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Seznam použitých značek a symbolů

Symbol Název, vysvětlení Jednotka

a             úhel jehlanu [°]

c délka Palmqvistovy trhliny [m]

d délka úhlopříčky [m]

E modul pružnosti v tahu [MPa]

F síla [N]

Hv 0,1 tvrdost podle Vickerse [Pa]

fHv 0,1 průměrná hodnota tvrdosti podle Vickerse [Pa]

KIC lomová houževnatost [Pa.m1/2]

fKIC průměrná hodnota lomové houževnatosti [Pa.m1/2]

k bezrozměrná konstanta [1]

M magnification - zvětšení

 r poloviční délka úhlopříčky vtisku [m]

S plocha vtisku, plocha ocelového vzorku [m2]
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ÚVOD

Zvyšování technické úrovně, užitné hodnoty, jakosti a spolehlivosti strojírenských

výrobků při dodržení ekonomických a ekologických limitů patří mezi hlavní směry

rozvoje hospodářství. Při užití těchto výrobků dochází k jejich vzájemnému styku i k

interakci s okolním prostředím a tím i k jejich povrchové degradaci vlivem opotřebení,

koroze a dalších vlivů. Povrchové úpravy se tedy významně podílí na výsledné jakosti

technického zařízení. Ovlivňují jeho životnost, provozní spolehlivost a tím i

využitelnost, pohotovost, nároky na údržbu. Nedostatečná resp. nevyhovující

povrchová ochrana může znehodnotit i vynikající technické dílo. Povrchová ochrana

ovlivňuje a podmiňuje nejen funkčnost strojírenských výrobků, ale i jejich vzhled. I

když vzhledově narušené zařízení jsou ještě funkčně využitelné, klesá jejich prodejnost

a stoupá možnost znehodnocení okolního prostředí.
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1 POVRCH A JEHO VLASTNOSTI

Uvažujeme-li obecně povrch jako rozhraní dvou rozličných prostředí, musíme se u

kovových materiálů zabývat strukturou i vlastnostmi povrchů různě připravených;

struktura přitom zahrnuje různé rozměry od atomů až po makroskopický popis.

Přistoupí-li k tomu i hodnocení poruch a interakcí s prostředím i vliv vnějších sil, je

studium povrchů širokou oblastí, přičemž je možno k této problematice přistupovat z

různých hledisek. Abychom mohli posuzovat vlastnosti povrchů, musíme znát nejprve

modely a zákonitosti "dokonalého" povrchu fyzikálně čistého kovu bez interakcí s

jiným prostředím a rozdíly, jimiž se uspořádání liší od objemu uvnitř kovu. Teprve

potom si můžeme udělat představu, jak charakterizovat "skutečný" povrch kovu, s nímž

se běžně setkáváme. Mnohé vlastnosti těles souvisí víceméně s povrchem, např. drsnost

povrchu ovlivňuje další fyzikální vlastnosti (odraz světla, opotřebení ap.). V mnohých

případech skutečný povrch je prostředníkem působení vnějších podmínek a je tedy

nutno zabývat se i vlastnostmi nebo změnami materiálu pod povrchem. Tento objem

budeme nazývat povrchovou vrstvou, na rozdíl od povlaku,který vzniká nebo se vytváří

na povrchu kovu nebo slitiny [3].

Obr.č.1 . Schéma struktury povlaku /rozhraní 1- mezi povlakem asubstrátem, 2- mezi
jednotlivými vrstvami, 3- mezi částicemi/  [3]
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1.1 Struktura povrchu

Volný povrch kovů představuje zpravidla povrch velkého souboru zrn, tvořících

rozhraní mezi pevnou fází a okolím. Povrch takového tělesa i z chemicky čistého kovu

je fyzikálně velmi složitý systém. Relativně nejjednodušší je situace u monokrystalů,

jejich hraniční roviny jsou určeny typem mřížky a orientací. I u monokrystalů však při

podrobném zkoumání zjistíme, že žádná krystalografická rovina není v atomárních

rozměrech dokonale geometricky hladká, uvažujeme-li uspořádání atomů v dané

rovině, jejich plošnou hustotu a přítomnost jen termodynamicky rovnovážných

bodových poruch. V přítomnosti plynů budou pak povrchy reagovat podle typu

materiálu a charakteru mřížkové roviny; tedy jejich interakce může být různá i u

jednoho kovu [3].

1.2 Geometrické a mechanické vlastnosti povrchu

Z hlediska funkce součásti jsou v mnoha případech geometrické vlastnosti povrchu

rozhodující nebo velmi důležité. Jestliže ani povrch monokrystalů s úplnými

atomovými rovinami nelze pokládat za dokonale rovinný, tím větší rozdíly jsou u

polykrystalického materiálu, kde navíc se vytváří vrstvy odlišných vlastností, struktury,

případně i složení. Příkladem je vznik oxidu hliníku tloušťky 0,003 až 0,004 nm na

povrchu čistého kovu za normálních podmínek během velmi krátké doby, podobně se

mění povrch železa. Odchylky od ideální rovinnosti mohou vznikat při přípravě

povrchu nebo výrobě součástí, ale také jako důsledek změn vyvolaných vnějšími silami

nebo prostředím. Při plastické deformaci vznikají nerovnosti vlivem skluzových pásů,

při leštění povrchu monokrystalu může vznikat polykrystalická vrstva s mnoha

poruchami. Použitý výrobní postup, nástroj a stroj určují charakter opracovaného

povrchu pro určitý materiál.Při třískovém obrábění vznikají na povrchu charakteristické

nerovnosti, které jsou důsledkem vzájemného pohybu nástroje a obrobku. Po

opracování je povrch zvlněn makronerovnostmi a nástrojem vytvářené rýhy

považujeme za mikronerovnosti Funkční vlastnosti povrchu jsou vedle geometrických

charakteristik zásadně ovlivněny i mechanickými vlastnostmi. Ve skutečnosti nelze

mluvit o mechanických vlastnostech povrchu, ale povrchové vrstvy určité tloušťky. S

mechanickými vlastnostmi souvisí i pnutí v povrchových vrstvách vznikající jako

důsledek technologických podmínek zpracování tj. lití, tuhnutí, tváření, tepelného
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zpracování, obrábění nebo svařování. Povrchová pnutí vznikají také při montáži a

někdy se vytvářejí záměrně s cílem zlepšení vlastností povrchové vrstvy.

Obr.č.2. Základní pojmy geometrie povrchu [3]

2 PORUŠOVÁNÍ POVRCHŮ

Konstrukční materiály jsou při použití namáhány nejen mechanicky, ale jsou často

vystaveny i vlivům agresivního prostředí, vysokých teplot i vzájemné interakci.

V nepříznivých případech dochází k jejich porušování a je snižována jejich

použitelnost, životnost a tím i spolehlivost, často i celých zařízení. Odolnost povrchové

vrstvy nebo povlaku proti porušení je určována především jeho typem a složením,

rozhodující však mohou být i další charakteristiky, zejména tloušťka, struktura, velikost

pnutí, jakost spojení se základním materiálem a způsob namáhání součásti i povlaku.

Při porušování těchto povrchových vrstev a povlaků je třeba vycházet ze základních

modelů porušování, je nutné si však uvědomit komplexnost vztahů platných pro obecná

tělesa a specifické podmínky porušování povlaků.

2.1 Porušování povlaků

Pro zvýšení užitných vlastností výrobků se na povrchu součástí záměrně vytvářejí

povlaky. Povlak spolu se základním materiálem může být namáhán vnějšími

mechanickými silami, pnutím, teplotními změnami i okolním prostředím a ke změně

funkce povlaků může dojít vznikem trhlin, odloupnutím povlaku nebo jeho části. Proto

vedle vlastností povlaku je nutno posuzovat změny, k nimž během funkce součásti
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může dojít jak v základním materiálu, tak i v povlaku a hodnotit jev širších

souvislostech a návaznosti. Odolnost povlaku proti porušení je určována především

jeho typem a složením, rozhodující však mohou být i ostatní charakteristiky, zejména

tloušťka, struktura, velikost pnutí, jakost spojení se základním materiálem a způsob

namáhání součásti povlaku. Porušování povlaků vychází ze závislosti pro obecná tělesa,

specifické podmínky pro jejich porušování však mnohdy brání zobecnění zásad. Při

mechanickém zatěžování součástí s povlaky je nutné zdůraznit vliv rozhraní na

porušování těles s povlaky a připomenout vliv pnutí na podmínky porušování.

Vzhledem k obvykle menší plasticitě povlaků je vhodné se zmínit o podmínkách

plastické deformace povlaků – těžiště využití povlaků je však v posouzení jejich

odolnosti proti porušení ve spojení se základním materiálem. Vzhledem k vyššímu

výskytu vad a defektů v blízkosti rozhraní   probíhat při nižších napětích a na mnoha

místech najednou. V porušování složených materiálů je rozhodující rozhraní

jednotlivých složek – rozhraní představuje novou kvalitu specifických vnitřních

povrchů a odráží především rozdíly vlastností fyzikálních, mechanických,

technologických i chemických obou složek - základního materiálu i povlaku.

Rozhodující je kvalita spojení a rozdíly v roztažnosti napětí. Pnutí v tenkých povlacích

jsou tak veliká, že mohou vyvolat plastickou deformaci i lom. Změny mikrostruktury,

které mohou probíhat v povlacích komplikují interpretaci naměřených hodnot, např.

růst zrna způsobí pokles měřených tlakových pnutí změnou hustoty povlaku – tato

změna může být vykládána jako relaxace napětí. Plastická deformace kompaktních

krystalických látek je určena pohybem dislokací. U povlaků je však deformační napětí

mnohem větší než u kompaktního materiálu především v důsledku větší hustoty

dislokací, nadbytku vakancí, jemnozrnnosti i vyšší koncentrace nečistot. Uplatňuje se i

vliv tloušťky povlaku - růst pevnosti s klesající tloušťkou povlaku vázáním dislokací na

povrchu povlaku a v místě spojení. Tento vliv může být významný pro tenké povlaky,

kde zrno je větší než tloušťka povlaku. Vyšší pevnost bývá též zdůvodňována vlivem

spojení se základním materiálem, oxidy na povrchu povlaku, které jsou často pevnější

než povlak i vlivem volných povrchů. Základní   povlakem zvětšuje odpor proti pohybu

dislokací, proto napětí i pružné deformace jsou při ploše styku větší. Nelze tedy

předpokládat homogenní deformaci v celém průřezu povlaku. Při vyšších teplotách a

menších napětích se deformace uskutečňuje i difúzí po hranicích zrn, neumožňuje

úplnou relaxaci napětí v tenkém povlaku, protože je omezená jen na okolí zrn.
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Z hlediska mechaniky lze tělesa s povlaky chápat jako kompozity dvou nebo více

materiálů odlišných vlastností, které jsou zatěžovány vnějšími silami, které vytvářejí

elastické a plastické deformace v obou složkách. Překročením mezních podmínek

mohou v povlaku vznikat trhliny buď kolmo na povrch nebo v ploše spojení se

základním materiálem - v povlaku může vzniknout velký počet trhlin a jejich hustota i

orientace závisí na zatížení, zbytkovém pnutí v povlaku a jeho tloušťce. Trhliny vzniklé

mechanickým zatěžováním jsou většinou kolmé a rovnoběžné se směrem zátěžné síly,

trhliny vzniklé působením teplotních pnutí jsou rozvětvené, mají nepravidelný průběh a

při pohledu na povlak připomínají hranice zrn. Odolnost proti lomu při mechanickém

zatěžování se velmi často zkouší při ohybu – trhliny lehce vznikají na vadách povlaku.

Zpočátku jejich vznik ani šíření není ovlivňováno základním materiálem, ale trhliny se

šíří velmi rychle celou tloušťkou povlaku. Ještě před dosažením tloušťky povlaku jsou

napěťové podmínky na čele trhliny ovlivněny změnou vlastností podložky, tahovými a

smykovými napětími v ploše styku - při teplotním gradientu se může uplatnit i rozdílná

teplotní roztažnost a z toho plynoucí pnutí. Při dostatečném napětí mohou však trhliny

přejít i do omezené hloubky pod povrch základního materiálu, tam se však brzy zastaví,

protože na čele trhliny vznikne plastická zóna. Zastaví-li se růst trhliny v povlaku na

nějaké překážce, pak při větším zatížení překážku překoná nebo se trhlina začne šířit

smykovým napětím rovnoběžně s plochou spojení u základního materiálu nebo přímo v

tomto spojení a vyvolá odtržení povlaku od podložky. Šíření trhliny v povlaku není

závislé na její délce, je-li délka mnohem větší než tloušťka povlaku. Protože odtržení

povlaku závisí na efektivní povrchové energii trhliny lze měněním podmínek odtržení

tuto energii určit, nelze však vypočítat lomovou houževnatost rozhraní. Jakost spojení

se místně mění, odlupování má náhodný charakter, je však přirozeně značně ovlivněno

zbytkovým pnutím. Při jednoosém tahovém napětí je povlak zatěžován kolmo na směr

působící síly -může vznikat tlakové napětí spolu s tlakovým zbytkovým pnutím může

vyvolat místní částečné odlupování povlaku. Za určitých podmínek a ve zvláštních

případech (velmi tenké a pevné povlaky) může vzniknout odtržení povlaku, ale bez

trhlin v něm - vytvoří se "zvrásnění" na povlaku a "tunel" mezi povlakem a základním

materiálem v přímém nebo nepravidelném směru o výšce až 0,002 mm a šířce 0,01 až

0,02 mm. Z uvedených případů vyplývá rozmanitost porušování povlaků i nutnost

zabývat se především vazbou mezi povlakem a základním materiálem i vlastnostmi

povlaku. Mechanické spojení je v zásadě ovlivněno geometrií povrchu a vhodnou

neformovatelností nanášeného povlaku (zakotvení - vyplnění nerovnoměrností
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povrchu). I když velikost sil mechanického zakotvení je poměrně nízká (řádově MPa),

v některých případech zajišťuje až 99 % pevnosti spoje. Pro síly chemického působení

při vytváření povlaků musí být vytvořeny vhodné energetické podmínky, mohou zde

vznikat vazby kovové, iontové i kovalentní. Na dokonalosti spojení závisejí užitné

vlastnosti celku. Je třeba zdůraznit, že volba vhodných metod kontroly soudržnosti

(přilnavosti povlaku) záleží nejen na typu povlaku, ale i na jeho rozměrech a

vlastnostech. Odlupování povlaků může být vyvoláno existencí a šířením defektů

rozhraní, vznikem a šířením trhliny v povlaku při vytvoření "krajového efektu" a

urychlením růstu trhlin v rozhraní. Kritická deformace pro odtržení povlaku je silně

závislá na tloušťce povlaku. Mnohem složitější jsou podmínky porušování povlaků při

cyklickém zatěžování, zde nelze stanovit obecné zákonitosti. V žádném případě nelze

určovat únavové vlastnosti vlastních tenkých povlaků, ale vždy těles z daných

konstrukčních materiálů s různými povlaky. Při hodnocení únavových vlastností je

rozhodující způsob zkoušení jako u materiálů bez povlaků, nejvíce se však projevuje

vliv technologie přípravy povlaků - je nutno si uvědomit možnost ovlivnění základního

materiálu. Lze se oprávněně domnívat, že u součástí s tenkými povlaky bude mez

únavy výjimečně vyšší než u základního materiálu, a to za předpokladu dokonalého

provedení povlaku (bez trhlin) as tlakovým vnitřním pnutím. Malá tloušťka povlaku

bude mít hlavní vliv na vznik mikrotrhlin, jejich šíření bude ovlivňováno přechodem do

základního materiálu. Při výskytu vad nebo trhlin v povlaku, stejně jako při tahovém

napětí v něm, je nutno počítat se snížením meze únavy. V oblasti malocyklové únavy

není zlepšení vlivem povlaků výrazné. Při tečení jsou podmínky ještě složitější. Zde je

nutno uvažovat vliv oxidačních, případně korozních dějů, rozdílné vlastnosti povlaku i

vliv spojení, resp. přechodových vrstev a změny struktury tím vyvolané. Pokud je

povlak kompatibilní se základním materiálem vzniká při zatížení specifický typ

kompozitů[3].
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 Obr.č.3.Schéma šíření trhlin v povlacích/1- ukončení v povlaku, 2- šíření v povlaku,3-
šíření na rozhraní, 4- ukončení v základním materiálu/ [3]

3 PŘEDBĚŽNÉ ÚPRAVY POVRCHŮ

Vhodnou přípravou povrchu zajišťujeme dostatečnou přilnavost konečných povlaků,

stejnoměrný vzhled výsledné úpravy i její dobrou odolnost proti korozi nebo

opotřebení.

Úprava povrchu je obvykle dvoustupňová a rozděluje se na dvě základní skupiny

pracovních operací:

- mechanické úpravy povrchu

- chemické úpravy povrchu

Takto se postupně plní dva základní požadavky na předběžné úpravy kovů:

- příprava určité požadované mikrostruktury resp. mikrogeometrie a kvality

povrchu

- zajištění požadované čistoty povrchu.

Volba a provedení způsobu předběžných úprav se řídí druhem následující povrchové

úpravy a jejím účelem. Kvalita přípravy povrchu rozhoduje často o úspěchu či nezdaru

dalších prací. V některých případech se operace předběžných úprav povrchů mohou

vyskytovat i jako konečné úpravy povrchu výrobků.
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3.1 Mechanické úpravy povrchu

Předběžnými mechanickými úpravami povrchu nedodáváme předmětu přesný,

výkresem stanovený tvar a rozměr (jako u třískového obrábění), ale vytváříme určitou

požadovanou jakost a kvalitu povrchu (obvykle hodnocenou drsností). Účelem

mechanických úprav je především:

- očistit povrch od nečistot

- zajistit podmínky pro vyhovující přilnavost následujících vrstev

- vytvořit podmínky pro zvýšení odolnosti proti korozi a opotřebení

- vytvořit povrch odpovídající vzhledovým požadavkům

- zlepšit mechanické vlastnosti povrchu

Nejrozšířenější způsoby mechanických úprav povrchu jsou broušení, leštění a

kartáčování. Tyto technologie se používají jako úpravy před vytvářením povlaku

(především galvanickým pokovováním) nebo jako konečné.

3.2 Chemické úpravy povrchu

Chemické resp. elektrochemické úpravy povrchu mají především význam

v odstraňování nečistot z povrchu materiálů před úpravami následujícími. K těmto

úpravám patří technologie odmašťování, moření, odrezování a leštění. Nečistoty, které

mohou ulpět na kovovém povrchu během nejrůznějších výrobních procesů

lze zhruba rozdělit do dvou skupin :

- - ulpělé nečistoty jsou k povrchu vázány pouze adhezními silami. Patří

sem všechny zbytky mastných látek (např. zbytky past, emulzí, olejů ap.),

kovové nečistoty (např. prach, třísky), nerozpustné anorganické nečistoty

(např. brusiva, grafit, prach z ovzduší ap.). Protože sem patří převážně

mastné látky, označuje se proces, kterým jsou odstraňovány, jako

odmašťování.

- - vlastní nečistoty jsou vázány ke kovu chemisorpcí a jsou tedy s kovem

spojeny určitou chemickou vazbou. Jde o tzv. korozní zplodiny (např.

okuje, rez ap.), proces jejich chemického ev. elektrochemického

odstraňování nazýváme mořením.
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4 FOSFÁTOVÁNÍ

Železnaté fosfátování je velmi jednoduchá, relativně levná a oblíbená technologie

předběžné úpravy povrchu před lakováním. Zejména masově rozšířené povlakování

práškovými plasty využívá technologii železnatého fosfátování pro kvalitní předúpravu

povrchu železných kovů. Ta zajišťuje dobrou přilnavost lakové vrstvy a zvýšenou

korozní odolnost celého systému protikorozní ochrany. Železnatý fosfát se také stále

více využívá pro mezioperační pasivaci povrchů železa. Jeho výhodou je ochrana

povrchu železa bez použití ropných produktů. To je výhodné pro povrchy, které se

přepravují ke konečnému lakování. Použitím kombinace železnatého fosfátování a

následné pasivace, utěsnění nebo konzervace se zvyšuje korozní odolnost mezioperační

protikorozní ochrany.

Široké použití technologie železnatého fosfátování předurčilo vznik řady variant

koncentrátů pro nasazení pracovních lázní. Setkáme se s práškovými nebo kapalnými

koncentráty, přípravky pro sdruženou operaci odmaštění a fosfátování s obsahem

povrchově aktivních látek nebo naopak s přípravky bez organických tenzidů. Vyčleňují

se specializované přípravky pro ponor, postřik, vysokotlaký postřik. Přípravky s nízkou

pěnivostí nebo naopak přípravky silně pěnící pro aplikaci ve formě pěny apod.

Fosfátová vrstva silnovrstvých fosfátů není amorfní, ale projevuje se náznak krystalické

struktury povlaku. Krystalky jsou uspořádány do kulových útvarů o typické velikosti

okolo 0,2 [2].

Obr.č.4. Fosfátová vrstva silnovrstvých fosfátů [2]

http://www.mmspektrum.com/multimedia/image/44/4496_big.jpg
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Současným standardem a nejrozšířenějším typem lázně je jednosložkový, kapalný,

univerzální přípravek sdružené operace železnatého fosfátování a odmaštění. Aplikuje

se ponorem nebo častěji postřikem. Ve svém složení kombinuje anorganické složky

dihydrogenfosforečnanů alkalických kovů a urychlovač, který je nejčastěji na bázi

molybdenanů, s organickými povrchově aktivními látkami zajišťujícími odmašťovací

schopnost lázně. Vytváří amorfní vrstvičku fosforečnanu železnatého (vivianitu –

Fe342 . 8H2O). Tato vrstva je velmi tenká a kompaktní, její plošná hmotnost se

obvykle pohybuje od 0,2 do 0,5 g.m-2. Je intenzivně zbarvena od šedé až modrofialové

barvy do zlatavých odstínů. Zbarvení není rovnoměrné, podle tloušťky vrstvy se na

povrchu vyskytuje řada barevných odstínů. Tvorba vrstvy napomáhá uvolňování

mastnot z upravovaného povrchu. Odmašťují se povrchy železných kovů zamaštěné

běžnými konzervačními nebo tvářecími oleji do 1 až 2 g.m-2. Vyšší zamaštění nebo

obtížně odmastitelné látky mohou zablokovat tvorbu vrstvy. Takové povrchy vyžadují

předběžné odmaštění nebo jiné opatření.

4.1 Předběžné úpravy povrchu před fosfátováním

Korozní produkty blokují tvorbu vrstvy a zůstávají na upraveném povrchu. Okuje a

korozní produkty se běžně odstraňují mořením. Pro zvláštní případy oxidových vrstev

byla vyvinuta mořicí lázeň na bázi kyseliny fosforečné se současným odmaštěním. Její

výhodou je, že ji není nutné kvalitně oplachovat a nedokonale opláchnuté zboží nebo

dokonce neopláchnuté zboží může být fosfátováno. Lze ji aplikovat i postřikem,

pracuje za normální nebo zvýšené teploty. Typickou aplikací je lehce zoxidovaný

povrch železa po pájení železných výrobků v nedokonalé ochranné atmosféře nebo

hydrolytické produkty železa a blesková koroze po moření oceli. Řada nových

průběžných postřikových linek pro železnaté fosfátování má dva oddělené fosfátovací

úseky. V prvním stupni se zboží dobře odmastí, ve druhém se dobře fosfátuje. V takto

uspořádané lince je zajištěna vyšší kvalita fosfátování a eliminují se závady vzniklé

stárnutím lázně. Právě v tomto uspořádání linky je možné použít v prvním stupni novou

mořicí lázeň a po minimálním oplachu (nebo i bez něj) ihned namořený povrch

v druhém stupni linky fosfátovat.
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4.2 Dokončovací úpravy povrchu po fosfátování

Obvykle se před lakováním fosfátovaný povrch dokonale opláchne. Před nanášením

práškových plastů se požaduje, aby voda odtékající ze zboží po posledním oplachu

měla vodivost max. 50 µS.cm-1. Takový požadavek lze splnit jen při závěrečném

oplachu demivodou. V řadě případů lze na fosfátovaný povrch aplikovat pasivační nebo

utěsňovací přípravky a získat tím zejména vyšší korozní odolnost nebo jiné výhody.

V případě povrchové úpravy zinku a hliníku s následným utěsněním ve speciálním

vodou ředitelném laku je to i dokonalá přilnavost všech typů nátěrových hmot.

Vzhledem k amorfní struktuře železnatého fosfátu se soudilo, že je zbytečné aplikovat

utěsnění zirkoničitany nebo chromany, které se běžně používá pro pasivaci mezer mezi

krystaly zinečnatého fosfátu. Praktické zkušenosti však ukazují, že pasivace na bázi

fluorozirkoničitanů zvyšuje korozní odolnost celého systému s lakovou vrstvou.

Zvyšuje se zejména odolnost proti podkorodování na řezu.

4.3 Provoz technologie bez oplachu

Lázeň železnatého fosfátování má relativně málo anorganických solí, a proto byly

činěny pokusy provozovat ji bez závěrečného oplachu, i když na povrchu zůstanou

zbytky elektrolytu, mastnot a tenzidů. Tyto pokusy nebyly úspěšné! Silně poklesla

korozní odolnost následného nátěru, nátěry nevyhověly testům přilnavosti v korozní

zkoušce v kondenzační komoře nebo ponorem v horké vodě. Relativně nejlepší

výsledky byly dosaženy jen s vodou ředitelnými nátěrovými hmotami. Syntetické

nátěrové hmoty a zejména práškové plasty ve zkouškách zcela selhaly.

 Určitým kompromisem pro jednokomorové postřikové stroje s jednou zásobní vanou je

fosfátování a oplach v jedné komoře. Po fosfátování se zboží oplachuje mlžným

oplachem, při spotřebě vody 1–2 l.m-2. Oplachová voda natéká do fosfátovací lázně,

zvyšuje její objem a zřeďuje ji. Přebytek lázně přepadá z hladiny do odpadu a odnáší

s sebou oddělené mastnoty. Tím se lázeň regeneruje za cenu ztráty určitého podílu

funkční lázně. Zřeďování lázně je nezbytné kompenzovat vyšším dávkováním

koncentrátu železnatého fosfátu. Tento postup je nutné chápat jako východisko z nouze,

nelze jej doporučit při stavbě nové technologie.
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4.4 Provoz technologie bez odpadních vod

Přesto lze navrhnout a provozovat technologii postřikového železnatého fosfátování bez

odpadních oplachových vod v průběžné postřikové lince a zajistit i vysokou životnost

pracovní lázně. Využívá se:

- dvoustupňového fosfátování,

- dvou- až třístupňový protiproudý oplach s předstřiky,

- důsledné oddělení jednotlivých sekcí postřikových operací (omezení

přestřiků),

- závěrečný mlžný oplach demivodou,

- regenerace fosfátovacích lázní oddělováním mastnot, automatickým

dávkováním koncentrátu podle pH lázně, případně dávkování

doplňovacího tenzidu a nebo i regenerace lázně mikrofiltrací.

Při protiproudém uspořádání se demivoda vstupující do linky využije postupně

v mlžném oplachu, v obou stupních protiproudého oplachu, a nakonec natéká do

fosfátovacích lázní, kde slouží k doplňování odparu lázní. Předstřiky oplachují malým

množstvím vody z následné oplachové operace Při protiproudém uspořádání se

demivoda vstupující do linky využije postupně v mlžném oplachu, v obou stupních

protiproudého oplachu, a nakonec natéká do fosfátovacích lázní, kde slouží

k doplňování odparu lázní. Předstřiky oplachují malým množstvím vody z následné

oplachové operace zboží ještě v sekci předchozí operace. Celý systém doplňování vody

lze řídit a vybalancovat tak, že vstupující voda pokryje právě potřebu vody na

doplňování odparu. Provoz postřikové linky je pak bez odpadní oplachové vody.

Bezodpadový provoz klade zvýšené nároky na regeneraci fosfátovací lázně, proto se

používá dvoustupňové fosfátování. Přitom první lázeň je silněji znečištěna a vyžaduje

vyšší stupeň čištění od mastnot. Druhá lázeň se udržuje čistší a zajistí kvalitní

fosfátovou vrstvu. Obě lázně jsou spojeny přepadem a do první vany přepadá lázeň

z hladiny druhé vany. Je možné dosáhnout životnosti fosfátovací lázně více než jeden

rok.
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4.5 Fázové rozhraní kov – fosfát

Proces tvorby fosfátové vrstvy probíhá za normálních teplot  20°C - 80°C a zvýšených

teplot. Vzniká chemickou reakcí za vzniku fázového rozhraní, které ovlivňuje výsledné

vlastnosti fosfátů.

Obr.č.5.  Fázové rozhraní kov-fosfát

L -  7 mm  - max. hloubka fosfátu

L – 29 mm - hloubka  fázového rozhraní

L – 31 mm – max. hloubka  fázového rozhraní

5 OCHRANNÉ POVLAKY

Ochranné povlaky na základním materiálu  patří k nejčastěji užívaným prostředkům

protikorozní ochrany, které mění povrchové vlastnosti výrobku i jeho vzhled. Výrobci

kladou na technologii povrchových úprav požadavek, aby vytvořený povlak splňoval

po celou dobu životnosti očekávané funkční, dekorativní a vzhledové vlastnosti

Optimální povlak je takový, který zabezpečuje požadované vlastnosti výrobků

s minimálními finančními náklady na jeho vytvoření a udržování. Při konečném výběru

je hodnocena ekonomie ( náklady na zhotovení povlaku podle použité technologie,

zneškodňování odpadních produktů, energie, dopravu, suroviny a materiál ) společně

s technickými možnostmi provozu a zabezpečení účinného řízení jakosti [3].
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Poměry mezi různými  úpravami povrchů jsou : - 70 % organické povlaky

- 20 % kovové povlaky

- 10% jiné typy

5.1 Nátěrové hmoty a nátěry

Nátěrové hmoty – souhrnný název pro všechny hmoty, které se vhodnou technikou

nanášejí na podklad v tekutém, těstovitém nebo práškovém stavu a které nanesené na

podklad vytvoří na nátěrový film mají ochranné, dekorativní nebo specifické vlastnosti.

Nanášením nátěrové hmoty se na povrchu předmětu vytvoří souvislá vrstva, která má

především ochranný účinek – tj., má zvyšovat životnost předmětu, upravovat

mechanické vlastnosti povrchu a zvyšovat jeho estetickou hodnotu [4].

Nátěrový film -  souvislá tenká vrstva, která vzniká na povrchu předmětu po nanesení

nátěrové hmoty a po jejím zaschnutí. Může být jednovrstvý nebo několikavrstvý.

Nátěr – ucelený ochranný povlak na povrchu předmětu, který má zvyšovat životnost

předmětu, upravovat mechanické vlastnosti , zvýšit estetickou hodnotu předmětu, nebo

má jiný spec. význam.

Podle účelu nátěru rozeznáváme nátěr :

- ochranný

- maskovací

- signální

- dekorativní

- speciální - elektrovodivý, světélkující
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5.1.1 Složení nátěrových hmot

V současné době se pro výrobu nátěrů používá velké množství nejrůznějších surovin,

jejichž počet se odhaduje kolem tisíce. Patří sem jak suroviny, které se používají v tisíci

tunových množstvích, tak i suroviny používané ojediněle v minimálních množstvích.

Rozhodujícím kriteriem pro jejich výběr je v dnešní době ekologické hledisko.

Nepřípustné jsou antikorozní pigmenty na bázi olova a chromu. Nátěrové hmoty musí

být fyziologicky nezávadné, nesmí obsahovat žádné toxické látky. Stále větší důraz se

klade na co nejnižší obsah organických rozpouštědel v nátěrových hmotách.

Základní složky nátěrových hmot jsou :

- pojivo, filmotvorná látka

- pigment

- těkavé složky, těkavé látky

- plnidla

- aditiva

5.1.2 Přilnavost nátěrového systému

Přilnavost nátěrového systému je do značné míry ovlivněna samotným kovovým

podkladem. Záleží zde především na stavu povrchu kovu a jeho druhu. Stavem povrchu

rozumíme např. stupeň zarezavění, stupeň přípravy povrchu, stav po způsobu přípravy

povrchu a drsnost povrchu. Při výběru metod, prostředků a technologií přípravy

povrchu je třeba přihlížet k mnoha činitelům a to především k :

- druhu kovového výrobku, k druhu použitých materiálů a

jejich chem. složení

- stavu povrchu výrobku – druh a stupeň znečištění

- rozměrům a konstrukci výrobků

- množství výrobků

Pro výbornou přilnavost nátěrového systému se musí dodržet určité podmínky – např.

správné užívání a postupování  s nátěrovými systémy, jejich správné a vhodné nanášení
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na povrch a správné určení nátěrového systému pro dané prostředí, kde má nátěrový

systém sloužit. Původní povrch by měl být zbaven jakýchkoli nečistot a v rámci

možností by měl vytvořit vhodný kotvící profil.Existují nátěrové systémy, které tyto

vlastností nevyžadují, ale naopak existují takové, které vyžadují speciální nároky na

přípravu povrchu před nanášením systému ( např. fosfátování, tryskání, atd.).Je tedy

nutné dodržovat předepsané postupy použití daných nátěrových systémů.

5.2 Fázové rozhraní kov – nátěrový systém

Proces tvorby probíhá v průběhu vytvrzení nátěrů za normálních teplot  20°C -80°C

nebo za zvýšených teplot pro urychlení vytvrzení. Proces probíhá fyzikálně

chemickými reakcemi a není výrazné rozhraní mezi kovem a povlakem.

Obr.č.6.  Nátěrový systém

L – 376 mm  - Nedochází  k propojení kov – nátěr , nevzniká fázové rozhraní

Hloubka nátěru není homogenní, dosahuje max. hodnot 376 mm.

5.3 Sklokeramické povlaky – smalty

Smalty jsou typickým představitelem nekovových anorganických povlaků. Jejich

ochranná funkce spočívá ve vytvoření nerozpustné, celistvé vrstvy natavené na
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podkladovém kovu, která izoluje kov od působení agresivních prostředí. Základní

podmínkou této funkce je vyhovující přídržnost a neporéznost povlaku.

Smalty - jsou v podstatě skla modifikovaných vlastností, které umožňují jejich

přilnavost k povrchu kovů. Základní stavební jednotkou smaltů jsou tetraedry (SiO4)4-,

vyskytují se v krystalickém i amorfním stavu. Vyrábí se ze skloviny, která je složena :

- ze sklotvorných oxidů, ať již kyselých (křemen, kyselina

boritá), neutrálních (živec, kaolin, borax), nebo zásaditých

(uhličitan sodný, draselný, vápenatý)

- u pomocných surovin jako jsou přídržné oxidy (nikelnatý,

kobaltnatý), kalidla (oxid ciničitý, titaničitý), barvítka (oxid

chromitý, kobaltnatý, manganičitý, železitý), oxidační látky

(dusitan draselný, oxid manganičitý) [5].

Existuje řada názorů na podstatu spojení smaltu s kovem. Vlastní přídržnost souvisí s

tvorbou tenké vrstvy oxidů Fe3O4 při vypalování. Tato adheze se zvyšuje přítomností

přídržných oxidů ve smaltu. Smalt chrání bariérovým způsobem a proto nesmí být

povlak pórovitý, což zaručuje jeho dostatečná tloušťka. Povlak musí mít též

dostatečnou korozní odolnost, určenou složením frity, aby se neztenčoval. Smalty jsou

narušovány výhradně chemickými procesy (rozpouštění ev. vyluhování).

Kyselinovzdornost zvyšují SiO2, Al2O3, TiO2 ap., snižují naopak Na2O, PbO, CaO

ap. Obvykle vyšší korozní odolnost vykazují smalty s krystalickou fází. Pro dobrou

tepelnou a chemickou odolnost smaltů je to vhodná úprava pro silně agresivní prostředí

(mimo kyselinu fluorovodíkovou a koncentrované hydroxidy - štěpí síť SiO4), zvláště

při vysokých teplotách a tlacích. Předností sklovitých minerálních smaltů je to, že jsou

souvislé, mají vysokou odolnost proti otěru a izolační schopnost při současném

ozdobném efektu. Výhodou je i dlouhá životnost za vyšších teplot (běžně 700 °C,

speciální až 1100 °C), je však nutno počítat s možností poškození při rychlých a

četných teplotních změnách prostředí v důsledku nižší tepelné vodivosti a nižší tepelné

roztažnosti smaltů. Mechanické vlastnosti smaltů závisí na podílu krystalické fáze a

velikosti pórovitosti (obvykle pevnost v tlaku bývá 700 - 1300 MPa, pevnost v tahu 70

- 90 MPa). Další nevýhodou smaltů je jejich křehkost a tím možnost poškození povlaku

nárazem nebo při upevňování šrouby. Vzhledem k výhodným vlastnostem se
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technického smaltování poměrně často používá, zejména v chemickém a

potravinářském průmyslu. Vrstvy smaltu se na povrch nanáší ve formě suspenze

(břečky) poléváním, máčením nebo stříkáním (u litinových předmětů i poprášením) a

po vysušení se vypalují při 800 až 950 °C. Nanáší se základní a krycí vrstva nebo

jednovrstvé smalty. Moderními způsoby je nanášení v elektrickém poli (bez sušení) a

elektroforézní.

5.3.1 Druhy smaltů

Základní smalt - je určen k natavování přímo na kov a k vytvoření přídržné

mezivrstvy mezi kovem a funkčním povlakem. V důsledku přídržné reakce dochází k

pevnému spojení sklovitého povlaku a kovu.

Krycí smalt - se natavuje na vypálený základní povlak a vykazuje požadované

příslušné vlastnosti chemické, fyzikální, mechanické, které závisí od složení tohoto

povlaku. Krycí smalty mohou být zakalené nebo transparentní. Hlavním typem

zakalených smaltů jsou v současné době smalty titaničité a titaničitozirkoničité.

Menší význam již mají typy antimonové, cíničité a ceričité. Zakalené smalty lze

barvit na pastelové odstíny, transparentní smalty jsou většinou univerzálně barvitelné.

Jednovrstvé smalty - spojují aplikační vlastnosti základních smaltů a funkční

vlastnosti smaltů krycích. Jsou ekonomicky (energeticky) výhodné a používá se jich

zvláště na konstrukčně složitější výrobky, kde tlustší nános smaltů dvouvrstvých je

nevýhodný z hlediska vzniku pnutí, které působí porušení celistvosti povlaku.

5.3.2 Fázové rozhraní kov – sklovitý smaltový povlak

Základním předpokladem vytvoření dokonalého integrovaného systému kov -

sklokeramický povlak je dosažení spojení dvou různých materiálů jakými je kov a

sklo. Spojení těchto materiálů vzniká v procesu tepelného zpracování při teplotách

800 - 900°C. [6]
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5.3.2.1 Základní teorie fázového rozhraní

Proces vzájemného působení kovu a smaltu začíná smáčením oxidové vrstvičky, ale

smáčení nemůže být jediným kritériem trvanlivosti a pevnosti spojení, protože na

fázovém rozhraní dochází k vzájemnému chemickému působení kovu se smaltem,

způsobující rozpuštění vrstvičky a změnu chemického složení roztavené přiléhající

vrstvy, obohacené oxidy kovů. Proto i při některém snížení smáčitelnosti kovu smaltem

můžeme pozorovat dobrou přídržnost. Zásadní vliv na rozpouštění oxidační vrstvičky

má vzájemné působení kovu s těmi komponenty tekutého smaltu, které mají větší

elektronový potenciál. K nim patří hlavně ionty Co2+, Ni2+ obsaženého v oxidech

CoO  a NiO.

Důležitou roli v procesech vzájemného působení hraje kyslík, který se dostává do

rozhraní z atmosféry a také sulfidy arzenu, antimonu, obsažené ve smaltu. Síra patří

k povrchově aktivním látkám, zároveň zlepšuje smáčivost a aktivuje procesy na

rozhraní  kov  –  smalt.  Úloha  sulfidů se  stává  z  toho,  že  na  fázovém  rozhraní  dochází

k chemickým nebo elektrochemickým reakcím, které pozměňují stav kovového

povrchu o přiléhající vrstvy smaltu. Tím se vytváří přechodová vrstva, která

zabezpečuje pevnost spojení smaltu s kovem. Pro zlepšení přídržnosti oceli se smaltem

se často kromě leptání používá tzv. nikelné zpracování, tzn. že výrobky po leptání,

neutralizac a oplachu se zpracovávají v roztoku obsahujícím Ni SO4.

K vysvětlení přídržnosti kovu se smaltem a úlohy přídržných prvků existují různá

hlediska a teorie. Důležitý význam mají teorie a hlediska, sestavená na principech

vzájemného působení smaltu s kovem a tvoření přídržné vrstvy.

Podle mechanismu probíhajících reakcí na hranici kov – smalt rozlišujeme tři základní

teoretické směry: fyzikálně chemický, elektrochemický a elektronový.

5.3.2.2 Přídržnost smaltu ke kovu

Při studiu vzniku přídržnosti je nutné v každém případě vycházet z charakteru

spojovaných materiálů a také z použité technologie vytváření povlaků.

Přídržnost základního smaltu  na ocelovém plechu souvisí s tvorbou oxidů železa, které

zprostředkovávají spojení mezi sklem a podkladovým železem. Bylo zjištěno, že

přídržnost závisí na vzniku tenké vrstvy oxidů Fe3 O4, která se vytváří v poměrně

úzkém časovém intervalu v době tepelného zpracování smaltu.
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Přídržnost se také vysvětluje reakcí iontů Co2+ přítomných ve sklovité fritě, smaltové

povlaky neobsahují oxid kobalnatý resp. oxid nikelnatý, mají minimální přídržnost. Fe

a Co tvoří lokální galvanické články v elektrolytu, kterým je smalt  a dochází k silné

korozi Fe. Pro práci těchto mikročlánků je nutná přítomnost kyslíku nebo depolizátoru.

Zdrsnění povrchu jako důsledek koroze pomáhá jednak k lepšímu zakotvení smaltu a

jednak zvětšuje užitečný povrch, na němž se uskutečňuje spojení smaltu s kovem. [5]

5.3.2.3 Teorie klasteru

Na fázovém rozhraní kov - smalt se vytváří sklokeramický komplex klasterového typu

[6]

.

Obr.č.7. Model sklometalického klasterověho komplexu v oktaedrické symetrii.

Trigonálni uspořádání centrálního iontu [6]

Vrstva roztaveného smaltu, která obsahuje SiO2, B2O3, AI2O3, vytváří ligandové

vazby, které koordinují s přechodovými kovy Co, Ni, Fe, Mo, Cu, Mn a vznikají

sklometalické klasterové komplexy s koordinační vazbou ligandového typu. Adheze

nastává proto, že za vzniklých určitých podmínek způsobí pole ligandu rozštěpení

orbitální energetické hladiny iontů přídržných kovů (Co, Ni, Fe), které se nacházejí ve

sklovité fázi. Rozštěpené orbitály se pak lineárně kombinují s elektronovými orbitály

iontů ze složek sklovité fáze, což vyústí do vzniku molekulárních orbitálů

polynukleárního klasterového komplexu. Střed klasteru tvoří několik iontů

přechodových kovů, mezi kterými jsou vytvořeny delokalizované vazby kov - kov,
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atomy kovu mohou být uspořádány trigonálně, tetraedricky, oktaedricky nebo ve

složitějších strukturách - [8]

V průběhu tepelného zpracování sklovitého smaltu se zvyšuje aktivita iontů

podkladového kovu a rovněž centrálních iontů skelné fáze, čímž se urychluje transfer

elektronů a vytváří podmínky pro koordinaci ligandů a vznik klasterových komplexů.

Dochází k rozpuštění oxidů základního kovu ve sklovité fázi, která se dostává do styku

s nascentnim kovem FeJ+ a spolu s tranzitním kovem M+ se vytváří slitina M+ Fe2*,

čímž vzniká střed polynukleární komplexní skupiny. Tvoří se tak podklad pro tvorbu

kovového klasterového komplexu.

V průběhu tepelného  zpracování  sklovitého  smaltového  povlaku dochází k fyzikálně

chemickým reakcím řízených přenosem tepla, při kterých    se vytváří na fázovém

rozhraní sklometalická adhezní mezivrstva (obr.6) tloušťky 30 až 50 um za přítomnosti

sklometalických  klasterových komplexů  s koordinační  vazbou  tvořící spojení mezi

kovovou a sklovitou fázi.

Středy klasterových komplexů na fázovém rozhraní kov - sklovitá smaltová fáze tvoří

kovy přechodové skupiny.

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

rozhraní kov - smalt za tvorby lokálních galvanických mikročlánků, přičemž dochází k

silné korozi povrchu kovu a tím ke zdrsnění a dobrému zakotvení smaltu. [1]

Obr.č.8. Adhezní mezivrstva sklokeramického komplexu na fázovém rozhraní kov-

sklovitý smalt (ocel ČSN417242 a smalt Ž01-zvětšení 1000x) [1]

Fázové rozhraní
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6 NÁVRH METODIKY EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ

V experimentální části diplomové práce bude prováděna zkoušku mikrotvrdosti a z ní

vypočítaná lomová houževnatost pomocí Hanemannova mikrotvrdoměru na optickém

mikroskopu NEOPHOT 21.U smaltů bude také sledován výskyt pórů.

7 EXPERIMENTÁLNÍ   ĆÁST

7.1 Základní materiál

Pro nanesení smaltového povlaku byly použity ocelové plechy s označením

KOSMALT E 300 T.

Charakteristika ocelového plechu KOSMALT E 300 T
Tab. č. 1 – Chemické složení

Prvek C Mn Si P S Al N Ti
Obsah [%] 0,07 0,21 0,03 0,013 0,01 0,042 0,006 0,06

Tab. č. 2 – Mechanické vlastnosti

Mez pevnosti v tahu Rm [MPa] 350 – 550
Mez kluzu Re [MPa] 300 – 450
Tažnost A [%] 28

7.2 Použité smalty

Základní smalt firmy Ferro

Položka mlýnského
předpisu     Hmotnost % Jednotka

Celkem smaltéřských frit 100 [kg]

Smaltérská frita  2215 20 [kg]

Smaltérská frita  2216 20 [kg]

Smaltérská frita  2220 40 [kg]

Smaltérská frita  2292 20 [kg]

Křemen mletý Teplice 25,00 [kg]
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Jíl 6 [kg]

Dusitan sodný NaNO2 0,10 [kg]

Borax Na2B4O7.MgCO3 0,10 [kg]

Uhličitan hořečnatý MgCO3 0,16 [kg]

Voda 57,00-58,00 [l]

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“

Položka mlýnského předpisu      Hmotnost % Jednotka
Celkem smaltéřských frit 100 [kg]

Smaltérská frita  PP 40 821 100 [kg]

Křemen mletý Teplice 15,00 [kg]

Jíl 8,00-8,50 [kg]

Oxid antimonitý Sb2O3 0,30 [kg]

Kyselina boritá H3BO3                0,40 [kg]

Dusitan sodný NaNO2 0,15 [kg]

Uhličitan draselný K2CO3 0,05 [kg]

Voda 56,00-57,00 [l]
Barvítko chromová zeleň K 402
91 0,83 [kg]

Barvítko modrozelené K 484 06 57,00-58,00 [kg]

Barvítko černé K 807 68 0,67 [kg]

MIC – jíl Mic jemně mletý, velikost částice 1,3 mm nebo 400 mm v ID rozměru.

Míchání 1 hod., odstátí  1 hod.

Břečka základ 6 %  jílu jemně mletého

Břečka  krycí 8 %  jílu jemně mletého

Vypalovací teplota 820 °C , čas 8 min
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Kaolíny - K12T3M4, K12T4M4

Míchání 1 hod., odstátí  1 hod.

Břečka základ 6 % kaolínu

Břečka  krycí 8 % kaolínu

Vypalovací teplota 820 °C , čas 16 min. základ, 20 min. krycí

U kalcinovaných kaolínů byla provedena  RTG fluorescenční i difrakční fázová

analýza, byly stanoveny stupně bělosti ( % bělosti síranu barnatého), vlhkosti ( 120°C ),

ztráty žíháním  ( 1000 °C – vzorku po vysušení), měrné hmotnosti ( pyknometricky ),

měrné povrchy, pH vodní suspenze ( 10% suspenze), abrazivity ( Abraziontester

Einlahner AT 1000 ) a distribuce velikosti částic ( laserová difraktografie ). Výsledky

zkoušek jsou uvedeny v následující tabulce.

Charakteristika vzorků kalcinovaných kaolínů

K12T3M4      K12T4M4
SiO2  [%] 55,1 55,9

Al2O3 [%] 39,6 39,8

Fe2O3 [%] 0,62 0,63

TiO2 [%] 0,97 1,00

CaO [%] 0,08 0,09

MgO [%] 0,18 0,18

K2O [%] 1,45 1,49

Na2O [%] 0,04 0,05

P2O5 [%] 0,13 0,13

ZrO2 [%] 0,01 0,01

Cr2O3 [%] 0,01 0,02

BaO [%] 0,03 0,03

V2O5 [%] 0,04                0,03

SrO [%] <0,01 <0,01

SO3  [%] <0,01 <0,01

Vlhkost [%] 0,28 0,25
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Ztráta žíháním [%] 1,37 0,28

Skutečná měrná hmotnost[g/cm3] 2,53 2,71

Měrný povrch [m2 /g ] 10,75                4,94

D50 [mm] 4,22 3,23

D90 [mm] 8,56 6,48

Stupeň bělosti  [%] 94,9 97,8

pH vodní suspenze 5,9 7,1

Abraziva 34,6 62,8

7.3 Technologický postup výroby smaltového povlaku

1. Otryskání plechu  na Sa 2,5

2. Okartáčování

3. Odmaštění ponorem

4. Oplach studenou vodou

5. Sušení

6. Nános stříkáním smaltéřské břečky základního smaltu.

7. Sušení

8. Vypalování základního smaltu při teplotě 820 °C

9. Chladnutí. na vzduchu

10. Nános stříkáním smaltéřské břečky krycího smaltu.

11. Sušení

12. Vypalování krycího smaltu

13. Chladnutí.

7.3.1 Odmašťování základního materiálu

Odmašťování je velmi důležitá předúprava povrchu pro získání kvalitního smaltového

povlaku. Má vliv hlavně na přídržnost povlaku k základnímu materiálu. Operace

odmašťování je  provedena  přípravkem SIMPLE GREEN .
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Charakteristika přípravku SIMPLE GREEN

Jedná se o universální průmyslový odmašťovací a čistící prostředek určený pro práci za

studena. Koncentrát je ředitelný teplou, studenou i slanou vodou do poměru 1:150,

teplota nesmí přesáhnout 50 ºC. Při čištění silně znečištěných částí je zapotřebí použít

vyšší koncentraci.

Postup odmašťování

Odmašťovací lázeň :

- Poměr 1 : 10 Simple green a voda z vodovodního řádu. T =

24,2 ºC. Ph = 9,16.

- Doba = 5 min

- Oplach ve vodě T = 24,4 ºC. Ph = 8,69. Doba = 2 min

- Sušení v sušičce při 100  ºC.

7.3.2 Výroba smaltového povlaku

Po odmaštění byl základní materiál vysušen. Po té co klesla teplota vzorku na teplotu

okolního prostředí, byla nanášena smaltéřská suspenze na vzorky.

Smaltéřská břečka byla nanášena metodou stříkací. K tomuto způsobu nanášení byla

použita ruční tlaková stříkací pistole ve stříkací kabině. Ruční stříkání je náročné na

ustavení polohy stříkací pistole vůči výrobku a odhadnutí správné tloušťky smaltového

povlaku.

Po nastříkání povrchu smaltovou suspenzí se provádí opět sušení. Při vizuální kontrole

je vzorek na pohled světlejší, voda se odpaří a povlak se sušením zpevní. Vznikne tzv.

bisguit.

Po nastříkání a vysušení smaltové břečky je provedeno vypalování.

Příprava vzorků

1. Řezání vzorků

2. Zalisování  hmotou  Multi Fast na zalisovačce  Pronto Press 20
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3. Broušení vzorků  na brousícím stroji Tegra pol – 35 ( použité

brusné papíry: 80,180, 320, 500, 1000, a 2400  )

4. Leštění vzorků na leštičce Tegra pol -35

Vzorky podle použitého smaltu

Vzorek č. 1. - Základní smalt firmy Ferro + klasický jíl

Vzorek č. 2. - Základní smalt firmy Ferro + klasický jíl

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + klasický jíl

Vzorek č. 3. - Základní smalt firmy Ferro  + jíl jemný

Vzorek č. 4. - Základní smalt firmy Ferro + jíl jemný

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + jíl jemný

Vzorek č. 5. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T4M4

Vzorek č. 6. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T4M4

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + Kaolín  K12T4M4

Vzorek č. 7. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T3M4

Vzorek č. 8. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T3M4

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + Kaolín  K12T3M4

7.4 Mikrotvrdost

Pro měření mikrotvrdosti sklokeramických povlaků byla použita Vickersova metoda,

která byla prováděna pomocí Hanemmanova mikrotvrdoměru. Měření bylo provedeno

na optickém mikroskopu NEOPHOT 21- obr.9.

Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. U skla

a keramiky se zpravidla měří vtisková tvrdost. Princip metody spočívá v tom, že se do

hladkého povrchu zkoušené látky vtlačuje vhodné vnikající tělísko (indentor).

Po zatížení indentoru, určité prodlevě a odlehčení se zjistí velikost úhlopříčky

vzniklého vtisku a odečte mikrotvrdost. Hv0,1.
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Obr. č. 9.  Optický mikroskop NEOPHOT 21

Mikrotvrdost Hv0,1 je určena poměrem síly F a povrchu vtisku S podle vzorce [7]:

221,0 8544,12
sin2

d
F

d

F

S
FHv ×=

××
==

a

a - úhel jehlanu (136°)

F - síla vtisku [N]

d - délka úhlopříčky [mm]

S - plocha vtisku [mm2]

Obr. č. 10  Geometrie vtisku při měření tvrdosti podle Vickerse
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7.5 Lomová houževnatost

Lomová houževnatost KIC se zjišťuje na základě malých trhlin. Ty vznikají vlivem

vpichu tvrdoměru a jejich rozměry jsou řádově v desetinách milimetru.

U sklokeramických materiálů nemůžeme použít metody klasické lomové houževnatosti

s trhlinou makroskopických rozměrů. Určení lomové houževnatosti je založené na

měření délky trhliny na povrchu. Větší trhliny vznikají u materiálu s menší lomovou

houževnatostí. Pro vytvoření vtisku použijeme Vickersův mikrotvrdoměr.

Vzniklé trhliny mohou být dvojího druhu:

a) Palmqvistovy

b) Centrální

a)    b)

Obr. č. 11. Radiální trhliny vtisků vytvořených Vickersovým tvrdoměrem

Hodnota lomové houževnatosti KIC se stanoví podle následujících vztahů

a) Pro Palmqvistovy trhliny se doporučuje vztah:

÷
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2
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035,0

platný pro 0,25 < c/r < 1,5
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c délka Palmqvistovy trhliny [m]

r poloviční délka úhlopříčky vtisku [m]

E modul pružnosti v tahu E = 85,103

[MPa]

Hv0,1 Vickersova tvrdost

k bezrozměrná konstanta, pro kterou platí

přibližně k = 3

b) Pro centrální trhlinu se používá vztah:

k
rHv

Hv
kE

r
cK IC

2
1

5
2

2
3

1,0

1,0

129,0
×

×÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ ×
×÷

ø
ö

ç
è
æ×=

-

platný pro c/r > 2,5. Opět přibližně platí k = 3.

7.6 Výskyt pórů

Vzorek č. 1. - Základní smalt firmy Ferro + klasický jíl

Obr. č. 12  Vzorek č. 1. – M 50
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Vzorek č. 2. - Základní smalt firmy Ferro + klasický jíl

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + klasický jíl

Obr. č. 13  Vzorek č. 2. – M 50

Vzorek č. 3. - Základní smalt firmy Ferro + jíl jemný

Obr. č. 14  Vzorek č. 3. – M 50
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Vzorek č 4. - Základní smalt firmy Ferro + jíl jemný

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + jíl jemný

Obr. č. 15  Vzorek č. 4. – M 50

Vzorek č. 5. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T4M4

Obr. č. 16  Vzorek č. 5. – M 50
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Vzorek č. 6. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T4M4

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + Kaolín  K12T4M4

Obr. č. 17  Vzorek č. 6. – M 50

Vzorek č. 7. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T3M4

Obr. č. 18  Vzorek č. 7. – M 50
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Vzorek č. 8. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T3M4

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + Kaolín  K12T3M4

Obr. č. 19  Vzorek č. 8. – M 50

7.7 Měření mikrotvrdosti a lomové houževnatosti

Na vzorcích , kde je jen základní smalt jsem provedla 6 vpichů. Z toho 2 v kovu, 2 ve

fázovém rozhraní a 2 v základním smaltu. Na vzorcích, kde je použit i krycí smalt jsem

provedla 10 vpichů a to 2 v kovu, 2 ve fázovém rozhraní , 2 v základním smaltu, 2 ve

fázovém rozhraní a 2 vpichy v krycím smaltu. Na každém vtisku jsem změřila :

- délku úhlopříčky vtisku – pro posouzení mikrotvrdosti,

- délku trhlin – pro určení lomové houževnatosti

Pro měření mikrotvrdosti jsem používala optický mikroskop Neophot 21.

Měření jsem prováděla pomocí Hanemmanova mikrotvrdoměru.

Tělísko (indentor), v našem případě to byl čtyřboký diamantový jehlan, jehož protilehlé

strany svírají úhel 136°(obr. č. 10)vnikalo do smaltového povlaku. Identor byl přitlačen

silou 1 N (0,1kg) na zkoušené místo. Tato síla byla rovna výchylce 42 dílků na stupnici

mikrotvrdoměru. Doba setrvání indentoru ve zkoušeném vzorku byla 10 s.

Po následném odlehčení se odečetla hodnota  Hv0,1 . Následně byla z délky trhlin

pomocí daného vztahu vypočítaná lomová houževnatost KIC.
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7.7.1 Naměřené a vypočtené hodnoty

Vzorek č. 1. - Základní smalt firmy Ferro + klasický jíl

místo
vpichu č.

m
ěř

en
í

Hv0,1

[MPa ]

FHv0,

1

[Mpa]

r
[mm]

c
[mm]

KIC
[MPa.m1/2]

FKIC
[MPa.m1/2]

1 5260 9 14 1,392základní
smalt 2 5460

5360

1 2080fázové
rozhr. 2 1860

1970

1 1210

m
ik

ro
tv

rd
os

t

kov
2 1130

1170

lo
m

ov
á 

ho
už

ev
na

to
st

Obr.č.20 Vzorek č.1 -  Trhlina ve smaltu M 1000

Obr.č.21 Vzorek.č.1 – Vpich do fázového  rozhraní  M 1000
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Vzorek č. 2. - Základní smalt firmy Ferro + klasický jíl

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + klasický jíl

místo
vpichu č.

m
ěř

en
í

Hv0,1

[MPa ]

FHv0,

1
[Mpa]

r
[mm]

c
[mm]

KIC
[MPa.m1/2]

FKIC
[MPa.m1/2]

1 6310 8 11 1,557základní
smalt 2 6210

6260

1 1850fázové
rozhr 2 2310

2080

1 1230

M
ik

ro
tv

rd
os

t

kov
2 1190

1210

lo
m

ov
á 

ho
už

ev
na

to
st

Obr.č.22 Vzorek č. 2 – M 200

Obr.č.23 Vzorek č.2 – Trhlina ve smaltu  M 1000
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Vzorek č. 3. - Základní smalt firmy Ferro  + jíl jemný

místo
vpichu č.

m
ěř

en
í

Hv0,1
[MPa ]

FHv0,

1

[Mpa]

r
[mm]

c
[mm]

KIC
[MPa.m1/2]

FKIC
[MPa.m1/2]

1 5440základní
smalt 2 5810

5625

1 2200fázové
rozhr. 2 2050

2125

1 1280

m
ik

ro
tv

rd
os

t

kov
2 1170

1225

lo
m

ov
á 

ho
už

ev
na

to
st

Obr.č.24 Vzorek č. 3 – M 50

Obr.č.25 Vzorek č. 3 – Vpich ve fázovém rozhraní M 1000
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Vzorek č. 4. - Základní smalt firmy Ferro + jíl jemný

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + jíl jemný

místo
vpichu č.

m
ěř

en
í

Hv0,1

[MPa ]

FHv0,

1

[Mpa]

r
[mm]

c
[mm]

KIC
[MPa.m1/2]

FKIC
[MPa.m1/2]

1 5180 8 14 1,523krycí
smalt 2 5810

5495

1fázové
rozhr 2

1 5620 8 13 1,336základní
smalt 2 5660

5640

1 2100fázové
rozhr 2 1670

1885

1 1270

m
ik

ro
tv

rd
os

t

kov
2 1140

1205
lo

m
ov

á 
ho

už
ev

na
to

st

Obr.č.26 Vzorek č. 4 – M 200

Obr.č.27 Vzorek č.4 Trhlina v základním  smaltu  M 1000
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Vzorek č. 5. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T4M4

Nelze změřit ( přilnavost), popraskaný smalt

Obr.č.28 Vzorek č. 5 – M 50

Obr.č.29 Vzorek.č.5-Vpich ve smaltu  M1000

Obr.č.30 Vzorek.č.5-Vpichy  M 500
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Vzorek č. 6. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T4M4

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + Kaolín  K12T4M4

místo
vpichu č.

m
ěř

en
í

Hv0,1

[MPa ]

FHv0,

1
[Mpa]

r
[mm]

c
[mm]

KIC
[MPa.m1/2]

FKIC
[MPa.m1/2]

1 6130 8 4 1,53základní
smalt 2 5950

6040

1 1550fázové
rozhr 2 1710

1630

1 1170

m
ik

ro
tv

rd
os

t

kov
2 1190

1180

lo
m

ov
á 

ho
už

ev
na

to
st

Obr.č.31 Vzorek č. 6 – M 200

Obr.č.32 Vzorek č.6 – Vpich ve smaltu  M 1000
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Vzorek č. 7. - Základní smalt firmy Ferro + Kaolín  K12T3M4

místo
vpichu č.

m
ěř

en
í

Hv0,1

[MPa ]

FHv0,

1
[Mpa]

r
[mm]

c
[mm]

KIC
[MPa.m1/2]

FKIC
[MPa.m1/2]

1 7310základní
smalt 2 6370

6840

1 1920fázové
rozhr. 2 1900

1910

1 1190

m
ik

ro
tv

rd
os

t

kov
2 1210

1200

lo
m

ov
á 

ho
už

ev
na

to
st

Obr.č.33 Vzorek č. 7 – Vpich do kovu  M 1000

Obr.č.34 Vzorek č.7 – Vpichy ve smaltu  M 500
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Vzorek č. 8. - Základní smalt firmy Ferro  + Kaolín  K12T3M4

Krycí smalt zelený firmy „Vítkovice“ + Kaolín  K12T3M4

místo
vpichu č.

m
ěř

en
í

Hv0,1

[MPa ]

FHv0,

1
[Mpa]

r
[mm]

c
[mm]

KIC
[MPa.m1/2]

FKIC
[MPa.m1/2]

1 6250základní
smalt 2 6350

6300

1 1680fázové
rozhr 2 1660

1670

1 1260

m
ik

ro
tv

rd
os

t

kov
2 1130

1195

lo
m

ov
á 

ho
už

ev
na

to
st

Obr.č.35 Vzorek č. 8 – M 200

Obr.č.36 Vzorek.č.8 – Vpich do fázového rozhraní  M 1000
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7.7.2 Vyhodnocení měření mikrotvrdosti

Z výsledků je patrné, že smalt je tvrdší než základní materiál. Průměrné hodnoty

mikrotvrdosti základního materiálu se pohybovaly v rozmezí 1170 ÷ 1225 MPa.

Mikrotvrdost základního materiálu se výrazně nemění.

Mikrotvrdost smaltu

Průměrné hodnoty mikrotvrdosti smaltu se pohybovaly v rozmezí 5360 ÷ 6840 MPa.

Základní smalt firmy Ferro s kaolínem K12T3M4  vykazuje největší mikrotvrdost.

Graf č. 1 – Porovnání  mikrotvrdosti jednotlivých smaltů
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Mikrotvrdost fázového rozhraní

Průměrné hodnoty mikrotvrdosti fázového rozhraní se pohybovaly v rozmezí 1630 ÷

2125 MPa.  Mikrotvrdost fázového rozhraní je nejvyšší u smaltů  s kaolínem.
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Graf č. 2 – Porovnání  mikrotvrdosti fázového rozhraní
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7.7.3 Vyhodnocení měření lomové houževnatosti

Lomová houževnatost smaltu

Průměrné hodnoty lomové houževnatosti smaltu se pohybovaly v rozmezí 1,336÷ 1,557

MPa.m1/2. U všech druhů smaltů bylo zjištěno, že trhliny se vyskytují jen vyjímečně a u

smaltů s příměsí kaolínu K12T3M4 se trhliny nevyskytovaly vůbec a nebo jsou tak

malé, že je není možné změřit mnou dostupnými měřidly. V případě změření velmi

malé hodnoty trhlinky, by nebylo možné použít Palmqvistova vztahu, jelikož by nebyla

splněna podmínka 0,25 < c/r < 1,5.
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Graf č. 3 – Porovnání  lomové houževnatosti jednotlivých smaltů
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7.7.4 Posouzení výskytu pórů

U všech druhů smaltů se vyskytují póry různého množství a velikostí. Ve smaltech

s kaolínem je pórovitost menší a u smaltu s kaolínem K12T3M4  jsou póry malých

rozměrů pravidelně rozptýleny ve struktuře.
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8 ZÁVĚR

Diplomová práce je zaměřena na studium fázového rozhraní kov – ochranný povlak.

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. Teoretická část popisuje

povrch a jeho vlastnosti, porušování povrchů, předběžné úpravy, druhy, technologie

výroby a vlastnosti ochranných povlaků. Dále popisuje pochody na fázovém rozhraní .

Na teoretickou část navazuje část experimentální, výsledky tady uvedené vycházejí

z rozborů a měření. V závěru je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků po provedení

experimentálních zkoušek.

Zkušební vzorky a smaltéřské břečky dodala firma Ferro a a.s.Vítkovice. Jako

podkladový kov byl použit KOSMALT E 300 T. Povrch ocelového plechu byl

mechanicky očištěn a posléze odmaštěn v odmašťovacím prostředku Simple Green

zásaditý. Smaltování bylo prováděno ve vypalovací peci. Po provedeném smaltování

následovalo nařezání vzorků. Po té zalití do dentakrylu, broušení a leštění vzorků.

Úkolem diplomové práce bylo porovnat vlastnosti jednotlivých smaltů. Pro zhodnocení

přilnavosti sklovitého smaltového povlaku k podkladovému materiálu slouží měření

mikrotvrdosti na fázovém rozhraní systému smalt – kov. Proto byla prováděna zkouška

mikrotvrdosti pomocí Hanemmanova mikrotvrdoměru a s ní vypočítaná lomová

houževnatost. Dále jsme sledovali výskyt pórů ve smaltech.

Vzorky č.2,4,6,8 na které byl aplikován základní i krycí smalt se nám při měření jeví

jako by byla použita jen jedna vrstva smaltu.

Z výsledků měření plyne, že mikrotvrdost fázového rozhraní i smaltového povlaku je

nejvyšší u smaltů s kaolínem, u lomové houževnatosti jsou nejvyšší hodnoty dosaženy u

smaltu s kaolínem K12T3M4. U všech měřených vzorků se trhliny vyskytovaly

vyjímečně a u smaltů s příměsí kaolínu K12T3M4 se trhliny nevyskytovaly vůbec a

nebo jsou tak malé, že je není možné změřit mnou dostupnými měřidly. V případě

změření velmi malé hodnoty trhlinky, by nebylo možné použít Palmqvistova vztahu,

jelikož by nebyla splněna podmínka 0,25 < c/r < 1,5. Také póry malých rozměrů byly

pravidelně rozptýleny ve struktuře. Vzhledem ke zvětšení, kde bylo prováděno

hodnocení, nebyly postřehnutelné trhliny, které mohly vzniknout, neboť zmíněný

charakter poréznosti u kaolínu K12T3M4 pozitivně ovlivňuje tvorbu a šíření trhlin

v povlaku.
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 Jsou to první výsledky experimentálních zkoušek s použitím jiného vstupního

materiálu. Tradiční jíl je nahrazen netradičním kaolínem. Vzhledem k těmto výsledkům,

doporučuji další hodnocení povlaků s těmito materiály.
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