinfekci před každým stykem s potravinami tak, aby po celou dobu své životnosti

odolávaly čistícím a dezinfekčním prostředkům.

Dané výrobky, které jsou určeny pro styk s potravinami, musí být označeny slovním

vyjádřením omezeného použití pro styk s potravinami a specifickým označením jejich použití.

Požadavky na výrobu výrobků pro potravinářské účely z ocelových materiálů jsou

dány použitím korozivzdorné oceli, které obsahují nejvýše 21,0 % chromu, 14 % niklu, 10,5%

manganu. Při použití litiny a různých druhů oceli a slitin železa, které snadno podléhají rzi,

musí být proti ní opatřeny vhodnou povrchovou úpravou, která je specifikovaná vyhláškou

nebo musí být použity pouze pro styk se suchými potravinami a to za podmínek, kdy nebude

docházet ke korozi výrobku.
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2.2.2 Nařízení (ES)

V průběhu výroby jídelních příborů musí být dodržena nařízení (ES), která

pojednávají o správné výrobní praxi a materiálech určených pro styk s potravinami.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a

předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

nám pojednává o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů

určených pro styk s potravinami a zavedlo odstranění rozdílů mezi právními předpisy

členských států týkajících se těchto materiálů.

Nařízení spočívá v tom, že materiál nebo předmět určený pro přímý nebo nepřímý styk

s potravinami musí zabraňovat přechodu látek do potravin v množstvích, které by mohlo

ohrozit lidské zdraví, způsobit změnu ve složení potravin nebo zhoršit jejich organoleptické

vlastnosti.

Materiál nebo předmět určený pro styk s potravinami, který je uveden  na trh, musí

splňovat požadavky tohoto nařízení.

Směrnice Komise 80/590/EHS zavedla symbol, kterým mohou být označeny materiály

a předměty určené pro styk s potravinami.

Sledování materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami by mělo být zaručeno

tak, aby byla usnadněna kontrola, stažení vadných výrobků, vymezení odpovědnosti a

informovanost spotřebitele.

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty

určené pro styk s potravinami pojednává s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a

Rady (ES) č. 1935/2004.

Skupiny materiálů a předmětů by  měly být vyráběny v souladu s obecnými a

podrobnými pravidly správné výrobní praxe.

Všichni provozovatelé podniků musí zajišťovat účinné řízení jakosti svých výrobních

činností ve vztahu na materiály a předměty, které jsou určené pro styk s potravinami nebo

jsou již ve styku s potravinami a byly pro tento účel určeny.

Pro zabezpečení jakosti musí provozovatel podniku vytvořit a zavést účinný a

zdokumentovaný systém zabezpečování jakosti a zajistit jeho uplatnění včetně systému

kontroly jakosti.

Provozovatel podniku musí vytvořit a zavést v elektronické nebo papírové

podobě odpovídající dokumentaci týkající se specifikací, výrobních receptur a zpracování,

které jsou významné pro soulad a bezpečnost konečného materiálu nebo předmětu, dále
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pokud jde o záznamy o různých výrobních činnostech, které jsou důležité pro soulad a

bezpečnost konečného materiálu nebo předmětu, a pokud jde o výsledky systému kontroly

jakosti

2.3. Korozní odolnost korozivzdorné oceli

Nerezavějící oceli ve srovnání s nelegovanými a s nízkolegovanými oceli vykazují

výrazně lepší odolnost proti korozi. Jsou odolné proti spoustě agresivních látek a v podstatě

nepotřebují další úpravu povrchu proti korozi. Pasivita těchto ocelí je dána legováním

minimálně 10,5 % chromu do železa a obsah uhlíku těchto ocelí nesmí překročit 1,2 %.

V případě mechanického poškození, kdy dojde k poškození pasivní vrstvy,  se tato vrstva opět

obnoví. Odolnost proti korozi u korozivzdorných ocelí je závislá hlavně na jejím chemickém

složení, dále pak na kvalitě povrchu a struktuře. Tudíž na odolnost proti korozi má vliv

nejenom chemické složení oceli, ale také její tepelné zpracování a její opracovaný povrch.

2.3.1. Pasivační vrstva korozivzdorné oceli

Pasivační vrstva korozivzdorné oceli se vytváří v případě, kdy kovově čistý povrch

této oceli je vystaven vlivu okolních podmínek. Vliv okolních podmínek  zajišťují dostatečné

množství kyslíku na povrchu oceli a tím je zajištěna tvorba oxidické vrstvy bohaté na chrom.

Pasivační proces probíhá automaticky a to jestliže nám na povrch plochy

korozivzdorné oceli  pronikne dostatečné množství kyslíku. Tento proces je znázorněn na

následujícím obrázku.

Obr. 2.3 Vytvoření pasivační vrstvy
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 Velikost oxidické vrstvy je závislá na čase působení a to v případě za působení

běžných okolních podmínek (při kontaktu se vzduchem nebo provzdušněnou vodou), kdy

nám vzniká trvalá antikorozní ochrana povrchu oceli. Antikorozní ochrana povrchu je

zachována i v případě mechanického poškození povrchu, které může být způsobeno

poškrábáním nebo mechanickým zpracováním oceli, kdy se antikorozní ochrana automaticky

obnovuje.

Odolnost proti korozi jde dále zvýšit legováním dalšími prvky, kterými jsou nikl,

molybden, dusík, titan a niob. Tímto způsobem lze korozivzdornou ocel přizpůsobit velkému

použití při různých provozních podmínkách. Dále jde samozřejmě ovlivnit ostatní vlastnosti

oceli, kterými jsou tvařitelnost, pevnost a vysokoteplotní stálost.

Pro zachování trvalé odolnosti proti korozi musí být dodržena správná volba materiálu

při jeho použití a to podle zatížení materiálu okolními vlivy. Při nedodržení těchto podmínek

by mohlo za některých okolností dojít k porušení pasivačních podmínek a pasivační vrstva by

se nemusela obnovit.  V tomto případě by se stal povrch plochy aktivní a následně by došlo

k její korozi.

Aktivní plocha u korozivzdorných ocelí se může lokálně vyskytnou na ploše povrchu

materiálu a to na místech, kde je zamezeno přístupu kyslíku. To může vzniknou například u

mechanických spojů, v nepřístupných rozích a u chybných svarů. V důsledku toho může dojít

na těchto místech ke korozi povrchu materiálu a to k důlkové korozi nebo štěrbinové korozi.

2.4. Druhy koroze korozivzdorných ocelí

2.4.1. Rovnoměrná plošná koroze

Tato koroze se vyznačuje buď stejnoměrným, nebo přibližně stejnoměrným

rozpouštěním oceli po jejím celém povrchu. Za dostatečně velkou plošnou korozní odolnost

se považuje úbytek pod 0,1 mm ročně. K rovnoměrné plošné korozi u korozivzdorných ocelí

může docházet jen v kyselinách a v silných louzích. Nejvyšší odolnost proti této korozi

vykazují austenitické chrom-niklové oceli. Dále se korozní odolnost může zvýšit při

legováním molybdenu.
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2.4.2. Důlková koroze (Pitting)

V případě, kdy se místně poruší pasivační vrstva, může dojít k důlkové korozi. Dále

jsou–li přítomny chloridové ionty a to zvláště při vyšších teplotách, mohou na těchto místech

vznikat důlky, které jsou obvykle velikosti vpichu jehly. Usazeniny, cizorodá rez, zbytky

strusky a náběhové barvy na povrchu korozivzdorné oceli nebezpečí důlkové koroze zvyšují.

Zvýšením obsahu chrómu, molybdenu a částečně i dusíku se odolnost proti důlkové korozi u

korozivzdorných ocelí zvyšuje. Toto zvýšení odolnosti je vyjádřeno úhrnným účinkem:

W = % Cr + 3,3 x % Mo.

V případě vysokolegovaných austenitických a feritickoaustenitických ocelí se do

tohoto vztahu jako legující prvek dává dusík.

Obr. 2.4 Důlková koroze

2.4.3. Štěrbinová koroze

Tato koroze je vázaná na výskyt trhlin a spár a může vznikat provozem a nebo

konstrukcí. Tato koroze je založena na shodných mechanizmech jako důlková koroze. Platí

zde tedy stejný výklad včetně úhrnného účinku a vlivu legur.

2.4.4. Mezikrystalová koroze

Při volbě vhodně zvoleného materiálu tato koroze nepředstavuje problém.

K mezikrystalové korozi může dojít při zvýšené teplotě a to u austenitické oceli mezi 450 –
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850°C a u feritických ocelí při teplotě nad 900°C, kdy se na hranicích zrn vylučují karbidy

chrómu. Taková zvýšená teplota se u materiálu vyskytuje při svařování a to v blízkosti

svarového spoje v oblasti přechodového pásma. To se projevuje u materiálu místním

ochuzováním chrómu v okolí vyloučených karbidů chrómu. U austenitických ocelí se tento

problém řeší výrazným snížením obsahu uhlíku a nebo se uhlík váže na přidávaný titan nebo

niob. U feritických ocelí je rozpustnost uhlíku podstatně menší, z těchto důvodů se nedá při

ochlazování z teploty rozpouštěcího žíhání potlačit vylučování karbidů chrómu. Ochuzování

chrómu na hranicích zrn a sklon k mezikrystalické korozi je možno potlačit stabilizačním

žíháním při rozsahu teplot 750-800°C. Tyto materiály jsou tímto tepelným způsobem

zpracovány, tudíž jsou proti mezikrystalové korozi odolné. Při ovlivnění teplem, například při

svařování, může k pozdějšímu vyloučení karbidů chrómu dojít. Tomuto jevu lze předcházet

přidáním titanu nebo niobu. U feritických ocelí nelze dosahovat odolnosti pouze snížením

obsahu uhlíku.

Obr. 2.5 Mezikrystalová koroze

2.4.5. Koroze při mechanickém napětí

Tato koroze se projevuje vznikáním trhlin, které u korozivzdorných ocelí probíhají

mezikrystalově. Tato koroze se může vyskytnout jen současně s podmínkami, kdy povrchy

konstrukčního dílu jsou vystaveny tahovému napětí, při působení specificky působícího media

(např. chloridových iontů), při sklonu ke korozi materiálu za působení mechanického napětí.

Při tahovém napětí není podstatné jest-li se jedná o vně způsobené tahové či ohybové napětí

nebo o vnitřní pnutí (svařování, válcování za studena nebo hlubokého tažení).
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Standardní austanitické oceli jsou v chloridových lázních k napěťové korozi

náchylnější oproti feritické a austenitickoferitické oceli. U austenitické oceli lze zvýšením

obsahu niklu výrazně zlepšit odolnost proti napěťové korozi.

2.4.6. Koroze za únavy

Při kmitavém namáhání existuje dolní střídavé namáhání, pod kterým nejsou žádné

trhlinky pozorovány-mez únavy při kmitavém namáhání. Při únavové korozi nelze mez únavy

stanovit podle definice, ale při daném namáhání jen počet cyklů do zlomení, neboť při tomto

namáhání může docházet k trhlinkám i pod touto hranicí. Oproti korozi při mechanickém

napětí, ke které dochází jen ve specificky působících mediích, může ve spojení se střídavým

namáháním k únavové korozi v zásadě docházet ve všech korozně působících médiích.

Odolnost proti této korozi se zvyšuje zvyšující se pevností oceli a odolností materiálu proti

korozi daném médii. Tenhle typ koroze se v mnohých oblastech téměř vůbec nevyskytuje, a

to například ve stavebnictví a v oblasti konzumního zboží.

2.4.7. Kontaktní koroze

Tato koroze vzniká při vzájemném kontaktu dvou rozdílných kovových materiálů při

současném smáčení elektrolytem. Méně ušlechtilý materiál –anoda- je v místě kontaktu

napadán a přechází do lázně. Ušlechtilejší materiál –katoda- není napadán. V praxi patří

korozivzdorné oceli k ušlechtilejším materiálům vůči  jiným kovovým materiálům, kterými

jsou nízkolegované nebo nelegované oceli a hliník. Ke kontaktní korozi dochází převážně

když je povrch ušlechtilejšího materiálu, v poměru k povrchu méně ušlechtilého materiálu,

velký.
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2.5. Povrchové úpravy kovů

V současnosti je ve velké míře používáno leštění kovů nemechanickými způsoby.

Tento způsob leštění má velkou důležitost a to z mnoha důvodů. V první řadě je to z důvodu,

že pracovní síly pro mechanické způsoby leštění se staly vzácnými a drahými. Za druhé se

určité kovy, především korozivzdorné oceli a hliníkové slitiny, se nejen snadněji leští těmito

novými způsoby, ale výsledky a hlediska vzhledu a trvanlivosti jsou mnoho lepší.

V tomto bodě je důležité zdůraznit rozdíl mezi leskem a hladkostí. Leštění se používá

jako způsob vytváření líbivé a lesklé povrchové úpravy na povrchu kovů. Taková úprava jaká

se obvykle žádá na předmětech používaných v domácnosti, na automobilech a podobně.

Očekává se dosažení poměrně vysoké zrcadlové odrazivosti, přestože celková optická

odrazivost může být značně nízká. Příkladem toho je běžný chromový povlak, jehož

odrazivost je v nejlepším případě menší než 70% a přesto je takový povlak přijatelný jako

lesklá povrchová úprava. Často se stává, že povrchové nedokonalosti značných rozměrů

nesnižují jakost úpravy, ovšem za předpokladu, že povrch je značně zakřivený. K takovýmto

účelům je zvláštní povrchová úprava pouze druhořadého významu a lesk, který se nakonec

dosáhne, netvoří podstatnou část takové speciální úpravy.

2.5.1. Povrchové úpravy korozivzdorné oceli

Mechanické leštění korozivzdorné oceli je nesmírně obtížným pracovním postupem,

jelikož se musí používat velkého tlaku na leštící kotouč, čímž může dojít k nevhodnému

zbarvení povrchu. Při tomto způsobu povrchové úpravy musí být dbáno velké opatrnosti a

popřípadě zajištěno chlazení. V některých případech může být použita jiná technologie

leštění.

Povrchová úprava korozivzdorné oceli může být prováděna anodickým leštěním a to

v celé řadě roztoků. Nejběžnější používané roztoky jsou vytvořeny na bázi kyseliny sírové,

které se dají snadno kontrolovat a jsou poměrně levné. Byly patentovány nejrůznější přísady,

které prodlužují životnost lázně a vytvářejí povrchovou úpravu  lepší kvality. Typická lázeň

se skládá ze 60% kyseliny fosforečné, 20% kyseliny sírové a 20% vody. Lázeň se používá při

teplotě kolem 70°C a při proudové hustotě přibližně 50 A/stpa2. Voda je nutná, aby se

dosáhlo přiměřené elektrické vodivosti roztoku a aby redukovalo napětí potřebné pro leštění.

Přibližné množství vody je nežádoucí, jelikož může nastat chemické naleptání kovu, čímž se
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poškodí lesk povrchu. Během úpravy se vytváří značné množství tepla a proto k dosažení

vyhovujících výsledků je nutno ve vaně použít chladících hadů. Mezi materiály, které byly

patentovány a které se přidávají k takovým lázním, patří glycerin a anilin. Tyto materiály

snižují kritickou proudovou hustotu, pod jejíž hodnotu se nemůže udržet viskozní film, a tak

snižují nebezpečí chemického naleptání kovového povrchu. Minimální kritická proudová

hustota je nesmírně důležitá, jelikož pod tuto hodnotu se rychlost difuse anodického filmu

značně zvyšuje a výsledkem je špatná povrchová úprava. Elektrolyt obsahující kyselinu

chromovou byl vyvinut Faustem. Kyselina chromová se používá mimo kyseliny sírové a

fosforečné a tento elektrolyt došel značného obchodního použití hlavně ve Spojených státech.

2.5.2. Moření korozivzdorných ocelí

V místech poškození filmu a vmísení nečistot dochází ke korozi. Během běžných

výrobních postupů při použití termálních nebo mechanických procesů jako je ohýbání, řezání,

sváření, broušení, vrtání, obrábění dochází k porušení ochranného filmu způsobem bránícímu

přirozené a úplné pasivaci oceli. Sváření způsobuje akcelerovanou oxidaci na sváru a v jeho

okolí. Oxidace způsobuje viditelnou barevnou změnu, kde barva odpovídá síle oxidační

vrstvy. Po sváření se doporučuje dočištění povrchu spojenému s jeho chemickým ošetřením –

mořením. Samozřejmě metody mechanické – obrušování též do jisté míry je schopno obnovit

pasivační odolnost nerezové oceli, ale použití takto ošetřeného výrobku je omezeno jen pro

suché prostředí a výrobek by měl být pravidelně čištěn.

Moření a elektrolytické leštění, kde dochází k přednostnímu rozpouštění železa a

povrch se tak obohacuje o ušlechtilejší kovy, jsou jediné metody schopné obnovit pasivační

mohutnost nerezové oceli na původní hodnotu, případně na vyšší hodnotu u elektrolytického

leštění. U moření nezáleží zda je použito stříkání gelem, natírání pastou nebo použit ponorový

způsob.

2.5.3. Značení úprav povrchu

U různých typů korozivzdorných ocelí se vzhled povrchu může značně lišit. To je

dáno jednak typem oceli, což se projeví rozdílným zabarvením povrchu, a dále provedenou

úpravou povrchu. Materiály z korozivzdorné oceli plochých tvarů jsou upravované
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válcováním za tepla nebo válcováním za studena. Tyto materiály jsou používané pro výrobu

různých výrobků v mnoha odvětvích.

Povrch korozivzdorných ocelí se vykazuje jako značně hladký a neporézní. To

zjednodušuje a současně zhospodárňuje povrchovou úpravu výsledného výrobku. Nevýhodou

korozivzdorných ocelí oproti ostatním ocelím je horší odvádění tepla v průběhu provádění

povrchových úprav. Musíme si tedy dát pozor na přehřátí povrchu.

V následující tabulce je uvedeno značení a obchodně tovární úpravy povrchu plechu z

korozivzdorné oceli.

Tab.2.1 Značení a obchodně tovární úpravy povrchu plechu korozivzdorné oceli

Značení

povrchu

Úpravy a charakteristika povrchu korozivzdorné oceli

1D Povrch je mírně hrubý s velmi nízkým zrcadlením, použití u silnějších plechů,

který je získaný válcováním za tepla s odstraněnými okujemi. Používá se pro

konstrukční účely. Málo používaný jako základní materiál pro další leštění a

dekorativní učely.

2D Povrch je neporézní, matný a mírně zrcadlový, je získaný studeným válcováním po

konečném žíhání a moření. Povrch je jemnější než 1D. Plechy v tomto provedení

mají maximální tažnost a hlubokotažnost. Tato úprava materiálu je vhodná pro

velké tahy. Používá se v průmyslu, kde se povrch oceli po značném tváření dále

leští.

2B Povrch vykazuje zrcadlový lesk a je kompaktní. Je lesklejší než povrch 2D.

Materiál je vyroben jako 2D, s rozdílem válcování za studena, které je prováděno

perfektně vyleštěnými válci. Tento povrch je nejvíce používán pro leštěné a

kartáčované povrchy. Je méně vhodný pro hluboké tahy než 2D. Materiál je

vyhovující pro méně obtížné operace, například pro mělké tahy.

2R Jedná se o vysoce lesklý povrch, který působí jako zrcadlo. Povrch je velmi hladký

a pohlcuje mnohem méně kontaminací a vlhkostí ze vzduchu než ostatní povrchy.

Je vytvořen lesklým žíháním pod ochrannou atmosférou bez kyslíku a následným

studeným válcováním vyleštěnými válci. Jeho výhodou je snadné čistění.
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2G Jedná se o hrubý povrch, který je jednosměrně broušený s nízkou odrazivostí.

Tento povrch je nevhodný pro estetické použití.

2J Tento povrch je nereflektivní, vytvořený leštěním řemeny nebo kartáči. Používá se

pro interiérové architektonické aplikace.

2K Povrch je hladký a reflektivní, který je získaný leštěním jemnějšími řemeny s

ocelovým pískem nebo kartáči, s drsností Ra = 0,5 mikronů. Používá se zejména

pro většinu estetických aplikací, a to u exteriérů s kritickým atmosférickým

vlivem.

2P Velmi hladký a reflektivní zrcadlový povrch, který odráží zřetelný a čistý obraz, je

vytvořený leštěním měkkými látkovými mopy za pomoci speciálních leštících

past.

2F Jedná se o matný nízkoreflektivní povrch, vytvořený žíháním, mořením a

válcováním za studena na otryskovaných válcích.

2M Tento povrch materiálu je vizuálně atraktivní a je vytvořen jen na jedné straně

plechu. Má široké uplatnění.

2W Jedná se o povrch s lisovanými a válcovanými modelacemi, které se vytváří

pomocí razníků a matric na lisovadlech a válcích.



23

2.6. Typy korozivzdorných ocelí

Korozivzdorné oceli jsou rozděleny do tří základních skupin. Toto rozdělení je

provedeno podle chemického složení dané oceli. Chemické složení oceli se projevuje na její

struktuře. Jednotlivé struktury základních typů korozivzdorných ocelí jsou zobrazeny na

následujícím obrázku:

a)  ocel s feritickou strukturou s materiálovým číslem 1.4511,

b) ocel s martenzitickou strukturou s materiálovým číslem 1.4313,

c) ocel s austenitickou strukturou s materiálovým číslem 1.4301,

d) ocel s austeniticko-feritickou strukturou s materiálovým číslem 1.4462.

Obr. 2.6 Struktury různých druhů ocelí

U pracipitačních vytvrditelných korozivzdorných ocelí se přidáváním Mo, Cu, Nb, Al

a V a při speciálním tepelném zpracování výrazně zvyšuje pevnost a mez kluzu.

2.6.1. Martenzitické korozivzdorné oceli

Oceli s martenzitickou strukturou s obsahem chrómu v rozmezí 12 – 18 % a

s obsahem uhlíku od 0,1 % se získávají z austenitické struktury, která se u těchto ocelí
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nachází při vysokých teplotách, kdy při rychlém ochlazení neboli zakalení získávají tyto oceli

martenzitickou strukturu. Austenizační teplota u této oceli leží v rozmezí 950 – 1050 °C a to

podle druhu oceli. Vytvrzování této oceli může probíhat vůči ostatním nelegovaným ocelím

mnohem pomaleji, a to například při ochlazování vzduchem. Tvrdost se u těchto ocelí zvyšuje

vyšším obsahem uhlíku. V zušlechtěném stavu lze dosáhnou vysokých hodnot pevnosti.

U niklových martenzitických ocelí se přidáním niklu zastoupí vlastnosti uhlíku.

Odolnost proti korozi se u martenzitické oceli dá ještě zvýšit přidáním molybdenu.

Martenzitické oceli se mohou dodávat buď v žíhaném, nebo zušlechtěném stavu. Ocel

žíhaná na měkko může být zpracována tvarováním za tepla i za studena, a to například

ohýbáním, lisováním atd. Toto tvarování je možné provádět před provedením zušlechtění

oceli. Zušlechtění se provádí kalením a následným popouštěním na teploty v rozmezí 650 –

750 °C, kdy popouštěním se snižuje pevnost a zvyšuje tažnost. Tepelným zpracováním se

tedy dá dosáhnout různého rozmezí pevnosti u této skupiny ocelí. K dosažení lepší odolnosti

proti korozi se musí přesně dodržovat dané teploty tepelného zpracování.

Pro dosažení dostatečné korozní odolnosti je vhodné u této oceli provést vhodnou

povrchovou úpravu, které lze dosáhnout následným mořením a nebo jemným broušením

povrchu oceli a následným vyleštěním.

2.6.2. Feritické korozivzdorné oceli

Feritické korozivzdorné oceli se rozdělují do dvou podskupin a to s obsahem chrómu

v rozmezí 11 – 13 % a dále s obsahem chrómu okolo 17 %.

Tepelným zpracováním těchto ocelí se dosahuje jemnozrnné struktury, která je

předpokladem mechanických vlastností feritických ocelí. U ocelí s nižším obsahem uhlíku

v rozmezí 11 – 12 % obsahu chrómu je omezena korozní odolnost a to jen na atmosférické

podmínky nebo na vodnatá prostředí. Na základě těchto vlastností jsou tyto oceli označovány

jako korozně málo aktivní.

U feritických ocelí s obsahem 17 % chrómu jsou díky tomuto vyššímu obsahu chrómu

více odolné proti korozi. Při dolegování přibližně 1 % molybdenu se dá odolnost proti korozi

ještě více zvýšit.

Některé oceli obsahující titan nebo niob jako karbidotvorné prvky, které na sebe váží

uhlík, jsou i po svařování bez doplňkového tepelného zpracování stálé a to i při větších

tloušťkách . Tím pádem jsou tedy stabilní proti mezikrystalové korozi.
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Přednosti feritických korozivzdorných ocelí vůči austenitickým chrómniklovým

ocelím jsou charakteristické vysokou odolností proti transkrystalové korozi při mechanickém

napětí.

2.6.3. Austenitická korozivzdorná ocel

Austenitické chrómniklové oceli s obsahem 8 % niklu vynikají dobrou

zpracovatelností, mechanickými vlastnostmi a dobrou odolností proti korozi. Z těchto důvodů

jsou tedy vhodné pro široké uplatnění a patří do nejvýznamnější skupiny korozivzdorných

ocelí.

K nejlepší vlastnosti u této oceli patří  vysoká odolnost proti korozi, která se následně

dá ještě zvýšit narůstajícím obsahem legur. Nejvýznamnější legury pro toto zvyšování

odolnosti vůči korozi jsou chróm a molybden.

Pro dosažení dobrých technologických vlastností je u těchto ocelí nezbytná

jemnozrnná struktura. Při provádění tepelného zpracování se provádí jako konečné tepelné

zpracování rozpouštěcí žíhání a to v rozmezí teplot 1000 –1150 °C, kdy se provede následné

ochlazení ve vodě nebo na vzduchu. Nevýhodou těchto ocelí je, že nejsou kalitelné.

Pro některé použití se požaduje vyšší pevnosti austenitické oceli. Při tváření za

studena je možno dosáhnout zvýšení meze průtažnosti, dále může docházet k doplňkové

tvorbě deformačního martenzitu. Další variantou je zpevňování tuhého roztoku legujícími

prvky. Zde nejvyšší účinek vykazuje uhlík a dusík, kdy však přidáním uhlíku by došlo ke

zhoršení odolnosti vůči korozi, tudíž se tedy uhlík nepoužívá.

Dolegování dusíkem  má zároveň  výhodu, že kromě zlepšování pevnosti se také

zlepšuje korozní odolnost oceli. Důsledným sladěním obsahu legur je možné dosáhnout

značné zvýšení  meze pevnosti.

Austenitická ocel se vyznačuje velmi dobrou tvařitelností za studena, kdy při

poměrném prodloužení při přetržení jsou hodnoty tažnosti téměř dvojnásobné než u

feritických ocelí. Z toho tedy vyplývá, že austenitická ocel vyniká dobrou hlubokotažností,

schopností přetahování a dále dobrou schopností ohýbání.

Tato ocel dosahuje také dobrých hodnot při zkoušce rázové. Dosahuje je i při velmi

nízkých teplotách. Na základě těchto výborných mechanických vlastností mohou austenitické

nerezavějící oceli tažené za studena být používány na zařízeních, která pracují při velmi

nízkých teplotách a to až za –269°C.
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2.6.4. Austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

Austeniticko-feritické oceli obsahuji dvě složky struktury, a proto se často označují

jako duplexní oceli. Ocel obsahující přibližně 22 % chrómu, 5 % niklu, 3 % molybdenu a

dusík. Toto vede k získání austeniticko-feritické struktury v poměru přibližně 50 : 50.

U těchto ocelí se dosahuje dobrých hodnot houževnatostí a to při výrazně vyšší mezi

průtažnosti než u austenitických ocelí. Dále vykazují dobrých hodnot únavové pevnosti této

oceli a to i v korozních prostředích.

Austeniticko-feritická ocel vykazuje v porovnání s austenitickými ocelemi větší

odolnost proti napěťové korozi, která je vyvolávaná chloridy.

Svařitelnost těchto ocelí nečiní při respektování předpisů pro postup svařování žádné

problémy. Vzhledem k jejím dobrým vlastnostem mají široké uplatnění a to převážně pro

výrobu zařízení chemického průmyslu, v zařízeních na ochranu životního prostředí a

v technice pro moře a pobřeží.

Tak zvané superduplexní oceli mají  zlepšenou odolnost proti korozi. Obsahují

přibližně 25 % chrómu, 7 % niklu, 3,5 % molybdenu, dusíku a dále ještě některé další přísady.

2.6.5. Oceli používané pro výrobu jídelních příborů

Pro výrobu jídelních příborů jsou používány tři typy materiálů korozivzdorných ocelí,

kterými jsou austenitická, feritická a martenzitická korozivzdorná ocel.

Použití konkrétního typu materiálu pro výrobu jídelního příboru je závislé na

funkčnosti jeho jednotlivých částí. Například jedná-li se o lžičku, vidličku nebo nůž, tak jsou

požadavky na mechanickou odolnost různé, což je dáno jejich růzností použití. Například

srovnáváme-li lžičky a nože jídelního příboru, tak na výrobu nože je potřeba použít podstatně

odolnější materiál vzhledem k jeho funkci při použití -  je více zatěžován než lžička.

Dalším faktorem, který nám ovlivňuje volbu materiálu pro výrobu jednotlivých částí

jídelního příboru, je samozřejmě odolnost vůči korozi. V poslední řadě nám také výběr

materiálu může ovlivnit jeho cena, kdy méně odolný materiál vůči korozi je levnější. Při

dodržení správné technologie povrchové úpravy při výrobě jídelního příboru nám materiál

stále vykazuje dostatečnou odolnost vůči korozi, což po přihlédnutí k ekonomické stránce má

význam z důvodu konkurenčního boje na trhu, který je v posledních letech velmi ovlivněn
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cenou výrobků na trhu. Prestižní výrobci však k této volbě nepřistupují a to z důvodu udržení

vysoké úrovně kvality výrobků.

V následující tabulce je uveden přehled typů korozivzdorných ocelí používaných pro

výrobu jídelních příborů.

Tab. 2.2 Používané materiály pro výrobu jídelních příborů

Grade DIN/DIN EN AISI UNS SS AFNOR BS

1.4301 X5CrNi 18-10 304 S 30400 2332 Z 6 CN 18.09 304 S 15

1.4021 X20Cr 13 420 S 42000 2303 Z 20 C 13 420 S 37

1.4016 X6Cr 17 430 S 43000 2320 Z 8 C 17 430 S 15

První uvedená ocel s označením DIN 1.4301/AISI 3041 je austenitická korozivzdorná

ocel, což je kvalitní potravinářská chromniklová ocel s obsahem chromu 18% a niklu 10%.

Charakteristickou vlastností tohoto materiálu je nemagnetičnost. Leštěním této oceli lze získat

vysoký stupeň lesku. Jelikož je tento materiál poněkud měkčí, vyžadují příbory z tohoto

materiálu šetrnější zacházení. Tato ocel je používána pro příbory nejvyšší kvality. Je vhodná

pro prostředí oxidační povahy, pro silné anorganické kyseliny jen ve velmi nízkých

koncentracích a v oblasti kolem normálních teplot. Je vhodná pro slabé organické kyseliny do

středních teplot při současném provzdušnění. Má sklon ke zpevňování při tváření ze studena.

Zpevnění vzniká přetvořením austenitu na deformační martenzit. Používá se

v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, stavební architektuře, pro

čerpací stanice pitné vody a ČOV. Při výrobě jídelního příboru se používá na výrobu lžiček a

vidliček s nejvyšším stupněm odolnosti vůči korozi.

Další ocelí s označením DIN 1. 4016/AISI 430 je feritická korozivzdorná ocel

charakteristická obsahem chrómu 17%. Tato ocel dosahuje podobných vlastností jako ocel

austenitická, s menší odolností vůči korozi. Při použití této ocele na výrobu jídelních příborů

musí dojít k dokonalému vyleštění, aby dosahovala obdobné odolnosti vůči korozi jako ocel

austenitická. Tuto  ocel je možno použít na výrobu nožů a vidliček jídelního příboru. Její

výhodou je nižší pořizovací cena.

Poslední uvedená ocel s označením DIN 1. 4021/AISI 420 je martenzitická

korozivzdorná ocel, což je vysoce kvalitní chromová ocel s obsahem chrómu 13%. Materiál

oceli vykazuje vyšší tvrdost a dále je možno tvrdost této oceli podstatně zvýšit a to

provedením vhodného tepelného zpracování. Lze dosáhnout tvrdosti okolo 550 HV 10 a to
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kalením a následným popouštěním. Materiál  oceli má možnost dosáhnout tmavšího, tzv.

kovového lesku. Vzhledem k dobrým mechanickým vlastnostem se používá na výrobu čepelí

nožů jídelních příborů.

2.6.6. Výrobní materiál dodávaný do výroby

Materiál určený pro výrobu jídelních příborů je dodáván do výroby v podobě svitku

nebo jako tabule plechu o rozměru 1x2 m.

Dodávaný korozivzdorný materiál je válcovaný ze studena a dále je v dané povrchové

úrovni, jejíž možné provedení a značení je uvedeno v následující tabulce.

Tab. 2.3 Převodní tabulka označení povrchu plechu používaného pro výrobu příborů

EN DIN ČSN Výrobní postup Vzhled povrchu

2D h (III b) 3 za studena válcovaný, žíhaný

mořený

hladký, matný

2B n (III c) 4 za studena válcovaný, žíhaný

mořený, za studena doválcovaný

matně lesklý

Materiál určený pro výrobu jídelních příborů ve firmě Toner je dodáván výhradně

světovými renomovanými výrobci a to dodavateli z Itálie, Finska nebo Německa. U těchto

dodavatelů je zajištěna záruka stability, kvality a speciálních vlastností materiálů. Tyto

vlastnosti jsou nezbytně nutné pro výrobu kvalitních jídelních příborů

2.7. Úprava povrchu materiálu jídelního příboru

Pro splnění požadovaných kritérií úrovně jídelního příboru, která se týkají nejen jeho

vzhledu, ale také povrchové odolnosti a odolnosti vůči korozi., musí jídelní příbor v průběhu

výroby projít četnými operacemi povrchových úprav. Technologie povrchové úpravy

jídelních příborů se může provádět dvěma způsoby a to ručně, nebo strojně. Daný způsob

technologie se určí na základě početnosti výroby daného výrobku. Při malém počtu kusů se

provádí ruční povrchové úpravy a při velkém počtu vyráběných kusů se povrchové úpravy
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provádí strojně, vzhledem k časovému a ekonomickému hledisku. Na leštící lince

HAUSCHILD se provádějí strojní povrchové úpravy a na elektrických bruskách a leštičkách

se provádějí ruční povrchové úpravy jídelních příborů.

Obr. 2.7 Leštící linka HAUSCHILD Obr. 2.8 Ruční zařízení

2.7.1. Povrchové úpravy nožů jídelního příboru

Následně jsou popsány jednotlivé kroky prováděné během povrchové úpravy při

výrobě nožů jídelního příboru. Povrchové úpravy se provádí nejdříve na hranách (po obvodu)

a následně pak na hlavních plochách jídelního příboru.

Čepel nože musí mít odpovídající tvar profilu, který je dán svoji funkčností. Z tohoto

důvodu musí být hlavní plochy čepele nože do požadovaného tvaru zbroušeny.

Operace povrchových úprav prováděných na hranách jídelního příboru:

1) Nejprve se provádí broušení hran smirkovým pásem nebo plstěným kotoučem

s nalepeným smirkem zrnitosti 150.
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2) Následně jsou hrany broušeny smirkovým pásem jemnější zrnitosti nebo plstěným

kotoučem s nalepeným jemnějším smirkem zrnitosti 240.

3) Dále je provedeno kartáčování hran sisálovým kotoučem (obr.2.10) za pomoci brusné

pasty LANGSOL 5045.

4) Na závěr jsou hrany upraveny jemnějším kartáčováním, které je provedeno sisálovým

kotoučem jemnější struktury (obr.2.9) pomocí pasty jemnější třídy LANGSOL 6144.

Obr. 2.9 Sisálový provázkový kotouč Obr. 2.10 Sisálový kotouč

Následně jsou uvedeny operace povrchových úprav prováděných na hlavních plochách nože

jídelního příboru:

1) Nejprve je provedeno zbroušení hlavních ploch čepele do požadovaného tvaru profilu

brusným kotoučem zrnitosti 150 za současného chlazení cirkulující vodou.

2) Dále se provádí jemnější broušení čepele brusným kotoučem zrnitosti 600 za současného

přimazání lojovou pastou.

3) Následně je provedeme matování, které má funkci předleštění povrchu čepele. Matování

se provádí sisálovým kotoučem (obr.2.9) za pomoci předlešticí tekuté pasty LANGSOL

5045.

4) Finální leštění bavlněným kotoučem do vzhledu zrcadlového lesku (obr.2.11) za pomoci

leštící pasty (Al2 O3) LANGSOL 6144.
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5) Jemné broušení brusným kotoučem pro vytvoření vzhledu čepele s matným povrchem,

který nemá vykazovat zrcadlový lesk, se provádí kotoučem s napuštěnými vlákny

kysličníkem hlinitým.

Obr. 2.11 Bavlněný kotouč

Poslední  uvedené operace povrchových úprav týkající se leštění a matování se

provádí i u ostatních částí jídelního příboru, jako jsou vidličky a lžičky. Na základě kvalitního

povrchu materiálu, dodávaného pro výrobu, není třeba provádět ostatní předcházející operace

broušení, které se provádí u nožů. Tyto operace povrchových úprav se provádí jen u čepele

nože jídelního příboru pro jeho funkční potřeby. Hlavní plochy čepele nože nejsou

rovnoběžné, proto se musí nejprve zbrousit do požadovaného tvaru. Toto je důvodem proč je

u čepele nože jídelního příboru náročnější  provedení povrchových úprav, při nichž také musí

být dodržen správný postup při broušení, neboť by při jeho porušení mohlo dojít

ke znehodnocení materiálu, které by se mohlo projevit zkorodováním dané časti příboru při

jeho používání.

Po provedených povrchových úpravách se na závěr provede čištění jídelního příboru z

důvodu hygienického a dále z důvodu odstranění případných nečistot s povrchu jídelního

příboru po prováděných povrchových úpravách.

Čištění se provádí za pomoci ultrazvuku ve vodním roztoku ve speciální čističce UCM

AG, která je zobrazena na následujícím obrázku. Poté je provedeno odstranění kapek s

povrchu jídelního příboru a to vzduchovým nožem. Na závěr probíhá vysušení teplým

vzduchem. Tato finální operace se provádí u všech částí jídelního příboru.
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Obr. 2.12 Čistička UCM AG

2.8. Mytí jídelních příborů

Mytí nádobí a jídelních příborů může být prováděno ručně, tak jak je známo

z dlouholeté historie. V současné době, vzhledem k vývoji během několika posledních let, se

však převážně používá mytí v myčce. Toto mytí nám  podstatně urychluje práci a námahu u

mytí. Mytí v myčce je proto v současnosti nejpoužívanější způsob mytí nádobí a jídelních

příborů.

Pro správné umytí jídelního příboru a kuchyňského nádobí musí být splněny

podmínky výrobců jídelních příborů, výrobců myček a výrobců mycích prostředků. Tyto

podmínky nám zaručí správné a hygienické umytí při zaručené životnosti a kvalitě povrchu

jídelního příboru. Mezi jednotlivými výrobci by mohlo dojít ke střetu. Na jedné straně

výrobci jídelních příborů, kteří prosazují životnost jídelního příboru a odolnost jeho povrchu

proti korozi, a na druhé straně výrobci myček a výrobci mycích prostředků.

Jídelní příbor musí být vyroben v takové kvalitě, aby jeho povrch byl schopen

odolávat mytí v mycích prostředcích. Mycí prostředky musí samozřejmě zajistit správné

umytí jídelního příboru v požadované čistotě a lesku, ale současně nesmí poškodit povrch

jídelního příboru při jeho mytí. Mycí prostředek musí být tedy vyroben ve správném poměru

složení látek tak, aby byl schopen tyto podmínky splnit. Při aplikaci mytí musí být rovněž
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dávkován ve správném množství v poměru ke množství a kvalitě vody. Jako uživateli by se

nám určitě nelíbilo, kdybychom po umytí neměli jídelní příbory dostatečně čisté a nebo kdyby

jejich povrch byl napaden korozí a vykazoval menší lesk.

Pro zajištění stálého kvalitního povrchu jídelního příboru po umytí je ze strany

výrobců dán návod pro mytí, který je nutno dodržet pro  zaručenou životnost jídelního

příboru.

2.8.1. Návod na mytí jídelního příboru v myčce

Nyní jsou uvedeny podmínky pro správné mytí, dané výrobcem jídelních příborů,

které je nutno dodržovat:

Při mytí v myčce musí současně být zajištěno správné dávkování, určené pouze-

výrobcem, doporučených mycích a oplachovacích prostředků, včetně pravidelného

doplňování regeneračních solí. Použité příbory by neměly zůstat dlouhodobě neumyté, neboť

by došlo k zaschnutí potravinových kyselin na jejich povrchu a tím ke vzniku

neodstranitelných skvrn. Tyto kyseliny jsou obsaženy v hořčici, marinádě, salátových

zálivkách, ovoci, kompotech, ovocných jídlech apod. Různé druhy jídelních příborů by se

neměly oddělovat, tudíž je vhodné ukládat je smíšeně a to ve svislé poloze držadlem dolu

z důvodu dostatečného mytí a opláchnutí. Čepele nožů se nesmí vzájemně dotýkat a to ani

žádného jiného kovu. V jednom koši v myčce se nesmí společně mýt příbory z chromniklové

oceli 18/10 a chromové oceli 17/0 nebo 18/0. Zvláštnímu namáhání při mytí v myčce

podléhají čepele nožů a to v oblasti zoubkování a ostří. V případě, kdy chybějí změkčovadla,

je ostří nožů otupováno. Dále se to může projevit také zmatněním ploch čepelí. Po umytí by

se nože neměly v myčce sušit, ale utřít je měkkou utěrkou do sucha.

2.8.2. Mycí prostředky

Pro umývání v myčkách se nesmí používat mycí prostředky určené pro ruční mytí .

V myčce se používají běžné prodávané tekuté nebo práškové značkové mycí prostředky

určené pro mytí v myčkách. Na umývání v myčkách se používají tři typy mycích prostředků,

kterými jsou:
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- fosfátové a chlorové

- fosfátové a bezchlorové

- bezfosfátové a bezchlorové

Fosfát:

Fosfát je sůl kyseliny fosforečné, která vznikne odtržením všech tří kyselých vodíků.

Fosfáty patří k důležité skupině látek v biochemii. Fosfáty se v přírodě vyskytují v mnoha

minerálech, např. monazit, apatit, atd.

Při použití bezfosfátových mycích prostředků a současně při tvrdé vodě se mohou na

jídelních příborech a  nádobí objevit bílé usazeniny. Při použití mycích prostředků bez obsahu

chloru se zmenší bělicí účinek při mytí. Dále může dojít ke zvýraznění skvrn na povrchu

jídelního příboru. Jako opatření může posloužit použití chlorového mycího prostředku pro

mytí.

Mycí prostředky, které obsahují fosfáty, nejsou nejvhodnější pro použití při mytí

v myčkách. Fosfáty obsažené v mycím prostředku způsobují eutrofizaci, což se projevuje

nežádoucím ozeleňováním vodních toků a ploch. Eutrofizace je proces obohacování vod o

živiny, zejména dusík a fosfor.

Co se týče zdravotní nezávadnosti zbytků z běžných detergentů u mycích prostředků,

tak je možno použít mycích prostředků na přírodní bázi. Například použitá kyselina citrónová,

která je přírodně získaná, je hlavní účinnou látkou eko mycího prostředku Sodasan. Kyselina

citronová se přirozeně vyskytuje v rostlinách a používá v potravinářském průmyslu. Další

možností pro vytvoření základu mycího prostředku je použití kyseliny citronové spolu s

etanolem, který je používán mycím prostředkem Ecover. Jinou možností je použití základu

mycího prostředku založeném na sodě, silikátech a cukrových tenzidech, což je použito u

mycího prostředku Sonet. Díky přírodnímu původu těchto mycích prostředků by případné

zbytky neměly uživatelům uškodit, což je tvrzení výrobců těchto mycích prostředků. Je však

dobré mít na paměti, že i cela přírodní látky mohou být škodlivé. To záleží na jejich

charakteru a použitém množství.

Informace o složení a množství jednotlivých látek v mycím prostředku musí být

uvedena na jeho obalu v nápisu o složení výrobku.
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3. NÁVRH METODIKY EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ

Tématem této diplomové práce je zkoumání odolnosti jídelních příborů vůči korozi.

Pro experimentální práce byly použity vzorky nože jídelního příboru, neboť u čepele nože

jídelního příboru hrozí nejvyšší riziko napadení korozí vůči ostatním dílům jídelních příborů.

Tato okolnost je zapříčiněna používaným materiálem pro výrobu čepele nože jídelního

příboru a také jeho výrobní technologií při provádění povrchových úprav.

Pro výrobu čepele nože jídelního příboru je používán materiál z martenzitické

korozivzdorné oceli. Je to z důvodu jeho funkčnosti, neboť tento materiál vyniká dostatečnou

tvrdostí vůči ostatním typům korozivzdorných ocelí a dále je jej možno následně kalit a tím

značně jeho tvrdost ještě zvýšit. Tvrdost čepele nože jídelního příboru je důležitým kritériem

pro zachování jeho ostří a životnosti.

Největší riziko napadení korozí čepele nože by mohlo být způsobeno špatnou kázní při

provádění povrchových úprav. Čepel nože jídelního příboru pro vytvoření svého tvaru musí

být zbroušena do požadovaného profilu. Při tomto broušení musí být dodrženo optimálního

chlazení. Při špatném nebo žádném chlazení by se značně zvýšila teplota na povrchu

materiálu, což by se následně projevilo sníženou odolností čepele nože vůči korozi. Další

možné riziko může nastat při broušení zoubkové části čepele, kde drážky u zoubků jsou

broušeny do značné hloubky. Další případné riziko napadení korozí by mohlo vzniknout

v oblasti sváru, kde je čepel nože pevně spojena s držadlem.

Z výše uvedených důvodů byla čepel nože vybrána na experimentální práce pro tuto

diplomovou práci. Současně byl zjišťován úbytek lesku na povrchu čepelí nožů po

provedených  experimentálních pracích.

3.1. Vzorky použité pro experimentální práce

Pro experimentální práce této diplomové práce byly použity dva typy nožů jídelního

příboru a to nůž s jemně broušenou čepelí a nůž se zrcadlově lesklou čepelí. V průběhu

výroby je rozdíl mezi těmito noži pouze u poslední provedené operace povrchových úprav.

Veškeré předešlé prováděné operace povrchových úprav jsou shodné. Jejich postup a způsob

provedení je uveden v kapitole č.2.7.1, která popisuje technologii povrchových úprav při

výrobě nožů jídelního příboru.
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Nůž s jemně broušenou čepelí je při poslední prováděné operaci povrchových úprav

v oblasti čepele matován do daného vzhledu a nůž s lesklou čepelí je leštěn do zrcadlového

lesku. Na následujících obrázcích jsou oba nože zobrazeny.

Obr. 3.1 Nůž s lesklou čepelí

Obr. 3.2 Nůž s jemně broušenou čepelí

3.1.1. Výrobní materiál nožů-vzorků

Výrobní postup nože jídelního příboru s jemně broušenou čepelí i s lesklou čepelí je

shodný, kromě poslední operace, jak je již popsáno. Shodný je i  výrobní materiál dodávaný

pro jejich výrobu. Jako výrobní materiál pro výrobu čepelí je používána korozivzdorná

martenzitická ocel. Vlastnosti této oceli a její vhodnost na použití čepele nožů je již popsána

v předešlých kapitolách. V následujících tabulkách je uvedeno značení této oceli včetně jejich

vlastností.

Tab. 3.1 Martenzitická nerez ocel – značení

Grade DIN/DIN EN AISI UNS SS AFNOR BS

1.4021 X20Cr 13 420 S 42000 2303 Z 20 C 13 420 S 37
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Tab. 3.2 Chemické složení materiálu
C% Si% Mn% P% S% Cr%

0,2 0,49 0,77 0,023 0,002 13,18

Tab. 3.3 Vlastnosti materiálu
Tažnost 80mm % Pevnost N/mm Hranice průhybu Rp0,2 N/mm

28,9/30,5 550/563 380/381

Tab. 3.4 Označení povrchu plechu použitého materiálu
EN DIN ČSN Výrobní postup Vzhled povrchu

2B n (III c) 4 za studena válcovaný, žíhaný
mořený, za studena doválcovaný

matně lesklý

Tab. 3. 5 Základní materiál pro výrobu je dodán ve formě tabule plechu o rozměrech
Tloušťka Šířka Délka

2,50 mm 1 250 mm 2 000 mm

3.2. Návrh experimentálních prací

- Nejprve byly navrženy a provedeny zkoušky povrchu vzorků, kde zkoumanou

oblastí byly čepele nožů jídelního příboru.

- Zkouška čistoty povrchu dle ČSN ISO 8501-1

- Zkouška prašnosti povrchu dle ČSN ISO 8502-3

- Měření drsnosti povrchu dotykovou metodou dle ČSN EN ISO 4287

- V druhé části byly navrženy a provedeny korozní zkoušky čepele nožů jídelního

příboru

- Zkouška v lázních s mycími koncentráty

- Zkouška 20-ti cyklů mytí v myčce

- Korozní zkouška podle normy ČSN EN ISO 8442 – 1 určená pro požadavky

jídelních příborů

- Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse dle ČSN 42 0375
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3.2.1. Korozní zkouška podle normy ČSN EN ISO 8442-1

Uvedená experimentální práce byla provedena podle technické normy ČSN EN ISO

8442-1 popisující požadavky na příbory pro přípravu pokrmů. Následně jsou popsány

jednotlivé kroky metody zkoušení pro odolnost příborů normální a speciální jakosti proti

korozi.

Princip této zkoušky spočívá v tom, že zkušební vzorky jsou přerušovaně ponořovány

po dobu šesti hodin do roztoku chloridu sodného (NaCl). Teplota roztoku musí být udržována

při 60°C s maximální povolenou úchylkou 2°C. Případné vzniklé skvrny a jejich počet se

měří vizuálně pomocí mikroskopu.

Pro zkoušku se používají činidla známé analytické čistoty a to destilované vody,

popřípadě vody ekvivalentní kvality. Roztok chloridu sodného je vytvořen z jedné hmotnostní

části chloridu sodného a z devadesátidevíti částí destilované vody.

Zařízení použité na zkoušku se skládá ze skleněné nebo plastové nádoby opatřené

plastovým nebo skleněným krytem a plastovým držákem vzorků. Držák vzorků musí být

vybaven zdvihacím zařízením umožňujícím spouštění vzorků do nádoby a zdvihání vzorků z

nádoby. Na následujícím obrázku je zařízení na korozní zkoušku popsáno.

Před zahájením zkoušky se vzorky nejdříve omyjí v horké mýdlové vodě. Poté se

osuší a odmastí v acetonu nebo denaturovaném lihu. Zkušební nádoba se naplní uvedeným

roztokem chloridu sodného, který se zahřeje na zkušební teplotu. Zkušební vzorky se umístí

do držáků zkušebního zařízení, které se pak zajistí krytem.

Při provádění zkoušky se vzorky z roztoku zcela vytahují a ponořují s frekvencí dva až

tři cykly za minutu, po dobu šesti hodin. Po skončení zkoušky se vzorky důkladně umyjí a

osuší.

Na závěr se provede vyhodnocení vzorků na působení koroze, určením počtů a

velikostí případných korozních skvrn na ploše 20 cm2 vzniklých na povrchu čepele nože

jídelního příboru. Vyhodnocení se provede pomocí zvětšovacího skla s minimálně

čtyrnásobným zvětšením nebo kalibrovaným mikroskopem. V případě, že dvě skvrny

splývají,  musí  se posoudit jako samostatné.
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Obr. 3.3 Zařízení na korozní zkoušku

3.2.2. Experiment v mycích koncentrátech

Experiment na odolnost v mycích koncentrátech byl proveden v několika cyklech

ponořením vzorků do koncentrátu. Koncentráty byly vytvořeny smícháním vody s mycím

prostředkem ve stejném poměru, který odpovídá poměru při mytí v myčce. Současně také

byly koncentráty při prováděných experimentálních pracích  udržovány na stejné teplotě při
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jaké je prováděno mytí v myčce a zároveň  délka jednoho cyklu ponoření vzorků do

koncentrátu odpovídala délce jednoho mytí v myčce. Pro tyto experimenty byly použity dva

koncentráty s různými mycími prostředky, čímž se současně provedlo porovnání obou mycích

prostředků na působení na povrch čepele nožů. Použité mycí prostředky byly ve formě tablet.

3.2.3. Mytí v myčce

Další experimentální práce byly prováděny mytím vzorků v myčce. Při mytí v myčce

bylo rovněž použito dvou druhů mycích prostředků, které jsou shodné s mycími prostředky

použitými pro předchozí experiment. Vzorky nožů prodělaly dvacet mytí, kdy byly mezi

jednotlivým mytím trvale uloženy v myčce. Vzorky po dobu experimentu byly tedy trvale

uloženy v myčce, tudíž byly v myčce sušeny a nebyly po umytí otírány. Tím nebyl dodržen

návod pro správný postup mytí jídelních příborů v myčce.

Parametry myčky při mytí:

- teplota vody při mytí 50°C

- doba jednoho cyklu mytí 140 minut

- množství vody spotřebované při jednom cyklu mytí 12 litrů

- jedna tableta mycího prostředku je použita na jeden cyklus mytí

Uvedené hodnoty při mytí byly rovněž použity pro předchozí experiment ponořením

vzorků do mycího koncentrátu.

3.2.4. Použité mycí prostředky

 Pro poslední dvě uvedené experimentální práce bylo použito dvou mycích prostředků,

které byly aplikovány ve formě tablet, a to:

1) FINISH CALGONIT,

2) SOMAT MULTI –PERFECT.
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Složení mycích prostředků:

1) FINISH CALGONIT - tablety

Složení: < 5%: neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, parfém

(limonene), 5 – 15%: peruhličitan sodný (kyslíkové bělící činidlo), 15 – 30%: uhličitan sodný,

>30%: fosforečnany. Dále obsahuje: enzymy (proteáza – subtilisin, amyláza). Nebezpečné

látky: uhličitan sodný, peruhličitan sodný.

2) SOMAT MULTI –PERFECT – tablety

Složení: >30%: fosforečnany, 5 – 15%: bělící činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty,  <5%:

fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky. Dále obsahuje: enzymy, parfém.

3.2.5. Použitá voda pro korozní zkoušky

Pro experimentální práce korozních zkoušek byla použita pitná voda odebraná

z vodovodní sítě v laboratoři VŠB Ostrava. Pitná voda je do vodovodní sítě dodávána a

vyráběna společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Dodávaná pitná

voda do vodovodní sítě musí splňovat patřičné požadavky podléhající platné legislativě.

Pitná voda - platná legislativa

V české republice kvalita pitné vody podléhá zákonu o ochraně veřejného zdraví č.

258/2000 Sb.  a vyhláškami, které zahrnují požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu

98/83/ES. Jakost vody, která je dále dodávána veřejnými vodovody musí splňovat požadavky

stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 252/2004 Sb., která je

novelizovaná vyhláškou  č.187/2005 Sb.

Za pitnou vodu se považuje veškerá voda určena k pití, vaření, pro použití

v potravinářství a dále je určena pro péči o tělo a čištění předmětů. Po stránce zdravotní

nezávadnosti musí pitná voda splňovat dané hygienické limity.
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Pitná voda - stanovené hygienické limity

Hygienické limity pitné vody jsou dané tolerancí mezních hodnot, které stanovují

jakost pitné vody v dané koncentraci látek obsažených v pitné vodě. Pitná voda tedy musí

splňovat dané hodnoty jednotlivých ukazatelů podle platných předpisů. V následujících

odstavcích jsou jednotlivé ukazatele uvedeny a popsány.

Prvním uváděným ukazatelem u dodávané pitné vody je její teplota, která nemá

dosahovat vysokých teplot z důvodu technologického a svěžesti vody, obvykle se pohybuje

okolo 10°C.

Důležitý ukazatel kvality pitné vody je hodnota pH, kterou se vyjadřuje stupeň

kyselosti nebo zásaditosti. Voda obsahující nižší hodnotu pH je agresivní a rozrušuje

materiály potrubí. Voda s vyšším obsahem pH má menší účinnost desinfekce.

Neutralizační kapacita je označována ukazatelem KNK 4,5, který uvádí zásaditost,

dříve označován jako celková alkalita. Dále je označována ukazatelem ZNK 8,3, který uvádí

kyselost, dříve označován jako celková acidita.

Ukazatel CHSK – Mn uvádí chemickou spotřebu kyslíku manganistanem,

představující celkový obsah látek a to spíše organických, které se za daných podmínek

oxidují. Parametr vyšší hodnoty může snížit účinnost dezinfekce vody. Tato látka se do vody

dostává jako přirozená složka nebo jako organické nečistoty.

Železo Fe se ve vodě běžně vyskytuje a to v různých formách. V podzemních a

kyselejších vodách se vyskytuje vyšší obsah železa, který může zapříčinit korozi vodovodního

potrubí. Ze zdravotního hlediska je vyšší obsah železa ve vodě neškodný, zhoršuje však

chuťové vlastnosti.

Obsah manganu Mn v pitné vodě je často doprovázen zvýšeným obsahem železa. Při

překročení mezní hodnoty může dojít ke zhoršení chuťových vlastností pitné vody.

Ukazatel hliníku Al není akutně toxický, jeho výskyt může být přírodního původu,

například vylouhováním z půd a podloží nebo může jít o zbytek hlinitých koagulantů

použitých pro úpravu vody.

Amonné ionty NH4+ vznikají rozkladem dusíkatých organických látek, při vyšším

obsahu snižují účinnost dezinfekce  a způsobují tvorbu dusitanů v potrubí.

Enterekoky jsou bakterie z trávícího traktu lidí a zvířat, při jeho výskytu ve vodě by

nastalo fekální znečištění, tudíž se v pitné vodě nesmí vyskytnout.

Kaliformní bakterie mohou mít stejný původ jako enterekoky nebo pocházejí z půdy a

tlejících rostlinných zbytků. V pitné vodě se nesmějí vyskytovat.



43

Zákal je ukazatelem základní jakosti pitné vody. Příčinou zákalu jsou jemně

rozptýlené částice nejčastěji minerálního původu, překročením mezních hodnot nedojde ke

zdravotním následkům.

Barva pitné vody má být bezbarvá, při zabarvení není ohroženo zdravotní riziko.

Případné zbarvení je původu přírodního. Dále může být způsobeno barevnými sloučeninami

kovů železa a manganu. Mléčné zbarvení způsobuje vzduch, který je ve vodě rozpuštěný, při

odstátí vody mléčné zbarvení zmizí.
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4. EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE – ZKOUŠKY POVRCHU

V této části experimentálních prací jsou popsány zkoušky provedené na povrchu

vzorků nožů jídelních příborů dodaných pro experimentální práce. Zkoušky povrchu byly

provedeny na dvou vzorcích finálních výrobků, kde zkoumaná část byla oblast čepele nože.

Tyto zkoušky byly provedeny na dvou typech čepelí a to s broušeným a lesklým vzhledem

povrchu.

Pro zkoušky povrchu byly provedeny zkoušky čistoty povrchu, dále zkoušky prašnosti

povrchu a na závěr byly provedeny zkoušky drsnosti povrchu dotykovou metodou.

4.1. Měření čistoty a prašnosti čepelí nožů

V následujících dvou kapitolách jsou uvedeny provedené zkoušky vzorků týkající se

čistoty a prašnosti povrchu čepelí nožů jídelního příboru. Zkoušky byly provedeny

v laboratořích VŠB – Technická universita Ostrava na finálních výrobcích určených pro styk

s potravinami, které byly dodány pro experimentální práce.

4.1.1. Čistota povrchu dle ČSN EN ISO 8501-1

U nožů jídelního příboru je čistota z hygienického hlediska velice důležitá, proto byla

provedena zkouška čistoty povrchu vzorků. Zkouška byla provedena vizuálním

vyhodnocením čistoty povrchu čepelí nožů jídelního příboru dle normy ČSN EN ISO 8501-1.

Pro tuto zkoušku bylo použito dvou typů vzorků nožů jídelního příboru dodaných pro

experimentální práce. Účelem bylo zjistit stav čistoty povrchu čepele vzhledu broušeného a

čepele zrcadlově lesklého vzhledu. Povrchy vzorků byly dosaženy mechanickou úpravou při

povrchových úpravách v průběhu výroby, a to leštěním a matováním. Detailní popis

provedení povrchových úprav čepelí nožů je již uveden v předešlé kapitole, nebudu už jej

tedy nyní uvádět.

Pro určení čistoty povrchu obou čepelí nožů jídelního příboru byly pořízeny

makrosnímky zvětšení, které jsou zobrazeny na následujících obrázcích. Makrosnímky byly

pořízeny na mikroskopu se 100x zvětšením.
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      Obr. 4.1 Broušená čepel 100x zvětšení     Obr. 4.2 Leštěná čepel 100x zvětšení

Ze snímků zvětšení jak povrchu čepele s lesklým, tak i broušeným povrchem je možno

stanovit stupeň čistoty. Na základě posouzení snímků lze hodnotit stupeň čistoty kladně, kdy

povrchy obou snímků nevykazují žádné nečistoty.

4.1.2. Prašnost povrchu dle ČSN ISO 8502-3

Pro vyhodnocení zbytkového prachu na ocelovém povrchu po očištění se používá

metody snímání samolepící pásky dle ČSN ISO 8502-3. Touto zkouškou se určuje jednak

velikost částic prachu a také jejich množství na dané ploše. Podle této metody byla zjišťována

prašnost povrchu čepelí nožů. Zkoušeny byly dva vzorky a to čepel broušeného vzhledu a

čepel vzhledu zrcadlově lesklého vzhledu.

Při provádění zkoušky byla na vzorek čepele nože nalepena bezbarvá, průhledná,

samolepící páska, která byla k povrchu lehce přitlačena. Následně byla páska s povrchu

čepele stržena pod úhlem 180°. Páska se po stržení nalepila na bílý papír z důvodu použití

podkladu, který má kontrastní barvu k barvě prachu. Poté se provedlo vyhodnocení prašnosti

vizuálním porovnáním s odpovídající předlohou danou normou, která je definovaná

obrazovou stupnicí a tabulkou. V následujícím obrázku je znázorněna obrazová stupnice

odpovídající množství prachu, která je definována podle označení pěti třídami od 1 až po 5.



46

Obr. 4.3 Obrazová stupnice odpovídající množství prachu [10]

Podle níže uvedené tabulky se vyhodnocuje převládající velikost prachových částic,

která je definována šesti třídami velikosti částic, značených od 0 až po 5.

Tab. 4.1 Třídy velikosti prachových částic [10]

Třída Popis prachových částic

0 částice neviditelné při zvětšení 10x

1 částice viditelné při zvětšení 10x, ale ne prostým okem

(obvykle částice menší než 50 µm v průměru)

2 částice již viditelné prostým okem (obvykle částice mezi 50 µm a 100 µm)

3 částice jasně viditelné prostým okem (částice od 0,5 mm průměru)

4 částice mezi 0,5 a 2,5 mm v průměru

5 částice větší než 2,5 mm v průměru

Lepící páska se po stržení a nalepení na bílý podkladový papír porovná s obrazovou

stupnicí a provede se vyhodnocení prašnosti povrchu. Na následujících obrázcích jsou

zobrazeny pásky s obou vzorků čepelí nožů.
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   Obr. 4.4 Páska broušené čepele  Obr. 4.5 Páska lesklé čepele

Na základě vizuálního porovnání prašnosti pásek s obou vzorků s obrazovou stupnicí bylo

provedeno vyhodnocení množství prachu na površích vzorků. Stupeň prašnosti obou

zkoušených vzorků odpovídá stupni 1, neboť na obou vzorcích nejsou patrné žádné nečistoty

prachu. Následně je určena třída velikosti prachových částic. Hodnota velikosti prachových

částic odpovídá třídě 0 vzhledem k neviditelnosti částic po zjištění z předešlého porovnání.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty zkoušky prašnosti obou čepelí

nožů jídelního příboru.

Tab. 4.2 Hodnoty prašnosti čepelí nožů

Vzorek nože Stupeň zaprášení Třída velikosti částic

Čepel broušená 1 – čistý povrch 0 – částice neviditelné

Čepel leštěná 1 – čistý povrch 0 – částice neviditelné

4.1.3. Vyhodnocení čistoty a prašnosti čepelí nožů

Na základě provedených zkoušek čistoty a prašnosti povrchu čepelí nožů jídelního

příboru bylo provedeno jejich vyhodnocení. Čistota povrchu byla vyhodnocena na základě

makrosnímku povrchů čepelí se stonásobným zvětšením. Na makrosnímcích nejsou patrné

zbytky brusiv, brusných past ani jiných nečistot. Oba povrchy byly tedy vyhodnoceny za

vyhovující.

Z makrosnímků je zřetelný rozdíl mezi povrchy čepelí nožů, kde lesklý povrch má

poměrně hladkou strukturu s minimálně vyskytujícími se nepravidelnými rýhami, které jsou

způsobeny předešlými operacemi povrchových úprav v průběhu výroby nože. U vzorku

s broušenou čepelí je povrch značně drsnější s pravidelnými rýhami vyskytujícími se
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v jednom směru.To je způsobeno poslední provedenou povrchovou úpravou, kterou je

matování.

Provedením zkoušek prašnosti se vyhodnocovala přítomnost prachových částic na

povrchu čepelí nožů. Na základě porovnání samolepících pásek s obou čepelí s obrazovou

stupnicí danou normou byl vyhodnocen stupeň zaprášení. Stupeň zaprášení u obou povrchů

čepelí byl vyhodnocen stupněm 1. Dále byla určena velikost prachových částic podle třídy

velikosti prachových částic, která byla vyhodnocena třídou 0, neboť nebyl zaznamenán výskyt

prachových částic na povrchu čepelí. Výsledek prašnosti obou povrchů čepelí je tedy

vyhovující.

Při provádění povrchových úprav během výroby jídelních příborů je jejich povrch

broušen, matován a leštěn při použití brusných a leštících past. Zbytky těchto past mohou po

provedených povrchových úpravách v malé míře ulpět na povrchu. Pro odstranění těchto

zbytků a zajištění  dokonale čistého povrchu se jako poslední výrobní operace provádí čištění

ve vodním roztoku za pomoci ultrazvuku a následném odstranění kapek s povrchu jídelního

příboru, které je provedeno vzduchovým nožem.

Na závěr je tedy možno potvrdit, že vzorky nožů finálního výrobku jídelního příboru,

které byly dodány pro experimentální práce jsou po stránce čistoty a prašnosti povrchu

vyhovující, což je velice důležité z hygienického hlediska, neboť tyto výrobky jsou určeny

pro styk s potravinami.

4.2. Měření drsnosti povrchu dotykovou metodou dle ČSN EN ISO 4287

U vzorků nožů jídelního příboru bylo provedeno měření parametrů drsnosti povrchu.

Měření drsnosti vzorků bylo provedeno dotykovou metodou. Parametry drsnosti byly

zjišťovány u obou vzorků nožů jídelního příboru, které byly dodány pro experimentální práce

a to jak u vzorku s čepelí vzhledu zrcadlového lesku, tak i s čepelí broušeného vzhledu.

Měřenou částí těchto vzorků byla oblast čepele nože. Parametry drsnosti byly měřeny po celé

délce čepelí nožů.

Pro měření parametrů drsnosti bylo použito měřícího přístroje MITUTOYO

SURFTEST – SJ 301 - dle ČSN EN ISO 4287. Měřící přístroj je zobrazen na následujícím

obrázku. Měření bylo prováděno dotykovou metodou. Princip prováděného měření spočívá ve

snímacím dotyku opatřeným diamantovým hrotem, který je přitlačen k měřenému povrchu a
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následným posuvem hrotu po povrchu je snímán reliéf měřeného povrchu v dané měřící

délce.

Obr. 4.6 Mitutoyo Surftest – 301

Naměřené hodnoty čepelí nožů jsou uvedené v následujících tabulkách současně

s grafickým znázorněním profilu drsnosti povrchu čepelí. Následně je také uvedena tabulka

s parametry měření. U každého vzorku bylo pro zjištění jednotlivých parametrů drsnosti

provedeno deset měření z důvodu vyloučení chyby při měření. Výsledná hodnota byla určena

aritmetickým výpočtem průměru ze všech deseti naměřených hodnot parametru. Zjištěné

hodnoty všech měřených parametrů drsnosti jsou uvedeny na konci tabulky.

Parametry měření:

R – určuje drsnost povrchu – definice geometrického parametru

λc – filtr profilu [mm] – slouží k definování rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti

L – základní délka měřeného úseku [mm] – rozsah měřící délky diamantového hrotu

Měřené parametry drsnosti (výškové parametry):

Ra – vyjadřuje střední aritmetickou úchylku profilu [µm] – (aritmetický průměr

výstupků) - (viz obr. 6.16)

Rz – znázorňuje maximální výšku profilu [µm] – (součet výšky nejvyššího výstupku a

hloubky nejnižší   prohlubně)

Rp – výška největšího výstupku profilu [µm]

Rq – udává průměrnou kvadratickou úchylku posuzovaného profilu [µm]

Rv – jedná se o největší hloubku prohlubně profilu [µm]
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Rsk – šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie) [-]

- V případě, kdy převažují hodnoty záporného charakteru, povrch vykazuje

dobré vlastnosti nosnosti profilu

Rku –špičatost posuzovaného profilu [-]

- definuje ostrost Rku › 3, nebo zaoblenost Rku ‹ 3, výstupků a rýh

Obr. 4. 7 Hodnocení parametru drsnosti povrchu dle Ra

Obr. 4. 8 Hodnocení parametru drsnosti povrchu dle Rz

Obr. 4. 9 Hodnocení parametru drsnosti povrchu dle Rq

Hodnocení drsnosti povrchu se provádí podle střední aritmetické odchylky od střední

čáry profilu Ra, popřípadě podle největší výšky profilu Rz.



51

4.2.1. Naměřené hodnoty

Vzorek 1 – Nůž jídelního příboru s leštěným povrchem čepele

Graf 4. 1 Profil drsnosti lesklé čepele

Tab. 4. 3 Parametry měření

Work Name Sample Operator Mitutoyo

Measuring Tool SurfTest SJ-301 Comment Ver2.1

Standard ISO 97 N 5

 Profile R Cut-Off 0.25 mm

Range AUTO Filter GAUSS
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Tab. 4.4 Naměřené hodnoty drsnosti lesklé čepele

Měření Ra

[µm]

Rz

[µm]

Rq

[µm]

Rp

[µm]

Rv

[µm]

Rsk

[-]

Rku

[-]

1 0,01 0,09 0,02 0,04 0,04 -0, 18 2,99

2 0,01 0,09 0,02 0,04 0,03 0 2,70

3 0,01 0,08 0,02 0,04 0,04 -0,16 2,86

4 0,01 0,08 0,02 0,04 0,04 -0,12 2,83

5 0,01 0,10 0,02 0,04 0,04 0,01 3,01

6 0,01 0,08 0,02 0,04 0,04 0,02 3,02

7 0,01 0,09 0,02 0,04 0,03 0,06 2,82

8 0,01 0,09 0,02 0,04 0,04 0 2,97

9 0,01 0,09 0,02 0,04 0,04 0 2,91

10 0,02 0,12 0,02 0,06 0,06 0,14 2,62

ø 0,01 0,09 0,02 0,04 0,04 -0,03 2,87

Směrodatná odchylka Ra = 0,01 +-0,003, Rz = 0,09 +-0.01136

Zhodnocení

Na základě velice hladkého povrchu materiálu jsou naměřené hodnoty parametrů

drsnosti čepele nože s lesklým povrchem velice nízké. Na  profilu povrchu se vyskytují

nepravidelné ostřejší výstupky a prohlubně. Nepravidelné výstupky a prohlubně jsou

důsledkem prováděné předešlé povrchové úpravy, kterou je broušení, a popřípadě  vzniku

případných nečistot při leštění. Povrch leštěné čepele však dosahuje velice nízkých hodnot

špičatosti profilu povrchu.
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Vzorek 2 – Nůž jídelního příboru s broušeným povrchem čepele

Graf 4.2 Profil drsnosti broušené čepele

Tab. 4.5 Parametry měření

Work Name Sample Operator Mitutoyo

Measuring Tool SurfTest SJ-301 Comment Ver2.1

Standard ISO 97 N 5

 Profile R Cut-Off 0.8 mm

Range AUTO Filter GAUSS
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Tab. 4.6 Naměřené hodnoty drsnosti broušené čepele

Měření Ra

[µm]

Rz

[µm]

Rq

[µm]

Rp

[µm]

Rv

[µm]

Rsk

[-]

Rku

[-]

1 0,20 1,50 0,26 0,52 0,97 -1,20 4,98

2 0,17 1,25 0,23 0,47 0,78 -0,83 3,92

3 0,17 1,26 0,22 0,47 0,79 -0,86 3,99

4 0,18 1,58 0,25 0,51 1,07 -1,51 7,06

5 0,13 1,21 0,19 0,42 0,80 -1,31 7,07

6 0,17 1,68 0,25 0,55 1,13 -1,73 8,23

7 0,15 1,32 0,20 0,53 0,79 -0,86 5,44

8 0,21 1,81 0,28 0,59 1,22 -1,37 6,32

9 0,17 1,43 0,23 0,44 0,99 -1,62 6,48

10 0,24 2,06 0,31 0,84 1,22 -0,55 4,70

ø 0,18 1,51 0,29 0,58 0,98 -1,19 5,8

Směrodatná odchylka Ra = 0,18 +-0.0295, Rz = 1,51 +-0.262

Zhodnocení

U vzorku s broušenou čepelí vykazují naměřené hodnoty parametrů drsnosti značně

vyšších hodnot oproti vzorku nože s leštěnou čepelí. Tento rozdíl, který je rovněž patrný

pouhým pohledem na obě čepele, je způsoben finální povrchovou úpravou. U čepele

s broušeným povrchem je při provádění finální povrchové úpravy povrch čepele matován.

Důsledkem tohoto matování je, že se u uvedené čepele projevují vyšší hodnoty parametrů

drsnosti povrchu. Povrch čepele s broušeným vzhledem má však výhodu, že zanechává

neviditelné otisky prstů na svém povrchu.
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4.2.2. Porovnání hodnot drsnosti čepele lesklé a broušené

Zjištěné hodnoty parametrů drsnosti čepelí nožů jídelního příboru s lesklým a

broušeným povrchem jsou pro porovnání uvedeny v následující tabulce.

Tab. 4.7 Hodnoty drsnosti čepele lesklé a broušené

Čepel Ra

[µm]

Rz

[µm]

Rq

[µm]

Rp

[µm]

Rv

[µm]

Rsk

[-]

Rku

[-]

Lesklá 0,01 0,09 0,02 0,04 0,04 -0,03 2,87

Broušená 0,18 1,51 0,29 0,58 0,98 -1,19 5,8

Graf 4.3 a 4.4 Rozdíl povrchu čepele broušené a lesklé

V předešlém grafu je rovněž  zobrazeno toto porovnání obou čepelí nožů. Z tohoto

grafického porovnání je jednoznačně patrný rozdíl mezi naměřenými hodnotami parametrů

drsnosti u lesklé a broušené čepele nožů.

Ra[µm]
Rz[µm] Rq[µm]

Rp[µm]
Rv[µm]

Lesklá čepel

Broušená čepel0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Lesklá čepel

Broušená čepel
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4.2.3. Zhodnocení drsnosti povrchu

U vzorků nožů jídelního příboru byly zkoumány hodnoty parametrů drsnosti a to

v oblasti čepele. Pro toto měření byly použity nože s lesklou a broušenou čepelí. Mezi oběma

vzorky byly naměřeny velice rozdílné hodnoty parametrů drsnosti, které jsou způsobeny

jejich rozdílnou technologií výroby při provádění povrchových úprav.

 U nože s broušenou čepelí je finální povrchovou úpravou matování povrchu čepele

nože, která má účel vytvoření matného vzhledu povrchu. Důvodem tohoto požadovaného

vzhledu je význam v jeho funkčnosti a to neviditelnosti otisku prstů.

Čepel nože jídelního příboru se zrcadlově lesklým povrchem vykazuje podstatně nižší

hodnoty parametrů drsnosti. Při výrobě je poslední operací povrchových úprav leštění

povrchu. Účelem této poslední operace povrchové úpravy je získání zrcadlově lesklého

vzhledu, který je prováděn za účelem dosažení požadované kvality povrchu nože jídelního

příboru.

Na základě používaní jiných technologií povrchových úprav vykazuje čepel lesklého

vzhledu podstatně nižší hodnoty drsnosti povrchu než čepel s broušeným povrchem.



57

5. EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE – KOROZNÍ ZKOUŠKY

V této části experimentálních prací byly provedeny korozní zkoušky nožů jídelního

příboru. Účelem korozních zkoušek bylo zjištění odolnosti čepele nožů vůči korozi. Pro tyto

zkoušky bylo použito dvou typů vzorků a to čepelí nožů s broušeným a lesklým povrchem .

Pro zjištění korozní odolnosti čepelí nožů byly provedeny korozní zkoušky ve vodní

lázni s dvěma roztoky mycích prostředků. Současně bylo provedeno měření hodnoty pH

daných roztoků vůči hodnotě pH vody použité pro namíchání těchto roztoků.

Poté byla provedena zkouška mytím v myčce za použití rovněž dvou typů mycích

prostředků, které byly použity v předchozí zkoušce.

 Následně byla provedena korozní zkouška určená pro zkoušení jídelních příborů dle

příslušné normy.

Na závěr byla provedena zkouška měření mikrotvrdosti vzorků, kterou se zjišťoval

rozdíl tvrdosti různých oblastí čepele nožů.

Závěrem těchto zkoušek bylo provedeno vyhodnocení daných vzorků čepelí nožů

jídelního příboru vůči korozní odolnosti.

5.1. Korozní zkouška ve vodní lázni

Zkouška ve vodní lázni byla provedena ponořením zkušebních vzorků nožů jídelního

příboru do lázně s připravenou koncentrací mycích prostředků. Pro provedení této zkoušky

byly namíchány dvě lázně. Na namíchání jednotlivých lázní bylo použito mycího prostředku

Finish Calgonit a mycího prostředku Somat Multi-Perfect a to ve formě tablet určených pro

mytí v myčce. Zkušební lázeň byla namíchána v koncentraci dvanáct litrů vody při použití

jedné mycí tablety.

Korozní zkouška byla provedena ponorem vzorků do lázní dvou koncentrací

v laboratoři VŠB – TU Ostrava. Odtud byla z vodovodní sítě odebrána voda určená

k namíchání lázní. Součástí této zkoušky bylo také měření hodnoty pH odebrané pitné vody a

zkušebních lázní. Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě musí splňovat daná kritéria

podléhajícím platným zákonům.
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 5.1.1. Pitná voda použitá pro korozní zkoušky

Pro provedení korozních zkoušek byla použita pitná voda odebraná z vodovodní sítě

v laboratoři VŠB Ostrava. Pitná voda je do vodovodní sítě dodávána a vyráběna společností

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Dodávaná pitná voda do vodovodní sítě

musí splňovat patřičné požadavky podléhající platné legislativě.

V následující tabulce jsou uvedeny mezní hodnoty jednotlivých ukazatelů pitné vody a

dále hodnoty těchto ukazatelů ze zásobované oblasti Ostravsko.

Tab. 5. 1. Kvalita pitné vody

Ukazatel Jednotka Mezní hodnota Hodnoty pro Ostravsko

Teplota °C 5,0

Barva Mg Pt / l 20 1,7

Zákal Zf (n) 5 0,8

pH 6,5 – 9,5 7,94

ChSK-Mn mg / l 3 1,36

Železo mg / l 0,20 < 0.05

Mangan mg / l 0,050 < 0.030

Hliník mg / l 0,20 0.06

Fekální streptokoky KTJ / 100 ml 0 0

Kaliformní bakterie KTJ / 100 ml 0 0

Pitná voda, která je dodávaná do vodovodní sítě pro Ostravsko, je odebírána s VDJ

Krásné Pole. Tato pitná voda byla odebrána z vodovodu na VŠB - TU Ostrava a použita pro

experimentální práce korozních zkoušek

5.1.2. Měření hodnot pH

Při provádění zkoušek byly nejdříve měřeny hodnoty pH pitné vody a pH

namíchaných koncentrátů použitých pro korozní zkoušky. Měření bylo provedeno

v laboratořích VŠB – TU Ostrava za použití přístroje značky Eutech Instruments, který je

zobrazen na následujícím obrázku.
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Obr. 5.1. Přístroj na měření pH

Hodnota ph je vyjádřena číselnou stupnicí v rozsahu hodnot od 0 až po 14. Danou

číselnou stupnicí se vyjadřuje vodíkový exponent u vodných roztoků. V chemii vodíkový

exponent určuje reagování vodného roztoku, který reaguje kysele a nebo alkalicky (zásaditě).

U kyselin je hodnota ph vyjádřena menším číslem než sedm, čím více se hodnota ph blíží

k nule, tím více je kyselina silnější. Zásady mají naopak číselnou hodnotu vyšší než sedm.

Z toho tedy plyne čím více se hodnota blíží ke čtrnácti, tím více je zásada silnější. U

chemicky čisté vody při pokojové teplotě je hodnota ph rovná sedmi, se zvyšující teplotou se

hodnota ph snižuje. Například při 100°C má voda přibližně hodnotu ph rovno šesti.

Pro příklad jsou uvedeny některé hodnoty ph, kdy například žaludeční šťáva má

hodnotu ph 2,0, šťáva z pomeranče a jablek má 3,5 pH, káva má 5,0 ph (jedná se tedy o

roztoky reagující kysele), kdežto mořská voda má hodnotu ph 8,0, mýdlo se pohybuje

v rozsahu 9,0 – 10,0 pH a louh sodný pro domácí použití má hodnotu 13,5 pH.

Naměřené hodnoty pH

Nejdříve bylo provedeno měření hodnoty pH pitné vody odebrané z vodovodní sítě

VŠB - TU Ostrava a následně bylo měřeno pH dvou koncentrátů. Pro jejich namíchání bylo

použito dvanáct litrů pitné vody a  jedna tableta mycího prostředku pro mytí v myčce. Celkem

byly použity a měřeny dva koncentráty a to při použití mycího prostředku Finish Calgonit a
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Somat Multi-Perfect. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé hodnoty pH získané

měřením.

Tab. 5.2. Naměřené hodnoty pH

Lázeň Čistá voda Somat Multi - Perfect

 + 12 l vody

Finish Colganit

+ 12 l vody

Hodnota pH – 1.měření 7,59 10,37 9,94

Hodnota pH – 2.měření 7,64 10,26 9,82

Hodnota pH – 3.měření 7,61 10,29 9,89

5.1.3. Průběh korozní zkoušky ve vodní lázni

Zkušební vzorky byly po dobu zkoušky ponořeny do připravené lázně jejíž teplota

byla trvale udržována při teplotě 50°C. Zkouška byla provedena ve speciální nádobě, do které

byly zavěšeny zkoušené vzorky nožů tak, aby byly trvale ponořeny v lázni. Na následujícím

obrázku je nádoba zobrazena.

Obr. 5.2. Zkušební nádoba

       Doba trvání zkoušky byla 150 cyklů, kdy doba jednoho cyklu byla 140 minut. Po každém

provedeném 50-tém cyklu zkoušky bylo zkoumáno zda nedošlo ke změnám na  povrchu

čepele nožů a současně byly provedeny snímky těchto povrchů, které jsou uvedeny na

následujících obrázcích.
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Na následujících obrázcích jsou zobrazeny čepele nožů po zkoušce v lázni Finish

Calgonit:

Obr. 5.3. Lesklá čepel po zkoušce v lázni  – Finish Calgonit – 50 cyklů

Obr. 5.4. Broušená čepel po zkoušce v lázni  – Finish Calgonit – 50 cyklů

Obr. 5.5. Lesklá čepel po zkoušce v lázni  – Finish Calgonit – 100 cyklů

Obr. 5.6. Broušená čepel po zkoušce v lázni  – Finish Calgonit – 100 cyklů
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Obr. 5.7. Lesklá čepel po zkoušce v lázni  – Finish Calgonit – 150 cyklů

Obr. 5.8. Broušená čepel po zkoušce v lázni  – Finish Calgonit – 150 cyklů

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny čepele nožů po zkoušce v lázni Somat

Multi – Perfect:

Obr. 5.9. Lesklá čepel po zkoušce v lázni  – Somat Multi – Perfect – 50 cyklů

Obr. 5.10. Broušená čepel po zkoušce v lázni  – Somat Multi – Perfect – 50 cyklů
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Obr. 5.11. Lesklá čepel po zkoušce v lázni  – Somat Multi – Perfect – 100 cyklů

Obr. 5.12. Broušená čepel po zkoušce v lázni  – Somat Multi – Perfect – 100 cyklů

Obr. 5.13. Lesklá čepel po zkoušce v lázni  – Somat Multi – Perfect – 150 cyklů

Obr. 5.14. Broušená čepel po zkoušce v lázni  – Somat Multi – Perfect – 150 cyklů
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Po provedených korozních zkouškách bylo provedeno zhodnocení povrchu čepelí. Po

vizuálním porovnání nebyla po obou zkouškách v lázních u čepele jak vzhledu lesklého, tak

broušeného zjištěna znatelná změna povrchu. Dále nedošlo ani k výskytu koroze na povrchu

čepelí. Na základě tohoto zjištění jsou vzorky vyhodnoceny za vyhovující.

5.2. Korozní zkouška mytím v myčce

Další experimentální prací se zjišťovala korozní odolnost nožů jídelního příboru při

několikerém mytí v myčce. Korozní zkouška byla zaměřena na oblast čepelí nožů. Při této

zkoušce byly použity vzorky nožů s čepelí broušeného vzhledu a zrcadlově lesklého vzhledu.

Vzorky nožů těchto dvou typů čepelí prodělaly dvacet mytí v myčce a to při postupném

použití dvou druhů mycího prostředku, kterými  jsou Finish Calgonit a Somat Multi-Perfect.

Oba mycí prostředky byly dávkovány ve formě tablet.

  Zkouška probíhala tak, že nejprve byly v myčce dvacetkrát umyty jedny vzorky nožů

obou typů čepelí v jednom druhu mycího prostředku a následně se v myčce dvacetkrát umyly

druhé vzorky nožů obou typů čepelí v druhém mycím prostředku. Mytí bylo prováděno tím

způsobem, že nože byly mezi jednotlivými cykly mytí trvale uloženy v myčce a to po celou

dobu použití jednoho druhu mycího prostředku. Dále byly vzorky umývány s ostatním

kuchyňským nádobím, které bylo znečištěné od zbytků jídel a potravin. Vzhledem k tomu, že

vzorky nožů nebyly po každém umytí vyjmuty z myčky a usušeny utřením hadříkem, byl

porušen návod pro mytí jídelních příborů v myčce, který je doporučený výrobcem z důvodu

udržení povrchových kvalit a životnosti jídelních příborů.

Pro tento experiment bylo použito stejných druhů mycích prostředků a dodávaná

stejná voda jako u předešlého experimentu korozních zkoušek v mycích koncentrátech. Mytí

zkušebních vzorků v myčce bylo, při použití jedné tablety mycího prostředku, provedeno při

teplotě mytí 50° C, množství vody spotřebované na jeden cyklus mytí bylo 12 litrů a doba

jednoho cyklu mytí byla 140 minut.

Účelem této korozní zkoušky bylo zjištění změn povrchu a případný výskyt koroze u

čepelí nožů jídelních příborů, kde nejdříve bylo provedeno mytí v myčce  při použití mycího

prostředku Finish Calgonit a následně bylo provedeno mytí dalších vzorků v mycím

prostředku Somat Multi – Perfect. Vyhodnocení bylo provedeno vizuálně u každých vzorků

po povedení této zkoušky. Na následujících fotografiích jsou uvedeny vzorky po provedené

korozní zkoušce.
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Obr 5.15. Lesklá čepel po zkoušce v myčce – Finish Calgonit

Obr 5.16. Broušená čepel po zkoušce v myčce – Finish Calgonit

Obr 5.17. Lesklá čepel po zkoušce v myčce – Somat Multi – Perfect

Obr 5.18. Broušená čepel po zkoušce v myčce – Somat Multi – Perfect
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Na základě vizuálního zhodnocení byla zjištěna změna povrchu čepelí u některých

vzorků, a to v oblasti hrotu v místě zoubkování. K nepatrnému napadení povrchovou korozí

došlo převážně u vzorků mytých pomocí mycího prostředku Finish Calgonit, kde byl náznak

koroze u některých drážek zoubkování. Z tohoto zjištění plyne, že tato oblast je nejvíce

náchylná k napadení korozí. Důsledkem této snížené odolnosti vůči korozi v oblasti drážek

zoubkování je výskyt zvýšené teploty v průběhu výroby při prováděných povrchových

úpravách čepelí nožů jídelního příboru. Zde jsou  broušeny drážky do poměrně velké hloubky,

čímž v tomto místě dochází ke značnému zeslabení. Dále následkem vyššího přítlaku při

broušení dojde ke zvýšené teplotě broušeného místa, a to vše se následně projeví sníženou

schopností materiálu odolávat vůči korozi. Příčinou napadení čepelí korozí bylo také

nedodržení návodu pro správné mytí v myčce. To zapříčinilo, že sušení vzorků. bylo

provedeno po mytí samotnou myčkou. Dále se negativně projevilo i ponechání vzorků

v myčce mezi jednotlivými cykly mytí. Vzorky  byly tudíž neustále v okolním agresivnějším

prostředí.

5.3. Korozní zkouška podle normy ČSN EN ISO 8442-1

Tato korozní zkouška byla provedena podle technické normy ČSN EN ISO 8442-1

určené pro korozní zkoušky jídelních příborů. Zkouškou se zkoumala korozní odolnost čepelí

nožů jídelního příboru. Tato zkouška byla provedena  u dvou typů nožů a to s čepelí lesklého

a s čepelí broušeného vzhledu.

Při průběhu zkoušky byly zkoušené vzorky nožů přerušovaně namáčeny do lázně po

celou dobu zkoušení. Koncentrace lázně byla namíchaná v hmotnostním poměru s 1 % 

chloridu sodného a 99 % destilované vody a byla trvale udržována při teplotě 60° C. Celková

doba korozní zkoušky podle normy byla šest hodin. Účelem této zkoušky je případné zjištění

korozních skvrn.

Po provedené zkoušce byl vizuálně zkoumán povrch čepelí nožů, kdy se zkoumaly

změny na povrchu a zjišťoval se případný výskyt koroze. Na následujících obrázcích jsou

zobrazeny fotografie obou vzorků čepelí po provedené korozní zkoušce podle normy.



67

Obr 5.19. Lesklá čepel po zkoušce podle normy

Obr 5.20. Broušená čepel po zkoušce podle normy

Obr 5.21. Broušená čepel po zkoušce podle normy po zvětšení

Vyhodnocením byla zjištěna u vzorků čepelí změna povrchu, kdy se v některých

místech čepele nože objevilo tmavě zabarvené místo což zobrazuje poslední uvedený obrázek

po zvětšení čepele v oblasti zoubkování. Zabarvení těchto oblastí povrchu je patrné

na uvedených fotografických obrázcích  u obou typů čepelí. Místa, kde došlo k zabarvení

povrchu,  jsou v oblasti hrotu čepele nože a to v místě zoubkování, dále u jednoho vzorku se

zabarvení objevilo v jednom místě na vnější hraně čepele.
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Důvodem tohoto výskytu zabarvených míst na povrchu čepelí je snížení korozní

odolnosti v těchto místech čepele. Z toho tedy plyne, že snížená odolnost vůči korozi je

v oblasti zoubkování, která je způsobená při výrobě nože jídelního příboru a to při

prováděných povrchových úpravách broušením. Broušením drážek zoubků nože byla

v důsledku tohoto broušení daná část čepele ovlivněna zvýšenou teplotou, čímž v dané oblasti

došlo ke snížení korozní odolnosti materiálu.

Ostatní místa ploch čepelí nejsou po provedené korozní zkoušce nijak ovlivněna,  není

zaznamenán výskyt korozních skvrn. Na základě toho, že nedošlo k oblastem výrazných

korozních skvrn,  jsou tedy vzorky vyhovující.

5.4. Měření mikrotvrdosti podle Vickerse dle ČSN 42 0375

Provedená zkouška měření mikrotvrdosti byla provedena u všech vzorků po

jednotlivých provedených korozních zkouškách. Měření mikrotvrdosti materiálu bylo

provedeno metodou podle Vickerse, která byla provedena pomocí zatěžující síly 100 g (HV

0.1). Měřenou částí byla oblast čepele nože, kdy čepel nože byla měřena v řezu profilu a to

v oblasti zoubkování, kde byly tyto nože příčně rozřezány. Mikrotvrdost byla tedy měřena na

profilu čepele, kde měření bylo zaměřeno jednak na oblast hrotu nože, nebo-li zoubkovou část

čepele, a dále na oblast v jeho hlavní části po délce průřezu. U každého měřeného vzorku jsou

uvedené dvě výsledné hodnoty mikrotvrdosti, kdy jedna hodnota je naměřena po délce

průřezu a druhá hodnota je měřena na hrotu čepele. Součástí této zkoušky bylo současně

zjištění rozdílných hodnot na čepeli nože a to jak v jeho hlavní části, tak v části hrotu.

Výsledek měření mikrotvrdosti v hlavní části čepele nože u každého vzorku byl proveden tak,

že při měření po délce průřezu bylo těsně pod povrchem nože provedeno sedm vtisků. Po

změření všech sedmi vtisků se vypočetla hodnota tvrdosti aritmetickým průměrem

naměřených hodnot. Při měření na hrotu nože byly provedeny v této oblasti tři vtisky,

ze kterých se rovněž vypočetla výsledná hodnota.

5.4.1. Naměřené hodnoty po korozní zkoušce ve vodní lázni

V této části jsou uvedeny naměřené hodnoty míkrotvrdosti vzorků po provedené

korozní zkoušce ve vodní lázni po stopadesáti cyklech, která byla provedena ve dvou typech
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lázní. U jedné lázně bylo použito mycího prostředku Finish Calgonit a u druhé lázně mycího

prostředku Somat Multi – Perfect. V následujících tabulkách jsou uvedené jednotlivé hodnoty

daných vzorků, kdy nejdříve jsou uvedeny hodnoty vzorků zkoušené v lázni s mycím

prostředkem Finish Calgonit a v další části hodnoty s prostředkem Somat Multi – Perfect.

Tabulky naměřených hodnot po zkoušce při použití Finish Calgonit

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti vzorků s čepelí lesklého a

broušeného vzhledu, které byly naměřené po délce průřezu.

Tab. 5.3. Naměřené mikrotvrdosti čepelí po délce průřezu – 150x Finish Calgonit

Vzorek Hodnoty po délce průřezu čepele Průměr

150 Calgonit Lesklý 551 530 521 513 550 540 534 534.14

150 Calgonit Broušený 560 562 512 498 507 505 512 522.28

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po stopadesáti cyklech ve  Finish Calgonit, měřená po

délce průřezu čepele lesklé = 534.14 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po stopadesáti cyklech ve  Finish Calgonit, měřená po

délce průřezu čepele broušené = 522.28 HV 0,1.

V této tabulce jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti obou typů vzorků měřené v oblasti

hrotu čepele.

Tab. 5.4. Naměřené mikrotvrdosti na hrotu čepelí – 150x Finish Calgonit

Vzorek Hodnoty na hrotu čepele Průměr

150 Calgonit Lesklý 535 506 505 515.33

150 Calgonit Broušený 509 498 496 501

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po stopadesáti cyklech ve  Finish Calgonit, měřená na hrotu

čepele lesklé = 515.33 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po stopadesáti cyklech ve  Finish Calgonit, měřená na hrotu

čepele broušené = 501 HV 0,1.
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Tabulky naměřených hodnot po zkoušce při použití Somat Multi - Perfect

V  tabulce jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti vzorků s čepelí lesklého a broušeného

vzhledu naměřené po délce průřezu.

Tab. 5.5. Naměřené mikrotvrdosti čepelí po délce průřezu – 150x Somat Multi - Perfect

Vzorek Hodnoty po délce průřezu čepele Průměr

150 Somat Lesklý 587 560 572 555 532 540 548 556.28

150 Somat Broušený 540 535 538 524 539 512 530 531.14

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po stopadesáti cyklech v Somat Multi - Perfect, měřená po

délce průřezu čepele lesklé = 556.28 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po stopadesáti cyklech v Somat Multi - Perfect, měřená po

délce průřezu čepele broušené = 531.14 HV 0,1.

Následně jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti obou typů vzorků měřené v oblasti

hrotu čepele.

Tab. 5.6. Naměřené mikrotvrdosti na hrotu čepelí – 150x Somat Multi - Perfect

Vzorek Hodnoty na hrotu čepele Průměr

150 Somat Lesklý 536 526 530 530.66

150 Somat Broušený 544 520 511 525

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po stopadesáti cyklech v Somat Multi - Perfect, měřená na

hrotu čepele lesklé = 530.66 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po stopadesáti cyklech v Somat Multi - Perfect, měřená na

hrotu čepele broušené = 525 HV 0,1.

Výsledné hodnoty mikrotvrdosti po korozní zkoušce ve vodní lázni

Tab. 5. 7. Výsledky mikrotvrdosti vzorku čepelí po zkoušce ve vodní lázni

Vzorek Po délce průřezu HV 0.1 Na hrotu čepele HV 0.1

150 Calgonit Lesklý 534.14 515.33

150 Calgonit Broušený 522.28 501

150 Somat Lesklý 556.28 530.66

150 Somat Broušený 531.14 525
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Po zjištění hodnot bylo provedeno vyhodnocení. Z výsledků mikrotvrdosti, které jsou

uvedené v předešlé tabulce, je patrný rozdíl tvrdosti mezi jednotlivými oblastmi čepelí nožů.

Hodnoty měřené na hrotu čepele vykazují menší hodnoty než hodnoty naměřené po délce

průřezu. Současně naměřené hodnoty u broušených čepelí vykazují menší hodnoty než u

lesklých čepelí. Na následujícím grafu jsou jednotlivé mikrotvrdosti zobrazeny.

Graf 5.1. Mikrotvrdosti po zkoušce v lázni

5.4.2. Naměřené hodnoty po korozní zkoušce v myčce

V této části jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti obou vzorků, u kterých byla

provedena zkouška dvaceti cyklů mytí v myčce a to při použití dvou mycích prostředků

Finish Calgonit a Somat Multi – Perfect. Nejdříve jsou uvedeny hodnoty obou typů čepelí po

zkoušce při použití Finish Calgonit a následně po zkoušce se Somat Multi – Perfect.

 Tabulky naměřených hodnot po zkoušce při použití Finish Calgonit

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti vzorků s čepelí lesklého a

broušeného vzhledu, které byly naměřeny po délce průřezu.

Tab. 5.8. Naměřené mikrotvrdosti čepelí po délce průřezu – 20x Finish Calgonit

Vzorek Hodnoty po délce průřezu čepele Průměr

20x Calgonit Lesklý 541 527 534 528 537 526 542 533.57

20x Calgonit Broušený 570 559 550 548 563 586 584 565.71
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Výsledná hodnota tvrdosti vzorku - 20x mytí v myčce ve  Finish Calgonit, měřená po délce

průřezu čepele lesklé = 533.57 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku - 20x mytí v myčce ve Finish Calgonit, měřená po délce

průřezu čepele broušené = 565.71 HV 0,1.

V této tabulce jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti obou typů vzorků měřené v oblasti

hrotu čepele.

Tab. 5.9. Naměřené mikrotvrdosti na hrotu čepelí – 20x Finish Calgonit

Vzorek Hodnoty na hrotu čepele Průměr

20x Calgonit Lesklý 508 501 497 502

20x Calgonit Broušený 570 572 560 567.33

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku - 20x mytí v myčce ve Finish Calgonit, měřená na hrotu

čepele lesklé = 502 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku - 20x mytí v myčce ve Finish Calgonit, měřená na hrotu

čepele broušené = 567.33 HV 0,1.

Tabulky naměřených hodnot po zkoušce při použití Somat Multi - Perfect

V  tabulce jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti vzorků s čepelí lesklého a broušeného

vzhledu naměřené po délce průřezu.

Tab. 5.10. Naměřené mikrotvrdosti čepelí po délce průřezu – 20x Somat Multi - Perfect

Vzorek Hodnoty po délce průřezu čepele Průměr

20x Somat Lesklý 547 545 547 513 533 537 526 535.42

20x Somat Broušený 525 547 529 528 542 553 512 533.71

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku - 20x mytí v myčce v Somat Multi - Perfect, měřená po

délce průřezu čepele lesklé = 535.42 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku - 20x mytí v myčce v Somat Multi - Perfect, měřená po

délce průřezu čepele broušené = 533.71 HV 0,1.
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Následně jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti obou typů vzorků měřené v oblasti

hrotu čepele.

Tab. 5.11. Naměřené mikrotvrdosti na hrotu čepelí – 20x Somat Multi - Perfect

Vzorek Hodnoty na hrotu čepele Průměr

20x Somat Lesklý 520 512 505 512.33

20x Somat Broušený 535 505 518 519.33

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku - 20x mytí v myčce v Somat Multi - Perfect, měřená na

hrotu čepele lesklé = 512.33 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku - 20x mytí v myčce v Somat Multi - Perfect, měřená na

hrotu čepele broušené = 519.33 HV 0,1.

Výsledné hodnoty mikrotvrdosti po korozní zkoušce mytí v myčce

Tab. 5.12. Výsledky mikrotvrdosti vzorku čepelí po zkoušce mytí v myčce

Vzorek Po délce průřezu HV 0.1 Na hrotu čepele HV 0.1

20x Calgonit Lesklý 533.57 502

20x Calgonit Broušený 565.71 567.33

20x Somat Lesklý 535.42 512.33

20x Somat Broušený 533.71 519.33

Graf 5.2. Mikrotvrdosti po zkoušce mytí v myčce
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Po zjištění hodnot bylo provedeno vyhodnocení. Na výsledcích mikrotvrdosti

je vidět rozdíl tvrdosti mezi jednotlivými oblastmi čepelí nožů. Naměřené hodnoty na hrotu

čepele vykazují menší hodnoty než hodnoty naměřené po délce průřezu. V grafu jsou

jednotlivé mikrotvrdosti zobrazeny.

5.4.3. Naměřené hodnoty po korozní zkoušce dle normy

V následujících tabulkách jsou uvedeny naměřené hodnoty mikrotvrdosti vzorků po

korozní zkoušce provedené podle technické normy ČSN EN ISO 8442-1. Mikrotvrdost byla

měřena u vzorků s čepelí broušeného a lesklého vzhledu, které jsou uvedeny v následujících

tabulkách.

V následné tabulce jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti naměřené po délce průřezu:

Tab. 5.13. Naměřené mikrotvrdosti čepelí po délce průřezu po zkoušce dle normy

Vzorek Hodnoty po délce průřezu čepele Průměr

Norma Lesklý 550 544 553 521 543 541 530 540.28

Norma Broušený 521 512 500 481 499 512 519 506.28

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po korozní zkoušce dle normy, měřená po délce průřezu

čepele lesklé = 540.28 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po korozní zkoušce dle normy, měřená po délce průřezu

čepele broušené = 506.28 HV 0,1.

V další tabulce jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti vzorků měřené v oblasti hrotu

čepele:

Tab. 5.14. Naměřené mikrotvrdosti na hrotu čepelí po zkoušce dle normy

Vzorek Hodnoty na hrotu čepele Průměr

Norma Lesklý 506 505 512 507.66

Norma Broušený 538 498 503 513

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po korozní zkoušce dle normy, měřená na hrotu čepele

lesklé = 507.66 HV 0,1.

Výsledná hodnota tvrdosti vzorku po korozní zkoušce dle normy, měřená na hrotu čepele

broušené = 513 HV 0,1.
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Výsledné hodnoty mikrotvrdosti po korozní zkoušce dle normy

Tab. 5.15. Výsledky mikrotvrdosti vzorku čepelí po zkoušce mytí v myčce

Vzorek Po délce průřezu HV 0.1 Na hrotu čepele HV 0.1

Norma Lesklý 540.28 507.66

Norma Broušený 506.28 513

Z výsledků uvedených v tabulce byl zjištěn rozdíl tvrdosti mezi jednotlivými oblastmi

čepelí nožů. Hodnoty naměřené na hrotu čepele vykazují menší hodnoty než hodnoty

naměřené po délce průřezu. V grafu jsou uvedeny mikrotvrdosti z jednotlivých oblastí vzorků.

Graf 5.3. Mikrotvrdosti po zkoušce dle normy

5.4.4. Zhodnocení výsledků mikrotvrdosti

Na základě zjištěných hodnot mikrotvrdosti získaných měřením vzorků jak s lesklým,

tak broušeným povrchem, které prodělaly veškeré korozní zkoušky, bylo provedeno

zhodnocení. Z naměřených hodnot byly zjištěny rozdíly tvrdosti mezi jednotlivými oblastmi

čepeli. Rozdíly hodnot byly mezi oblastmi po délce průřezu a na hrotu, který se nachází

v oblasti zoubkování čepele nože. Tento rozdíl je následkem výroby, kdy při broušení je čepel

nože teplotně namáhána, zvláště pak v části hrotu nože, kde se nachází zoubková oblast. Při
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provádění broušení drážek u zoubkové oblasti dochází vlivem tření k nárůstu teploty, která

má následně vliv na snížení tvrdosti materiálu v této oblasti čepele nože.

5.5. Vyhodnocení korozních zkoušek

V této experimentální části, která se zabývá korozní odolností nožů jídelního příboru,

kde zkoumanou částí byla oblast čepele nože, byly provedeny tři druhy korozních zkoušek a

na závěr zkouška mikrotvrdosti. Pro vyhodnocení korozní odolnosti čepele nožů byla nejdříve

provedena zkouška ve vodní lázni, kdy zkoušené vzorky byly ponořovány v době trvání

zkoušky 150-ti cyklů. Po provedené zkoušce bylo provedeno vizuální zhodnocení, jehož

výsledkem nebyla zjištěna znatelná změna a ani nebyl zaznamenán výskyt koroze na povrchu.

Současně byla měřena hodnota pH jednotlivých zkušebních lázní, kdy lázeň namíchaná

s mycím prostředkem Somat Multi – Perfect vykazovala nepatrně větší hodnotu pH. Následně

bylo provedena zkouška 20x mytí v myčce, kdy u některých vzorků byl zaznamenán nepatrný

výskyt povrchové koroze a to v drážkách zoubkové oblasti hrotu čepele nože. U těchto dvou

korozních zkoušek byly zjištěny rozdílné výsledky. U zkoušky ve vodní lázni byly vzorky

nožů ponechány ponořeny ve vodní lázni při její cirkulaci. Volná atmosféra se tak nedostala

ke kontaktu s povrchem čepelí nožů. Naproti tomu u zkoušky v myčce byly nože po každém

cyklu vysoušeny v myčce a následkem toho vznikly korozní zplodiny v zeslabených částech

nožů. Po provedené zkoušce dle normy se u vzorků vyskytlo drobné zabarvení opět v oblasti

zoubkování čepele nože. Poslední provedená zkouška bylo měření mikrotvrdosti čepele a to v

řezu profilu čepele, kde byla měřena jednak oblast po délce průřezu a dále na hrotu čepele

nože. Na základě výsledků byl zjištěn rozdíl naměřených hodnot daných oblastí, kdy u většiny

vzorků hodnoty mikrotvrdosti v oblasti hrotu vykazují menší hodnoty.

Na základě těchto zjištěných výsledků byla vyhodnocena menší odolnost vůči korozi a

menší tvrdost v oblasti hrotu v zoubkové části čepele nože. Na základě tohoto zjištění byla

stanovena příčina, kterou je  povrchová úprava při výrobě. V průběhu povrchových úprav je

v místě hrotu nože broušeno zoubkování, kdy při tomto broušení drážek, které jsou poměrně

hluboké, dochází ke tření, kdy jeho důsledkem dojde k nárůstu teploty. Vyšší teplota je také

ovlivněna přítlakem při broušení. U dvou vzorků nebyl v oblasti hrotu zaznamenán úbytek

tvrdosti, neboť při broušení zoubků bylo použito brusného kotouče s nově nalepeným

smirkem, tudíž nedošlo k výraznému tření a následně zvýšené teplotě, tím vlastnosti materiálu

nebyly negativně ovlivněny. Z tohoto vyhodnocení tedy vyplývá, že důsledkem zvýšení

teploty materiálu došlo  k nepatrně snížené tvrdosti a odolnosti vůči korozi.
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6. Závěr

Diplomová práce řeší vhodnost materiálu určeného pro styk s potravinami, který je

používán pro výrobu nožů jídelního příboru. V první části diplomové práce je popsána

hygienická vhodnost ocelových materiálů  pro styk s potravinami daná vyhláškou

Ministerstva zdravotnictví a Nařízením (ES). Jsou zde uvedeny základní typy

korozivzdorných ocelí včetně jejich charakteristik. Současně jsou popsány druhy koroze

korozivzdorných ocelí. Poté je uveden postup výroby týkající se povrchových úprav při

výrobě nožů jídelního příboru, včetně popisu a zobrazení výrobního zařízení a nástrojů.

Úkolem této diplomové práce bylo zjištění vhodnosti martenzitické korozivzdorné

oceli pro použití na výrobu čepele nožů jídelního příboru. Pro toto zjištění byly navrženy a

provedeny experimentální práce rozvržené do dvou základních částí. První část byla zaměřena

na zkoušky povrchu čepelí, v druhé části byly provedeny korozní zkoušky čepelí. Všechny

zkoušky byly provedeny na dvou typech čepelí a to s lesklým povrchem a jemně broušeným

povrchem.

Nejprve byly provedeny zkoušky povrchu, kterými se zjišťovala čistota a prašnost

povrchu čepelí a současně byly provedeny zkoušky drsnosti povrchu čepelí provedených u

vzorků nožů jídelního příboru. Čistota povrchu byla vyhodnocena na základě makrosnímků se

stonásobným zvětšením, na kterých nejsou patrné zbytky brusiv, brusných past ani jiných

nečistot. Povrchy byly vyhodnoceny za vyhovující. Zkouškou prašnosti se vyhodnocovala

přítomnost prachovým částic na povrchu čepelí pomocí porovnání samolepících pásek

s obrazovou stupnicí danou normou. Stupeň zaprášení u obou povrchů čepelí byl vyhodnocen

stupněm 1, velikost prachových částic byla vyhodnocena třídou 0 neboť nebyl zaznamenán

žádný výskyt prachových částic na čepelích nožů. Na základě výsledků zkoušek prašnosti

byly čepele vyhodnoceny za vyhovující. Zkouškou měření parametrů drsnosti dotykovou

metodou, která byla provedeno u obou čepelí, byly naměřeny mezi oběma vzorky velice

rozdílné hodnoty. Ty jsou způsobeny rozdílnou technologií výroby při provádění jejich

povrchových úprav. V důsledku používání jiných technologií povrchových úprav vykazuje

čepel s lesklým povrchem podstatně nižší hodnoty drsnosti povrchu než čepel s jemně

broušeným povrchem.

Druhá část experimentálních prací byla zaměřena na korozní zkoušky čepelí nožů,

která se skládá ze zkoušky ve vodní lázni, zkoušky mytím v myčce, korozní zkouškou dle

normy a zkouškou měření mikrotvrdosti. Při zkoušce ve vodní lázní byly vzorky nožů

ponořovány do připravených lázní s dvěma druhy mycích prostředků v době trvání zkoušky
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150-ti cyklů. Vizuálního zhodnocením nebyla zjištěna změna ani nebyl zaznamenán výskyt

koroze na povrchu u obou typů čepelí. Po zkoušce 20x mytí v myčce, rovněž za použití dvou

mycích prostředků shodných s prostředky použitými v předchozí zkoušce, byl u některých

vzorků zaznamenán mírný výskyt povrchové koroze a to v drážkách zoubkové oblasti hrotu

čepele nože. U zmíněných zkoušek došlo k rozdílným výsledkům. Tento rozdíl je způsoben

rozdílným průběhem zkoušek, kdy u zkoušky ve vodní lázni byly vzorky ponořeny v lázních,

kdežto u zkoušky mytím v myčce byly vzorky po každém cyklu mytí ponechány a sušeny

v myčce aniž by byly mezi jednotlivými cykly z myčky vyjmuty a otřeny. Povrchy čepelí při

sušení přišly ke kontaktu s volnou atmosférou v myčce, což způsobilo vznik korozních

zplodin v zeslabených částech čepelí nožů. Provedením zkoušky dle normy se u čepelí nožů

objevilo drobné zabarvení opět v místě hrotu v oblasti zoubkování. Zkouškou mikrotvrdosti

čepele, bylo provedeno měření tvrdosti v řezu profilu čepele, kde byla měřena jednak oblast

po délce průřezu a dále na hrotu čepele nože. Vyhodnocením byl zjištěn rozdíl hodnot daných

oblastí, kdy u většiny vzorků v oblasti hrotu byly naměřeny menší hodnoty. Zhodnocením

korozních zkoušek byla zjištěna menší odolnost vůči korozi a menší tvrdost v oblasti hrotu

v zoubkové oblasti čepele nože. Příčinou zhoršení vlastností materiálu je prováděná

povrchová úprava pří výrobě čepelí nožů. V oblasti hrotu nože se provádí zoubkování

broušením drážek do poměrně velké hloubky,  tím dochází ke tření v jehož důsledku dojde

k nárůstu teploty. Velikost nárůstu teploty je také ovlivněna přítlakem brusného kotouče. Ve

dvou případech nebyl pokles tvrdosti u hrotu čepele naměřen, což bylo způsobeno použitím

kotouče s nově nalepeným smirkem, čímž nedošlo k nadměrnému tření při broušení a tím

nedošlo k nárůstu teploty na povrchu. V případě, že dojde k nadměrnému nárůstu teploty

způsobené povrchovou úpravou, dojde ke sníženým vlastnostem povrchu materiálu, které jsou

důsledkem snížené tvrdosti a odolnosti vůči korozi.

Závěrem lze zhodnotit vzorky nožů finálního výrobku jídelního příboru po stránce

čistoty a prašnosti povrchu za vyhovující, což je z hygienického hlediska důležité, neboť se

jedná o výrobky určené pro styk s potravinami. Podle výsledků z provedených korozních

zkoušek je možno konstatovat, že martenzitická korozivzdorná ocel je vhodná pro výrobu

nožů jídelního příboru za předpokladu vhodného použití povrchových úprav a rovněž při

dodržení správné kázně při prováděných povrchových úpravách v průběhu výroby nože

jídelního příboru.
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