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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

DVOŘÁKOVÁ, H.Studium vlivu vypalování na vznik vad sklovitých smaltových povlaků: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní, katedra 

mechanické technologie, 2014, 50 s, Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jitka Podjuklová, 

CSc. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřená na studium povrchových úprav materiálu, sklovitých 

smaltových povlaků a na jejich vlastnosti. Dále se zaměříme na vypalování smaltu a vady 

smaltu, které mohou při vypalování vznikat. V úvodu bakalářské práce jsou popsány 

vlastnosti a popis sklovitých smaltových povlaků. Dále popisuje technologický způsob 

výroby a nanášení smaltů. V závěru pojednává o prostudování informací pro zpracování 

práce a o získání informací ohledně vad sklovitých smaltových povlaků. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

DVOŘÁKOVÁ, H. Study of Influence Burning on Rise of Defects Vitreous Enamel Coatings: 

bachelor thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2014, 50 p, Advisor bachelor thesis: 

doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. 

 

This bachelor's thesis is focused on the study of surface modification of materials, 

vitreous enamel coatings and their attributes. Furthermore, we will focus on burn of the 

enamel and enamel defects that can appear in the process. In the introduction of the 

bachelor´s thesis there are describes the attributes and description of vitreous enamel 

coatings. This thesis also describes a technological production method and applying 

enamels. In conclusion discusses about study of information for processing work and about 

obtaining information about the defects of vitreous enamel coatings.  
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

Veličina   Popis 

Al2O3    oxid hlinitý 

CaO    oxid vápenatý 

H2O    voda 

H2SO4    kyselina sírová 

Li2O    oxid lithný 

lr    základní délka [mm] 

Na2O    oxid sodný 

Ni    nikl 

PbO    oxid olovnatý 

Ra    průměrná aritmetická úchylka [ µm ] 

Rku    špičatost posuzovaného profilu [ µm ] 

Rp    největší výška výstupku profilu [ µm ] 

Rq    průměrná kvadratická úchylka [ µm ] 

Rsk    šikmost posuzovaného profilu [ µm ] 

Rv    největší hloubka prohlubně profilu [ µm ] 

Rz    maximální výška profilu [ µm ] 

SiO2    oxid křemičitý 

SiO4    oxid křemičitý 

TiO2    oxid titaničitý 

ZrO2    oxid zirkoničitý 

 



Bakalářská práce  Hana Dvořáková 

10 
 

ÚVOD 

Technologii smaltování používáme na zdobení šperků, nejčastěji se však používají jako 

povrchová úprava kovů. Tato technologie se používala již v zemích dálného východu, do 

Evropy dorazila v 5. až 7. století. 

Smalt se využívá i v automobilovém, potravinářském nebo chemickém průmyslu. Dále 

využíváme příznivých vlastností smaltu, jako jsou vysoká tvrdost, odolnost proti otěru, nebo 

malá tepelná vodivost. Smalt má bohužel i nevýhody, jako nízkou pevnost v tahu nebo 

velkou křehkost. 

V dnešní době smaltujeme hlavně předměty do tloušťky 2 mm, jako jsou informační 

tabule, vany, nádobí nebo nějaké části spotřebičů. Pro smaltování povrchů užíváme 

technologický proces smaltování, do kterého patří povrchová předúprava kovu, příprava 

suspenze, která se nanese na kov, dále následné vysušení a vypálení při teplotě  

750°C - 850°C. Ve zdravotnictví smalty využíváme v dentální oblasti. 
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1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

 

Povrchové úpravy materiálu jsou technologické procesy, pomocí kterých dosahujeme 

lepších vlastností. Účelem těchto povrchových úprav je zvýšení odolnosti proti korozi, 

zlepšení funkčních vlastností (např. zlepšení elektrických a třecích vlastností, zvýšení 

odolnosti proti opotřebení), práce na vizuálním návrhu apod. [1] 

Povrchovými úpravami docílíme: 

- změnu skladby povrchových vrstev, změnu mikrogeometrie povrchu 

- vytvoření nových povrchových vrstev s odlišným chemickým složením a fyzikálními 

vlastnostmi [1] 

 

1.1 ROZDĚLENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

1.1.1. Podle účelu 

- povrchové úpravy, pomocí kterých lze dosáhnout specifických vlastností povrchu 

- povrchové úpravy, které zajišťují námi požadovaný design výrobku 

- povrchové úpravy, které zvyšují odolnost proti korozi 

 

1.1.2. Podle charakteru 

- organické (živé): 

- nátěrové 

- plastové 

- konservační 

- anorganické (neživé): 

- kovové 

- oxidické 

- keramické, sklovité 
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1.1.3. Podle způsobu vytvoření povrchové vrstvy 

- ve vakuu 

- chemickými reakcemi 

- máčením, stříkáním, poléváním 

- využitím difúze  

- plátování 

U povrchových úprav kovů užíváme různé řady konečných technologií. Těmto 

technologiím musíme věnovat zvýšenou pozornost, protože rozhodují o vzhledu, funkčnosti 

a životnosti výrobků. [1] 
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2. SKELNÉ A KRYSTALICKÉ POVLAKY 

 

Sklovité a krystalické povlaky ochraňují podkladový materiál před účinky okolního 

prostředí. Jsou to smalty a glazury tvořené silikátovými skly nebo keramické povlaky, které 

jsou nanášené žárovým stříkáním na kovový nebo nekovový materiál. Glazura se používá 

pro povlaky na keramických výrobcích, smalt pro povlaky na kovovém podkladě. Vznikají  

i kombinace jako např. sklokeramické nebo kovo-keramické povlaky. [1] 

 

Smalty a glazury jsou nanášeny podobou vodních suspenzí sklovitých fází nebo 

práškových částic a vypalováním vzniká sklovitý povlak, který pevně drží na podkladu za 

pomoci adhezní vrstvy. Žárovým stříkáním lze vytvořit po roztavení v plazmovém nebo 

plynovém hořáku vrstvy z  oxidických, karbidických, nitridických nebo kombinovaných 

keramických fází. [1] 

 

2.1. POPIS SMALTŮ 

Smalt je křemičitá tavenina, která vytváří na kovu celistvý ochranný povlak hladkého  

a lesklého charakteru. [2] 

 

Hlavní část smaltu je sklo neboli amorfní látka, která vzniká ztuhnutím taveniny bez 

krystalizace. Sklo tvoří anorganické a organické látky. [1] 

 

2.2. HISTORIE SMALTŮ 

Technologie smaltování se používala již ve starověkých zemích dálného východu, jako 

jsou: Japonsko, Čína, Egypt a Indie. Do Evropy byla tato technologie přenesena v 5. Až 7. 

Století n.l. . V období Byzance se touto technologií zdobily reliéfy z kovů. [2] 

 

Nejstarší použití smaltů v Českých zemích je na korunovačních klenotech 

(svatováclavská koruna) a na kříži Přemysla Otakara II.. Ke zdobení se používaly barevné 

smalty na stříbře i zlatě. Později se tato technologie používala na mosaz. Používal se smalt 

průhledný, neprůhledný nebo smalt, který připomínal barevné sklo. [2] 
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Kolem roku 1850 (19. století) byl smalt použit na povrchovou úpravu kovů. Nejprve se 

smaltovaly železné nádoby na vodu, později se smaltovaly pekáče, litinové vany a kbelíky. 

Nádoby se smaltem odolávaly rzi a daly se i zdobit keramickými barvami. Smalt se nanášel 

sypáním suchého smaltu sítkem, později se máček ve smaltéřské břečce. Smalt se musel 

před vypálením pořádně vysušit. Vypalovací teplota keramiky do smaltu je mezi 700-750°C. 

Vypalovací teplota smaltu na kov je mezi 750-850°C. [2] 

 

2.2.1. Smaltovny 

Technologie smaltování byla v minulosti v Českých zemích hodně rozšířena. Smaltovny 

byly obvykle malé provozy, ze kterých zůstaly zachovány jen smaltovny v Tupesích nebo 

Želechovicích a všechny dodnes využívají technologii máčení v smaltéřské břečce  

+ vypálení. [2] 

 

 Mezi velké smaltovací provozy patřila smaltovna v Ostravě (bývalé Vítkovice), nebo 

v Českých Budějovicích (bývalý Svinx). Jediná fungující smaltovna na našem území je  

v Mariánském Údolí u Olomouce (MORA Moravia s.r.o.). Je to vysoce moderní smaltovna  

s automatickým provozem. Roční produkci má cca 6.000.000 ks dílců, na ty jsou 

v automatizovaném režimu, pomocí metody nanášení smaltu na ocelové plechy, nanášeny 

vrstvy stříkacími pistolemi. [2] 

 

2.3. SMALTOVANÉ NÁDRŽE 

Nádrže ze smaltovaných plechů jsou ve společnosti Vítkovice vyráběny více než 40 let. 

Tyto nádrže používáme pro skladování sypkých i kapalných materiálů. Základním prvkem 

jsou smaltované nádrže například u čističek odpadních vod. Příslušenství pláště i materiál 

na spojení jsou opatřeny povrchovou úpravou. [9] 

Nádrže se mohou používat: 

- v zemědělství 

- na sypké hmoty 

- na kapaliny 

- pro plynojemy nebo nádrže [9] 
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Obr. č. 1 – Smaltované nádrže [9] 

 

2.4. DRUHY SMALTOVÝCH POVLAKŮ 

Základem je sklovitý anorganický materiál, který vzniká tavením směsi smaltéřských 

surovin. Nazýváme ho SMALTÉŘSKÁ FRITA. Chlazení probíhá odlitím taveniny do vody 

nebo mezi válce chlazené vodou. Většina vlastností smaltového povlaku je ovlivňována 

chemickým složením frity. [3] 

 

 

Obr. č. 2 – Smaltéřská frita [13] 

 

Smalty dělíme podle tohoto složení a podle druhu kovu na: 

- smalty na ocelový plech 

- smalty na litinu 

- smalty na neželezné kovy [3] 
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Dále dělíme smalty na: 

- smalty základní 

- smalty krycí 

- smalty jednovrstvé [3] 

 

2.4.1. Smalty na ocelový plech 

U smaltů na ocelový plech nanášíme dvouvrstvý systém. První vrstvou je základní 

smalt, který se nanáší přímo na kov. Druhou vrstvou je krycí, neboli funkční smalt. [3] 

 

Jednovrstvé smaltování je efektivnější, protože krycí smalt se natavuje přímo na kov. 

Tím se snižuje energie a spotřeba materiálu. [3] 

 

2.4.2. Smalty na litinu 

Smalty na litinu připravujeme tavením nebo slinováním. Tato metoda slouží pro 

zaplnění nerovností povrchu, které vznikly mechanickým otryskáváním. U smaltů se nanáší 

větší tloušťka nánosu pro dosažení hladkého a celistvého povlaku. Smalty na litinu jsou 

z chemického hlediska jednodušší a vypalovací teplota probíhá v rozmezí od 700°C do 

900°C. [3] 

 

2.4.3. Smalty na neželezné kovy 

Nejčastěji smaltujeme hliník a jeho slitiny. Vypalovací teplota probíhá v rozmezí od 

500°C do 550°C. Síla nánosu bývá do 100µm. [3] 

 

2.4.4. Smalty základní 

Základem těchto smaltů je vytvoření přídržné mezivrstvy mezi kovem a smaltovým 

povlakem. Jsou to smalty, které se nemohou použít jako funkční povlak. Nejčastěji se 

používá dvouvrstvý systém povlaku. Po nanesení a vypálení základního smaltu se nanese 

krycí smalt, který se opět vypálí. [1] 
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2.4.5. Smalty krycí 

Krycí smalt je funkčním povlakem a má požadované vlastnosti. Krycí smalty 

rozdělujeme podle typu použité frity na: 

- smalty zakalené, bílé nebo barevné upravujeme ve smaltovně a nepřidáváme kalící 

nebo barvící přísady 

- u smaltů transparentních optické vlastnosti upravujeme přísadami na mlýně 

přídavkem barvících oxidů [1] 

 

2.4.6. Smalty jednovrstvé 

Jednovrstvé (přímé) smalty jsou speciální typ smaltů základních nebo krycích. U nich je 

složení frity upraveno tak, aby byla zajištěna přídržnost ke kovu při nanášení na ocelový 

plech. Požadované funkční vlastnosti musí odpovídat požadavkům. [1] 

 

2.5. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SMALTŮ 

2.5.1. Korozní vlastnosti smaltů 

Mezi základní vlastnosti smaltů patří vysoká chemická odolnost. Koroze vzniká díky 

chemickým procesům a dochází k jejich rozpouštění nebo vyluhování. [1] 

 

Odolnost smaltů proti roztokům minerálních kyselin je ovlivňována schopností hydrolýzy  

a rozpustnosti součástí smaltu. Kyselinovzdornost snižují oxidy Na2O, PbO, CaO, ale SiO2, 

Al2O3, TiO2, ZrO2, Li2O kyselinovzdornost zvyšují. [1] 

 

Alkalické roztoky štěpí síť SiO4 a silně napadají smalty. Důsledkem této reakce 

přechází sklo do roztoku. Odolnost smaltového povlaku je velká při atmosférické korozi. 

Smaltové povlaky, které obsahují podíl krystalické fáze ve sklovité fázi, mají vyšší korozní 

odolnost. [1] 

 

2.5.2. Tepelné vlastnosti 

 Mezi tepelné vlastnosti patří tepelná vodivost. Ta se při teplotě 313K pohybuje 

v rozmezí 0,033-0,114 W·m-1·K-1 a závisí na množství póru v povlaku. Tepelná roztažnost je 

další důležitou vlastností smaltu a musí být nižší než roztažnost kovu. Teplotní průběh 
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roztažnosti je důležitý pro vznik napětí u systému kov-smalt. Většina smaltů snáší teploty 

v rozmezí 400-500°C.[1] 

 

2.5.3. Termické vlastnosti smaltů 

- tepelná vodivost 

- odolnost proti změnám teplot 

- odolnost proti nízkým a vysokým teplotám [3] 

 

2.5.4. Mechanické vlastnosti 

Charakteristickou vlastností sklovitých a keramických materiálů je lomová 

houževnatost. Tyto materiály mají vazby mezi atomy směrového charakteru (kovalentní, 

iontová). Jejich mechanické vlastnosti jsou ovlivňovány podílem sklovité a krystalické fáze. 

Pevnost v tlaku u smaltů je 700-1300 MPa, pevnost v tahu je pouze v rozmezí od  

70-90 MPa. Smalty jsou odolné proti abrazi. [1] 

 

Mechanické vlastnosti: 

- hustota 

- pružnost 

- pevnost v tahu a tlaku 

- tvrdost smaltu 

- odolnost proti mechanickému rázu [3] 

 

2.6. CHEMICKÉ VLASTNOSTI SMALTŮ 

2.6.1. Odolnost smaltů v kyselém prostředí 

Dělení dle chemické odolnosti: 

- povlaky s velkou chemickou odolností 

- povlaky se střední chemickou odolností 

- povlaky pro běžné zboží 
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Základní vlastnost smaltů je odolnost proti kyselinám. [3] 

 

2.6.2. Odolnost smaltů v alkalickém prostředí 

Smalt není odolný v alkalickém prostředí. Roztoky mají vysoké pH za vysokých teplot. 

Smaltové povlaky mají dobrou odolnost při nižších teplotách a méně koncentrovaných 

alkalických roztocích. V roztoku hydroxidu solného při teplotách 80°C zkoušíme smalty 

odolné vůči alkáliím. [3] 

 

2.6.3. Odolnost smaltů v agresivních atmosférách 

Sluneční záření, vítr, voda, vlhkost vzduchu a změny teplot patří mezi agresivní složky.  

             [3] 

 

2.6.4. Odolnost smaltů proti roztokům pracích prášků 

Tato odolnost je důležitá zejména u praček, dřezů nebo van. Každý prací prostředek 

má jiné složení a to nám ovlivňuje odolnost smaltů. [3] 

 

2.7. OPTICKÉ VLASTNOSTI SMALTŮ 

2.7.1. Lesk smaltu 

 

Rozdělení: 

- lesklé 

- polomatové 

- matové 

Lesk se posuzuje leskoměrem. [3] 
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Obr. č. 3 – Leskoměr TQC [14] 

 

Účinky paprsků světla zaznamenáváme galvanometrem. Paprsky světla se odráží od 

smaltovaného vzorku a dopadají na fotoelektrický článek. Chemické složení smaltu 

ovlivňuje stupeň lesku. [3] 

 

Obr. č. 4 – Nulový galvanometr VA 403 [15] 

 

2.7.2. Barevná charakteristika 

U smaltovaného povlaku máme spoustu množství využití barevného odstínu.  

K zabarvení smaltu užíváme přidání barvících oxidů při tavení frity. Nebo se přidávají 

barvící oxidy při mletí suspenze. Podle Mezinárodní komise jsou důležité tři veličiny : 

Trichromatická souřadnice x,y  a světlost Y. Ty nám určují barevné vlastnosti. [3] 
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Obr. č. 5 – Trichromatičtí součinitelé [16] 

 

2.7.3. Zákal smaltu 

Zákal smaltu se ovlivňuje přísadami kaliv. Pro měření zákalu smaltu používáme 

fotovoltreflektometr. [3] 
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3. DRSNOST POVRCHU 

 

Drsnost povrchu je určena podle způsobu obrábění, hloubky stop a podle vzhledu. 

Drsnost je vlastně jakost povrchu, který se obrábí. Jedná se vlastně o to, jak povrch 

vypadá. [6] 

 

Drsnost povrchu se posuzuje v podélném, nebo v příčném směru, podle směru 

nerovnosti. Strukturu povrchu můžeme rozdělit na složky podle rozteče daných nerovností. 

Dle normy ČSN EN ISO 4287 definujeme geometrické parametry: 

- W: pro vlnitost 

- P: pro základní profil 

- R: pro drsnost  [7] 

 

3.1. Základní veličiny a pojmy 

Podle normy ČSN EN ISO 4287 jsou požadavky na drsnost vyjadřovány 

charakteristickou vlastností. [7] 

 

3.1.1. Rz - maximální výška profilu [ µm ] 

Je to součet hloubky Zv nejnižší prohlubně a nejvyššího výstupku profilu hloubky Zp. [7] 

 

Obr. č. 6 – Největší výška profilu [7] 
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3.1.2. Ra - průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [ µm ] 

 

 

Obr. č. 7 – Průměrná aritmetická úchylka [8] 

 

3.1.3. Rp - největší výška výstupku profilu [ µm ] 

Je to výška Zp u největšího výstupku daného profilu v rozsahu délky lr. [8] 

 

Obr. č. 8 – Největší výška výstupků profilu [8] 

 

3.1.4. Rq -průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu [ µm ] 

Je to průměrná kvadratická hodnota pořadnic v rozsahu délky lr. [7] 

 

Obr. č. 9 – Průměrná kvadratická úchylka [7] 
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3.1.5. Rv - největší hloubka prohlubní profilu [ µm ] 

Je to hloubka Zv nejnižší prohlubně daného profilu v dané délce lr. [8] 

 

Obr. č. 10 – Největší hloubka prohlubní profilu [8] 

 

3.1.6. Rsk - šikmost posuzovaného profilu [ - ] 

Je to šikmost posuzující podíl třetí mocniny průměrné kvadratické úchylky a 

průměrných hodnot třetích mocnin pořadnic Z(x). [7] 

 

 

Obr. č. 11 – Šikmost posuzovaného profilu [7] 
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3.1.7. Rku - špičatost posuzovaného profilu [ - ] 

Je to podíl čtvrté mocniny průměrné kvadratické úchylky a průměrných hodnot čtvrtých 

mocnin pořadnic Z(x) . [7] 

 

Obr. č. 12 – Špičatost posuzovaného profilu [7] 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP SMALTOVÁNÍ 

 

Pomocí technologie smaltování zhotovujeme smaltový povlak na podkladový materiál. 

Tento proces je složitý a má rozdílné vlastnosti kovů a sklovitého povlaku. Jedná se  

o tepelnou povrchovou úpravu. [3] 

 

Technologický postup má jednotlivé operace, které na sebe navazují. Výsledkem těchto 

operací je pevné spojení fází systému na příslušném podkladovém kovu při vyhovující 

kvalitě. [3] 

 

4.1. Předúprava povrchu 

Výroba povlaků je složitý fyzikálně chemický děj. Pro splnění podmínek je důležitá 

kvalita vstupních materiálů. Povrchové předúpravy slouží k odstranění nečistot, jako jsou 

tuk, okuje nebo oleje. [3] 

Povrchové předúpravy dělíme na mechanické a chemické. Jsou také i tepelně 

mechanické a tepelně chemické, ty se používají ale jen ojediněle. Chemické předúpravy 

volíme při smaltování výrobků do tloušťky 3 mm. [3]  

 

Mezi chemické úpravy patří: 

- moření 

- niklování 

- odmašťování 

- neutralizace spasivací [3] 

 

4.2. Smaltéřská suspenze - příprava 

Z fyzikálního hlediska je smaltéřská suspenze (břečka) brána za mnohosložkový 

heterogenní systém tuhých částic, který je rozptyluje ve vodě. Hlavní surovinou suspenze 

jsou smaltéřské frity. [3] 
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4.2.1. Suroviny pro výrobu smaltéřských suspenzí 

Smaltéřská frita je základní složkou pro výrobu sklovitého smaltového povlaku. Jsou to 

šupinky, které vzniknou prudkým ochlazením nejčastěji do vody. [10] 

 

Sklo 

Sklo patří k pevným amorfním anorganickým látkám, které jsou tvořeny SiO2  a dalšími 

oxidy. Fyzikální vlastnosti skla se mění v závislosti na teplotě a jejich struktura nemá 

pravidelnou mříž. [4] 

 

Keramika 

Keramika je nekovová pevná anorganická látka. Připravuje se za vysokých teplot 

slinováním. [10] 

Nejdůležitější je: 

- Keramika oxidová – Al2O3 (slinutý korund) 

- Keramika neoxidová – karbidy, nitridy, boridy 

- Keramika silikátová – porcelán, kamenina, šamot [10] 

 

Jíl 

Jíl je plastická zemina užívaná v technologii nanášení na mokra. Jíl udržuje fritu 

v suspenzním stavu, aby nedošlo k usazování (k sedimentaci) a zajišťuje přijatelnou 

pevnost. [10] 

 

Křemen 

Základní složkou pro výrobu smaltéřských frit je křemen. Ten se dodává ve formě písku 

a upravuje se mletím. Optimální velikost zrna je 0,1 mm až 0,2 mm. [10] 

Vlastnosti křemene 

- Bod tání 1710°C 

- Index lomu 1,544 

- Tvrdost 7 podle Mohsovy stupnice [10] 
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Tab.č. 1 - Mohsova stupnice [12] 

Tvrdost Minerál Absolutní tvrdost Obrázek 

1 Mastek 1 

 

2 
Sůl kamená 

Sádrovec 
3 

 

3 Kalcit – Vápenec 9 

 

4 Fluorit (kazivec) 21 

 

5 Apatit 48 

 

6 Ortoklas (živec) 72 

 

7 Křemen 100 

 

8 Topaz 200 

 

9 Korund 400 

 

10 Diamand 1600 
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Voda 

Voda se používá hlavně pro technologii smaltování za mokra. K chemickým reakcím 

dochází v průběhu mletí smaltéřské frity s jílem. Kvalitu sklovitého smaltového povlaku 

ovlivňuje obsah vody. [10] 

 

Mlýnské přísady 

Tyto přísady používáme pro úpravu mechanických, tepelných a optických vlastností. 

Mlýnské přísady používáme v průběhu mletí do smaltéřské břečky. [10] 

Jedná se o tyto přísady: 

- stavěcí - upravují vlastnosti  

- barvící - zajišťují požadovaný odstín 

- kalící - TiO2 (oxid titaničitý) 

- žáruvzdorné – rozemletý křemen [10] 

 

4.3. Nanášení smaltu 

Dle dané výrobní kapacity a rozmanitosti daného sortimentu můžeme nanášet smalt. 

            [1] 

Kritéria pro nanášení: 

- sériovost výroby 

- velikost a tvar výrobku 

- technická úroveň smaltování [3] 

 

Metody nanášení: 

- nanášení za sucha 

- nanášení za mokra [3] 
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4.3.1. Nanášení za sucha 

Nanášení smaltového povlaku za sucha užíváme při smaltování litinových výrobků. 

Tento způsob je známý pro velkou spotřebu smaltu a energie. Automatizace a mechanizace 

je náročná. [3] 

 

Dělení dle charakteru děje:  

- nanášení za studena 

- nanášení za tepla 

 

U nanášení za tepla výrobky předehříváme na teplotu do 900°C. Při této teplotě se 

nataví částice prášku smaltu a v kapalné fázi se poté spojí. [3] 

 

4.3.2. Nanášení za mokra 

U této technologie užíváme smaltéřskou suspenzi, kterou nanášíme a která má jiné 

chemické složení než smaltový povlak. Po nanesení se suspenze suší, tím vznikne vrstva  

a ta po vypálení vytvoří vrstvu smaltu. [3] 

 

Metody nanášení: 

- metoda stříkací 

- metoda elektroforetická 

- metoda stékací [3] 

 

Stříkací metoda nanášení 

Smaltéřská suspenze se nanáší pomocí rozprašování tlakovou pistolí. V té se vytvoří 

kužel kapek a ty dopadají na povrch výrobku. Na povrchu se zachytí pouze část suspenze. 

Nevýhodou je spotřeba smaltu, která je vysoká. [3] 
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Rozdělení stříkacích metod: 

- automatické stříkání 

- ruční nanášení stříkáním 

- elektrostatické stříkání [3] 

 

Automatické stříkání 

Tato metoda se uplatňuje hlavně ve velkosériové výrobě a je vhodná pro součásti, které 

mají velké rozměry. [3] 

 

Ruční nanášení stříkáním 

Rozšířená metoda používaná pro nanášení na rozměrné a tvarově náročné výrobky. 

Úspěšné je nanášení touto metodou pomocí robotizace. Nevýhodou ale je vysoký odpad 

smaltu, který vznikne díky prostřiku. [1] 

 

 

Obr. č. 13 – Stříkání vzorků ve stříkací kabině [10] 

 

Elektrostatické stříkání 

Tato metoda je náročná na provozní parametry. Elektrostatické stříkání uplatňujeme na 

ploché výrobky, které nemají vysoké požadavky na protikorozní odolnost. Součástí pistole, 

kterou nanášíme smaltéřskou suspenzi, je ionizační elektroda, která je připojena na zdroj 

vysokého napětí. Elektroda uděluje záporný náboj dispergovaným částicím. Impulsem 
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pohybu se nabité kapky vzduchu přesunou do oblasti, kde působí siločáry a poté postupují 

k povrchu výrobku. [3] 

 
Obr. č. 14  – Stříkací kabiny [17] 

 

Stékací metoda nanášení 

Tato metoda patří mezi nejstarší způsob nanášení smaltového povlaku. Hlavní 

předností této metody je minimální spotřeba materiálu. [1] 

 

Rozdělení stékacích metod: 

- polévání 

- máčení 

- vakuové nanášení [1] 

 

Polévání 

Používáme nejčastěji při aplikování krycích smaltů. Tato metoda je namáhavá  

a provádí se většinou ručně, protože se obtížně mechanizuje. [1] 

 

Máčení 

U této metody nanášíme suspenzi na povrch pomocí ponořování. Jakmile se výrobek 

vynoří, je na něm rovnoměrná vrstva. Máčení užíváme na výrobky tvarově jednoduché. 

Tento způsob je vhodný pro ploché výrobky a nazýváme jej bodové stékání. [3] 
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Vakuové nanášení 

Tato metoda se užívá k nanášení smaltů z vnitřní strany dutých uzavřených výrobků. 

Při manipulaci se suspenzí je ale náročnější. [3] 

 

4.4. Sušení smaltu 

Smalty, které jsme nanesli mokrým způsobem musíme nejprve vysušit. Pokud bychom 

smalty před vypalováním nevysušily, mohli by se během vypalování tvořit puchýřky. Sušení 

provádíme v komorách při teplotách od 80°C do 100°C. [1] 

Rozdělení sušení: 

- sušení v sušících zařízeních 

- sušení na volném vzduchu 

 

4.4.1. Sušení v sušících zařízeních 

Doba sušení je 15-20 minut, a teplota vzduchu v sušení je 60-130°C. [3] 

 

 

Obr. č. 15 – Sušící pec SN 30/4 [10] 

 

4.4.2. Sušení na volném vzduchu 

Sušení na volném vzduchu je jednou z nejstarších metod, která se používá pro úsporu 

energetických úspor. Doba sušení je 6-8 hodin. [3] 
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4.5. Vypalování smaltů 

Vypalování je závěrečná operace, pomocí které se vytvoří požadovaný sklovitý povlak. 

           [3] 

Suchý nános vypalujeme při teplotě od 800°C do 900°C. [1] 

Podmínky vypalování: 

- vypalovací interval 

- vypalovací doba 

- vypalovací teplota 

 

Vypalovací interval – je daný maximálním rozptylem teplot, pomocí kterých dosahujeme 

požadovaných vlastností povlaku 

 

Vypalovací doba – je krátký časový interval ukončující všechny reakce, které souvisí 

s vytvořením smaltového povlaku 

 

Vypalovací teplota – určuje nám teplotu, při které se ukončí všechny reakce, které souvisí 

s vytvořením smaltového povlaku [3] 
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5. VADY SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ 

 

Vady mohou vznikat, pokud nebudeme dodržovat předepsané technologie, nebo pokud 

zvolíme nevhodný podkladový kov. Některé vady můžeme odstranit opravným nánosem, 

nebo nátěrem speciální barvy. [3] 

 

5.1. Hlavní druhy vad sklovitých smaltových povlaků 

- bublinky-vady, které se tvoří unikajícími plyny. Příčinou vzniku může být špatné vypálení 

povrchu nebo nedostatky moření 

- rybí šupiny – patří mezi vodíkové vady. Na výrobcích jsou nepřípustné, protože narušují 

celistvost smaltu 

- vpichy – jsou to jemné póry nezasahující na podkladový kov 

- póry – vznikají při natavování povrchu kvůli chybné předúpravě 

- krátery – kruhovité prohlubeniny, které jsou stopami po bublinkách a mohou dosahovat až 

ke kovu 

- měděné hlavičky – jsou to místa, která jsou zokujená a která narušují celistvost 

materiálu. Příčinou těchto vad je tenký nános povlaku,velké množství vody nebo pomalé 

sušení 

- pomerančová kůra – tato vada se projevuje zvlněním smaltového povlaku, který ale 

neporuší jeho celistvost. Je to způsobeno nevhodným mletím smaltu, nebo přebytkem 

elektrolytů 

- poškození po vypálení– poškození povrchů kvůli špatné manipulaci s výrobky 

- vodní pásy – příčinou těchto vad je chybné přesušení, nebo použití chybných elektrolytů 

- zatavené trhlinky – příčinou je pnutí systému kov-smalt 

- odprýskávání smaltu – příčinou vad je velká tloušťka nánosu, nebo chybami vypalování 

a předúpravy 

- přepálením smaltu – poškození povrchu vlivem vypalování 

- vaření smaltu – porušení povlaku na velké ploše. Příčinou vad je nevhodná kombinace 

základního a krycího smaltu 
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5.1.1. Rybí šupiny 

Rybí šupiny jsou typické vady smaltu, které způsobuje vodík. Tato vada se vyznačuje 

tím, že smalt se ve vrstvách odprýskává v podobě šupin. Poté se vytvářejí prohlubně, které 

jsou na jedné straně polokruhovité a na druhé straně rovné. [1] 

 

Příčinou těchto vad je přítomnost vodíku. Ten je rozpuštěn v kovu a vylučuje se 

v molekulární plynné formě za pomocí ochlazení soustavy kov-smalt. Při zvýšení objemu 

vodíku dochází k odprýsknutí smaltu a k velkému pnutí. [1] 

 

Voda z pecní atmosféry, i voda ze složek smaltovaného nánosu obsahující vázanou  

i volnou H20, je hlavním zdrojem vodíku. V procesech předpravy a v ocelích z hutní výroby 

je také přítomen vodík. Do dislokace, která je závislá na teplotě a tlaku, proniká se značnou 

aktivační energií [ 430 kj·mol-1 ] vodík. [1] 

 

 

Obr. č. 16 – Rybí šupiny [18] 

 

  



Bakalářská práce  Hana Dvořáková 

37 
 

5.1.2. Pomerančová kůra 

 

 

Obr. č. 17 – Vady smaltu (pomerančová kůra) [10] 

 

5.2. Fyzikálně-metalurgické příčiny vzniku vodíkových vad 

Do kovu proniká vodík. Tento proces je možný až po rozložení (dislokaci) vodíku podle 

rovnice: 

H2 -> H+H [11] 

Tento proces probíhá se značnou aktivační energií (430 kJ/mol) a je závislý na tlaku  

a teplotě. Energie ionizace atomu vodíku nabývá hodnoty 1300 kJ/mol. Pokud je Ni 

přítomen na povrchu kovu, podporuje dislokaci vodíku.nRozpustnost vodíku roste díky 

rostoucí teplotě. [11] 

 

Obr. č. 18 – Rozpustnost vodíku v železe [11] 
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Náchylnost ocelových plechů při tvorbě vad měříme přístrojem Hyperm fy. ATEL Roma. 

Přístroj zkoumá průchod vyloučeného vodíku u nesmaltovaného plechu. Tímto přístrojem 

můžeme také měřit čas do vzniku první vady (rybí šupiny). Díky tomuto přístroji můžeme 

později posuzovat vliv přísad smaltů, nebo stav plechu po předúpravě. [11] 

 

5.3. Zdroje vodíku vedoucí k tvorbě vad 

Hlavní příčinou při vzniku rybích šupin je vodík, který pochází z: 

a) vlastní technologie smaltování 

b) z povrchových předúprav 

c) z výroby ocelového plechu [11] 

 

a) Vlastní smaltovací technologie 

Sklovitý smaltový povlak je smaltován za mokra a je následně vypálen. Zdrojem vodíku 

je vlhkost pecní atmosféry, ale i složky smaltovaného biskvitu. Ten obsahuje vázanou i 

volnou vodu. [11] 

Obsah jílu nad 5% je podle Dietzla hlavní příčinou vodíkových vad. Podle Cartena by se 

obsah vodíku měl pohybovat v rozmezí 5 až 10%. [11] 

b) Vliv povrchových předúprav 

Povrchové předpravy se používají před nanášením smaltované vrstvy. Oprýskávání, 

odmašťování nebo opal používáme u tlustých plechů. U tenkých plechů používáme 

odmašťování a následné moření u H2SO4 při teplotě 65°C až 70°C. [11] 

 

c) Výroba ocelového plechu 

Pro výrobu ocelového plechu musíme dobře znát technologii výroby. Musíme také znát 

způsob odlévání plechu. Uplynulé lité odlitky mají rychlé tuhnutí a malou nehomogenitu 

(nestejnorodost). V místech, ve kterých je zvýšené uchycování vodíku, je obsažena 

nehomogenita. 
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5.4. Náchylnost plechu k tvorbě vad 

Faktory ovlivňující chování vodíku v plechu: 

- struktura 

- chemické složení 

- povrchové vlastnosti 

- tepelné zpracování 

 

5.5. Vliv chemického složení ocelového plechu 

Důležitý z hlediska chemického složení je obsah uhlíku (0,05% - 0,1%). Na zrnech 

perlitu se shromažďuje vodík. [11] 

 

Obr. č. 19 – uhlík [20] 

 

Fosfor s obsahem nad 0,35% zpomaluje difúzi vodíku. Difúzi vodíku také zpomaluje i 

síra. Velký vliv na ocelový plech má kyslík. [11] 

 

Obr. č. 20 – fosfor [19] 
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Obr. č. 21 – Síra [21] 

 

Uklidněné oceli jsou velmi náchylné k vadám (rybím šupinám). V těchto ocelích je na 

hliník a křemík ještě vázán kyslík a z velké části je odstraněn. Neuklidněné oceli nejsou tolik 

náchylné k tvorbě rybích šupin, obsahují ale oxid železnatý, který brzdí difúzi vodíku. [11] 

 

Obr. č. 22 – Křemík [22] 

 

 

Obr. č. 23 – Oxid železnatý [23] 
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Obr. č. 24 – Hliník [24] 

 

Fyzikální vlastnosti hliníku 

Hustota:   2700 kg/m3 

Teplota tání:  660,32 °C 

Tvrdost:   2,75 dle Mohsovy stupnice 

Teplota varu:  2519 °C 

Tepelná vodivost:  237 W·m-1·K-1  [24] 

 

Rybí šupiny vyvolává hlavně obsah křemíku, který je v rozmezí 0,1% - 0,2%. Při vyšším 

obsahu tvorbu ale potlačuje. Hliník při vyšším obsahu jak 0,003% zvyšuje citlivost 

ocelových plechů. Díky tomu jsou ocelové plechy náchylné k rybím šupinám. Na odolnost 

proti rybím šupinám má příznivý vliv Titan. Ten snižuje propustnost vodíku. [11] 

 

Obr. č. 25 – Titan [25] 

 



Bakalářská práce  Hana Dvořáková 

42 
 

Dále příznivý vliv má i Bór a Nikl. [11] 

 

 

Obr. č. 26 – Bór [26] 

 

 

Obr. č. 27 – Nikl [27] 
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6. TECHNICKÁ NORMA 

 

- Norma ČSN EN ISO 8289: 

Jedná se o zkoušku nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad. Tato norma stanovuje 

dvě zkoušky pro zjištění a lokalizaci vad, které pronikají smaltovými povlaky až 

k podkladovému kovu. [5] 

 

Způsob 1. - Metodu elektrickou volíme k rychlému zjištění a stanovení polohy vad. 

Způsob 2. – Metoda optická je vhodná k přesnějšímu zjištění vad a k jejich lokalizaci. 

 

Metodu elektrickou užíváme u rovinných povrchů, metoda optická je vhodná pro 

složitější tvary. Důležité je vybrat správnou metodu pro odlišení ploch. Tato zkouška patří 

mezi zkoušky nedestruktivní. [5] 
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7. ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST 

 

Smalty musí být zdravotně nezávadné, protože přichází do styku s potravinami, pitnou 

vodou nebo krmivy. Nezávadnost smaltu zajišťuje norma ČSN 94 5050. Ta stanovuje 

hranici povoleného množství škodlivých látek ve smaltu. U smaltového povlaku je 

maximální povolené množství na 1 dm2, a to je: 

 

- olovo:0,03 mg 

- zinek: 0,8 mg 

- arsen: 0,015 mg 

- antimon: 0,2 mg 

- kadmium: 0,005 mg 

- baryum: 0,25 mg 

 

Louhuje se vařením v 4% octové kyselině hodinu. Naproti tomu antimon se louhuje  

30 minut ve 3% vinné kyselině. [3] 
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8. ZÁVĚR 

Pro psaní bakalářské práce jsem si nejprve nastudovala vlastnosti povrchových úprav, 

dále vlastnosti, nanášení a technologický postup smaltování. V bakalářské práci jsem 

zkoumala, jaký má vliv vypalování na vznik vad sklovitých smaltových povlaků.  

 

V praxi se metoda smaltování používá nejčastěji na smaltované nádobí, používá se ale 

i na sanitární keramiku (vany, umyvadla, apod.). Lze ji ale použít i na zdobení šperků a 

korunovačních klenotů. 

 

U technologického postupu jsem se zaměřila především na předúpravu povrchu smaltu. 

U této předúpravy potřebujeme odstranit nečistoty z povrchu, jako jsou například tuk nebo 

okuje. Dále jsem se zaměřila na volbu smaltéřské suspenze, která se nanáší na očištěný 

povrch. Nanášet smalt můžeme pomocí nanášení za sucha, nebo nanášení za mokra.  

U nanášení za sucha se nataví částice prášku smaltu a v kapalné fázi se spojí a poté 

vysuší. U nanášení za mokra se zanese vrstva smaltu, která se ale musí před vypálením 

vysušit. Posledním krokem je následné vypálení smaltu. 

 

Velké zaměření bylo hlavně na povrchové vady smaltu, jejich vznik, vzhled a druhy.  

Zaměřila jsem se především na vady, jako jsou rybí šupinky. Zjistila jsem, že tyto vady 

vznikají působením vodíku. Vodík se rozpouští v kovu a vylučuje se v plynné formě za 

pomocí ochlazení. Při zvýšení objemu vodíku dojde k odprýsknutí smaltu a k velkému pnutí. 

 

Všechny tyto získané informace o sklovitém smaltovém povlaku jsem zjistila ve 

skriptech nebo na internetu, a všechny použité zdroje jsem uvedla v seznamu použité 

literatury na další straně.  
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