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ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Slitiny hliníku se řadí mezi celosvětově nejpoužívanější neželezné materiály. Hliník         

je procentuálně nejvíce zastoupený prvek v zemské kůře, nicméně začátek jeho průmyslové 

výroby se datuje teprve k roku 1859. V přírodě je možné hliník najít přibližně ve 250 různých 

minerálech. Mezi nejdůležitější se řadí korund, boehmit, diaspor, spinel, gibbsit, kaolinit              

a kyanit. [3] 

Nejvýznamnější rudou používanou pro výrobu hliníku je bauxit. V závislosti                         

na bohatosti lze ze 4 až 6 tun bauxitu získat 1 tunu hliníku. Alternativní metodou výroby 

uplatňovanou v zemích bývalého Sovětského svazu jsou suroviny, jako například seynit, 

nefelín a alunit. [3] 

Čistý hliník disponuje výbornou korozní odolností, nicméně je velmi často legován 

prvky, kterými jsou například měď, zinek a hořčík. Tyto prvky sice zlepšují mechanické 

vlastnosti výsledné slitiny, ale snižují korozní odolnost. Z tohoto důvodu se aplikují povrchové 

úpravy, kde se mezi jednu z nejvyužívanější řadí anodická oxidace. [9] 

Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou anodické oxidace a následně 

demonstrovat korozní odolnost a přilnavost eloxovaných povrchů s rozdílnými formami 

utěsnění. Práce se v první části teoretického rozboru zaměřuje na samotný proces vytvoření 

vrstvy, na její vlastnosti, druhy anodické oxidace, předúpravy povrchu, materiály vhodné  

k eloxování, vady i následné zkoušky a měření vedoucí k jejich odhalení. V druhé části je 

čtenáři přiblížena koroze a možnosti ochrany před jejím vznikem. V experimentální části je 

navrženo pracoviště anodické oxidace, je provedeno měření drsnosti povrchu před i po 

anodické oxidaci a měření tloušťky vrstvy. Dále jsou testovány mechanické a korozní vlastnosti 

vzorků. Zkouška přilnavosti byla provedena odtrhovou zkouškou a korozní zkouška proběhla 

v solné komoře, neutrální solné mlze.   
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1. Anodická oxidace 

Anodická oxidace, neboli eloxování, je řazena mezi nejrozšířenější metody 

povrchových úprav hliníku a jeho slitin, nicméně s jejím využitím je možné se setkat i u slitin 

titanu, zinku, tantalu a hořčíku. Eloxované povrchy jsou typické výbornou korozní odolností, 

tvrdostí a odolností proti otěru. Anodickou oxidaci je možné dělit: na tvrdou a dekorativní.  

Podle použitých lázní ji lze dělit na: na eloxování v kyselině sírové, borité, chromové  

a šťavelové. Základem metody je využití náchylnosti hliníku a jeho slitin k oxidaci. Principem 

oxidace povrchu je kontakt vysoce reaktivního povrchu hliníku a kyslíku, kdy se na povrchu 

tvoří tenká vrstva oxidu hlinitého Al2O3 o tloušťce přibližně 0,015 µm. Tato vrstva ovšem není 

dostatečně kvalitní a ani nedosahuje požadované tloušťky. Z tohoto důvodu se zavádí 

anodická oxidace, díky které se na povrchu vytvoří vrstva oxidu hlinitého o tloušťce 5-50 µm  

a v případě tvrdého eloxu až 200 µm.  [1][2] 

1.1 Princip metody 

Počátkem procesu je ponoření eloxované součásti do lázně s elektrolytem, kde se 

zapojuje jako anoda. Pro uzavření obvodu je třeba katoda, která je nejčastěji tvořena 

destičkou z hliníku, olova, titanu či korozivzdorné oceli. Do obvodu je následně přiveden 

proud, který může být stejnosměrný, střídavý či pulsní. Během toku proudu dochází k přesunu 

aniontů, které nesou částice kyslíku z katody na anodu. Na anodě dochází k rozpuštění hliníku 

a současně v lázni narůstá množství hydroxidových iontů OH-. Reakcí mezi ionty Al3+ a OH- se 

na povrchu anodizované součásti tvoří hydroxid hlinitý. Touto nově vzniklou vrstvou                       

je zabráněno průchodu elektrického proudu. S rostoucími hodnotami elektrického odporu 

dochází k ohřevu součásti, což má za následek dehydrataci vrstvy a následnou přeměnu             

na oxid hlinitý.[2][3][5] 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1 Schéma procesu anodické oxidace [8] 
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1.2 Technologický postup 

V procesu anodické oxidace je zahrnuto mnoho kroků, které se podílejí na konečném 

výsledku. Pro dosažení požadovaného výsledku je nutné dodržet správný sled operací.                 

U některých kroků existuje více alternativ, viz Obr 2. [3][9] 

 

 

Obr. 2 Příklad technologického postupu anodické oxidace [3] 



16 
 

1.3 Vrstva a její vlastnosti 
 

1.3.1 Složení a tvorba vrstvy 

Vrstva vytvořená anodickou oxidací je složena ze dvou částí. První je tzv. izolační vrstva, 

která je bezpórovitá a dielektrická. Na ní je navázána krycí vrstva, která je již pórovitá a vzniká 

zpětným rozpouštěním hlavní vrstvy v elektrolytu. Je složena ze svazků kolmých ke kovovému 

povrchu. Pórovitost se zvětšuje s navyšující se teplotou a časem anodické oxidace. Plášť vláken 

je tvořen oxidem hlinitým. Při přeměně hliníku na oxid hlinitý se zpětně obnovuje izolační 

vrstva, a to stejnou rychlostí, jako se z ní tvoří krycí vrstva. [2][3] 

  

 

 

 

 

 

V dnešní době se pracuje se dvěma základními modely pro vytváření vrstev. Prvním        

je model podle Murphyho a Michelsona, dle kterého je oxidická vrstva tvořena vláknitými 

oxidickými krystaly. Druhý model je dle Kellera a Huntera. Ten je založen na myšlence, která 

uvádí, že v porézní vrstvě se vyskytují buňky hexagonálního tvaru v těsné blízkosti u sebe.[3][4] 

1.3.2 Tvrdost vrstvy 

Tvrdost eloxované vrstvy je závislá na elektrolytických podmínkách a chemickém 

složení anodizované součásti. Se zvyšující se teplotou lázně a koncentrace kyseliny dochází 

k poklesu výsledné tvrdosti z důvodu zpětného rozpouštění vrstvy do elektrolytu. Tvrdost         

se stanovuje na 8. stupeň Mohsovy stupnice. Mikrotvrdost vrstev se liší dle metody oxidace. 

Při dekorativní metodě se pohybuje okolo 250-300 HV a pro metodu tvrdého eloxu                        

se dosahuje mikrotvrdosti v hodnotách od 400 HV do 800 HV. Nejvyšší tvrdost se nachází             

u základního materiálu, kdy směrem na povrch vrstvy klesá. I přes vysokou tvrdost jsou ovšem 

vrstvy relativně náchylné k prasklinám. [1][2] 

Obr. 3 Model vrstvy podle Keller–Hunter [3] Obr. 4 Model vrstvy Keller-Hunter pohled shora [4] 
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1.3.3 Tloušťka vrstvy 

Tloušťka vrstvy je ovlivňujícím faktorem pro výslednou korozní odolnost. Výslednou 

tloušťku je možné ovlivnit vyšší proudovou hustotou, napětím, klesající teplotou, nižší 

hustotou elektrolytu, či délkou anodizace. Po zahájení anodizace má vrstva tendenci růst          

po dobu 120 minut. Při prodloužení doby anodizace by již nedocházelo k růstu vrstvy, naopak 

by docházelo k úbytku eloxovaného materiálu. Doba procesu se liší dle parametrů            

oxidace, nicméně nejčastěji je omezena horní hranicí 60 minut, kdy je již výsledek dostačující. 

Tloušťka vrstvy h je určena vztahem [1][3][6]: 

                                                   h = 0,4 . ƞ . I . t . S -1                                                                                  (1)                                

  h = tloušťka anodizované vrstvy [µm] 

  ƞ = stupeň účinnosti lázně (0,6-0,7) 

   I = hodnota stejnosměrného proudu [A] 

   t = délka procesu 

   S = plocha anodizované součásti 

Tloušťka může být také regulována různým složením elektrolytu. V kyselině chromové 

je výsledná tloušťka obvykle 3-20 µm, v kyselině sírové (za použití stejnosměrného proudu) 

obvykle 5-30 µm, v kyselině šťavelové 10-60 µm a při tvrdém eloxu se dosahuje hodnot od 40 

do 200 µm. Důležitým konstrukčním faktorem je také vzrůst vrstvy nad anodizovaný povrch. 

Oxid hlinitý je objemnější než čistý hliník, a proto dochází k nárustu vrstvy nad povrch součásti,                            

a to přibližně o 1/3 nad původní rozměr. Zbylé 2/3 tloušťky vrstvy vznikají pod povrchem 

anodizované součásti. [2][6]           

 

Obr. 5 Růst vrstvy nad povrch hliníku [3] 
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1.3.4 Vzhled vrstvy 

Finální vzhled vrstvy je závislý na chemickém složení materiálu anodizované součásti, 

typu a parametrech anodické oxidace. Výsledný vzhled je nepřímo ovlivněn i rozpustnými 

legurami a přísadami materiálu, jelikož mají za následek navýšení porozity vrstvy, které se 

následně využívá například při barvení u metody dekorativního eloxu. Naopak nerozpustné 

legury, kterými jsou například mangan, křemík a hořčík, obvykle způsobují zbarvení vrstvy         

do odstínů šedi. Během eloxování se zvýrazňují nerovnosti anodizovaného materiálu, a proto 

je nutné provést kvalitní předúpravu povrchu. Při zahřátí povrchu nad teplotu 350 °C dochází 

k narušení vrstvy, která má následně tendenci praskat při rychlém ochlazení. Tímto jevem         

je sice způsobeno vizuální poškození, nicméně vlastnosti vrstvy se mění jen minimálně. 

[2][6][7] 

1.3.5 Porozita vrstvy 

Póry se tvoří zpětným rozkladem vznikající vrstvy. Tento jev lze potlačit například 

tvrdou anodickou oxidací, snížením koncentrace elektrolytu v lázni či chemickou úpravou, 

která zacelí póry. S narůstající porozitou se snižuje korozní odolnost a tvrdost. Průměr pórů je 

v rozsahu 0,01-0,02 µm. Míra pórovitosti je ovlivněna typem proudu, kdy při průchodu 

střídavého proudu vznikají poréznější vrstvy než při průchodu stejnosměrného proudu. 

S rostoucím napětím porozita klesá, a naopak se zvyšující se teplotou dochází k jejímu nárustu. 

V případě dekorativní anodické oxidace, kde je porozita 25 %, lze vrstvu poměrně jednoduše 

zabarvit. Po tvrdé anodické oxidaci se dosahuje hodnot porozity okolo 12 %. [1][2][6] 

1.3.6 Korozní odolnost 

Odolnost proti korozi je ovlivněna tloušťkou vrstvy, kdy se s narůstající tloušťkou vrstvy 

zvyšuje korozní odolnost. Anodizovaný výrobek je chráněn vytvořenou vrstvou v prostředí pH 

6,5-8 před okolní atmosférou a chemickými vlivy. Udávané mezní hodnoty jsou 10 µm               

pro vnitřní prostředí a 20 µm pro venkovní prostředí. Výsledná korozní odolnost je také závislá 

na zvoleném typu dodatečné povrchové úpravy. [6] 

1.3.7 Absorbční vlastnosti 

Vrstvy s pórovitou strukturou jsou schopné absorbovat jemné částice. Tato vlastnost 

je využívána pro barvení vrstvy organickými či anorganickými barvami. [3] 
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2. Druhy anodické oxidace 

V dnešní době je možné se setkat se širokým spektrem elektrolytů, avšak v praxi               

je realizovatelných podstatně méně variant. Obvykle a nejčastěji se rozlišují tři základní 

skupiny anodických oxidací, a to dekorativní (v kyselině sírové, borité, chromové, šťavelové), 

tvrdá a relativně nový typ MAO/PEO. Rozdíly mezi metodami se projevují v tloušťce vrstvy, 

vlastním zbarvením vrstvy nebo schopností vytvořit čistě průhledné vrstvy. [3] 

2.1 Dekorativní anodická oxidace 

Jak je již z názvu patrné, jedná se o metody využívané zejména k dekorativním účelům. 

Díky vysoké pórovitosti vrstvy je možné snadné vybarvování. [9] 

2.1.1 V kyselině sírové 

Jedná se o nejrozšířenější metodu anodické oxidace. Metoda v elektrolytu z kyseliny 

sírové je označována GS. V případě přísady v podobě kyseliny šťavelové se používá označení 

GSX. Průběh je za působení stejnosměrného proudu. Vyznačuje se vysokou spolehlivostí 

procesu, nízkou spotřebou energie, potřebou jen nízkého napětí a cenovou přijatelností, 

jelikož se jedná o nejlevnější elektrolyt. Metoda je typickým zástupcem skupiny dekorativního 

eloxu, kde se využívá její barvitelnosti do různých odstínů. Výsledná vrstva má tloušťku 

přibližně 5-30 µm a v porovnání s ostatními metodami vykazuje nižší korozní odolnost a také 

otěruvzdornost. V případě metody GSX se tyto hodnoty zvyšují a vytvoří se tvrdší a celistvější 

vrstva. Metoda kyseliny sírové se hojně využívá ve strojírenství, v architektonickém či 

sportovním průmyslu. Tato metoda je nevhodná pro výrobky s úzkými mezerami. [2][3][6] 

Tab. 1 Výběr metod anodické oxidace v kyselině sírové za použití stejnosměrného proudu [3] 
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2.1.2 V kyselině chromové 

Jedná se o druhou nejpoužívanější metodu. Nese označení Typ I či Bengough-Stuart. 

Elektrolytem je vodný roztok kyseliny chromové s koncentrací 3-10 hmotnostních procent. 

Vrstva o obvyklé tloušťce 3-20 µm se vyznačuje výbornou korozní odolností a přilnavostí          

pro následující nanášení barvy. Při nižší pracovní teplotě a koncentraci elektrolytu se snižuje 

tloušťka vrstvy. Signifikantním přínosem metody je zabránění filigránské (nitkové) koroze. 

Během procesu se jako katoda používá destička z nerezové oceli, která má až pětinásobně 

větší plochu než oxidovaná součást. Nejčastěji se s metodou kyseliny chromové je možné 

setkat v leteckém průmyslu, kde se využívá na mechanicky namáhaných součástech. [3][9][10]    

Tab. 2 Parametry pro metodu Bengough-Stuart [3] 

 

2.1.3 V kyselině šťavelové 

Touto metodou je možné vytvořit relativně tlustou vrstvu dosahující tloušťky až 60 µm. 

Vzhledem k poměrně vysoké pórovitosti je vrstva vhodná k barvení, byť samotná vrstva             

je bezbarvá. Vzhledem k vyšší tloušťce je vrstva odolná proti opotřebení. Nevýhodou metody 

je nutnost použití napětí o minimální hodnotě 50 V. Jsou tedy vyžadována vysoká 

bezpečnostní opatření. Metoda je využívána převážně v elektrotechnice či nanotechnologii. 

[3][6] 

Tab. 3 Výběr metod anodické oxidace v kyselině šťavelové [11] 
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2.2 Tvrdá anodická oxidace 

Je označována jako Typ III. Vrstva se barví do šedé až černé barvy a dosahuje se tloušťky 

až 200 µm. Dodatečné barvení se obvykle neaplikuje z důvodu necelistvého vzhledu. 

S narůstající tloušťkou vrstvy se anodizovanému hliníku snižuje pevnost v tahu a snižuje              

se porezita až na hodnoty 12 %. U vzniklé vrstvy je možné pozorovat výbornou odolnost proti 

korozi a skvělou tepelnou izolaci, čehož se hojně využívá v elektrotechnickém průmyslu. Hlavní 

požadavky se kladou na vlastnosti vrstvy, nikoliv na vzhled. Proces se shoduje s ostatními typy 

anodických oxidací, kdy jediný rozdíl je v použití nižších teplot elektrolytu, které jsou obvykle 

v rozsahu -5 °C až 5 °C, nicméně je možné dosahovat v minusu teplot až – 26 °C a v plusu teplot 

až 15°C. Obvykle je jako elektrolyt použit roztok kyseliny sírové o koncentraci 10-25 

hmotnostních procent a stejnosměrný proud. Napětí je vyšší oproti dekorativním metodám, 

kdy se pohybuje od 50 do 90 V. Tyto zvýšené hodnoty napětí mají za následek vytvoření tvrdší 

a otěruvzdornější vrstvy oproti metodám dekorativního eloxování. Výsledná vrstva dosahuje 

nízké porozity a hodnot tvrdosti od 400 do 800 HV. [1][2][9] 

 

Tab. 4 Výběr metod tvrdé anodické oxidace [11] 

 



22 
 

Vzhledem k povaze metody je obvyklý vznik vyšší povrchové drsnosti. Z tohoto důvodu 

je velmi důležitá kvalitní předúprava povrchu, která se provádí s úkolem docílit co nejnižších 

hodnot drsnosti. U tvářených slitin se drsnost povrchu po anodizaci zvýší přibližně o 0,25-0,5 

µm a u slévárenských slitin toto zvýšení dosahuje hodnot 1,25–2,5 µm. Pro metodu tvrdého 

eloxu také není vhodné použití slitiny hliníku s obsahem mědi vyšším jak 5 % a s obsahem 

křemíku vyšším jak 8 %. Tento problém lze částečně vyřešit přidáním kyseliny glykolové či 

oxalové do elektrolytu. [2][6][9] 

Tvrdou anodickou oxidací je způsoben vznik tvrdé a křehké vrstvy na povrchu měkkého 

základního materiálu. Z tohoto důvodu je při velkém zatížení součásti možný vznik plastické 

deformace, což má za následek vznik trhlin či drolení vrstvy. Jako prevence proti těmto jevům 

se v poslední době do anodizované vrstvy přidávají přísady v podobě částic teflonu. [2] 

2.3 Mikrooblouková anodická oxidace (MAO) 

Jedná se o relativně novou metodu spojenou s rozvojem nanotechnologií. Využití           

se nachází u neželezných kovů, konkrétně u slitin Al, Mg a Ti. Metoda se obvykle označuje jako 

mikrooblouková anodická oxidace (MAO), nicméně je možné se setkat i s označením 

plazmatická elektrolytická oxidace (PEO). Technologie se v mnoha ohledech shoduje 

s klasickou anodickou oxidací, nicméně se liší použitým elektrolytem a pracovními 

podmínkami. [32] 

Principem metody je tvorba mikroplazmových výbojů, které se tvoří při průchodu 

elektrického proudu na rozhraní elektrolytu a kovu. Po zapojení obvodu se na hliníkovém 

substrátu tvoří amorfní pórovité oxidy. Po “průrazu“ elektrického proudu dochází ke vzniku 

plazmatických výbojů v pórovitých kanálech a dochází k iniciaci kyslíku. Dále nastává výbuch 

roztaveného oxidu z kanálu a následné rychlé ochlazení. Vytvořená vrstva se postupně 

zhutňuje opakujícími se výboji na různých místech.  Metodou lze vytvořit velmi kvalitní vrstvu, 

kterou lze poskytnout vlastnosti, kterými jsou například vysoká tvrdost a odolnost proti korozi, 

výborné izolační vlastnosti a odolnost proti cyklickému namáhání. Technologií je také 

umožněno eloxovat tvarově komplikované součásti, jelikož vrstva je vyloučena rovnoměrně 

po celém povrchu, a to i v otvorech a dutinách.  [63] 
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Tab. 5 Porovnání parametrů metody MAO s dekorativní (TYP II) a tvrdou (TYP III) anodickou oxidací 
[32] 

 

3. Předúpravy povrchu 

Předúpravy povrchu jsou nedílnou součástí technologie povrchových úprav. Je jimi 

určen výsledný vzhled a kvalitu povrchu. Jejich účelem je vytvoření co nejlepších podmínek 

pro aplikovanou povrchovou úpravu. Pro anodickou oxidaci je kvalitní předúprava povrchu 

zásadní. Druhy předúprav povrchu hliníkových materiálů zaštiťuje norma DIN 17 611. [3][11] 

 

 

 

Tab. 6  Výběr druhů mechanických předúprav dle DIN 17 611 [3] 
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3.1 Mechanické předúpravy 

Mechanické předúpravy slouží k odstranění nečistot z povrchu, zlepšení mechanických 

vlastností povrchu a zajištění vhodných podmínek pro následující povrchovou úpravu. Mohou 

se provádět jako krok před elektrochemickou předúpravou povrchu, nebo jako samostatný 

krok. Jsou velmi důležité u dekorativní anodické oxidace, kde je kladen důraz na reflexní 

vlastnosti vzniklých vrstev. U tvrdé anodické oxidace se mechanické předúpravy podílí na 

výsledné drsnosti, která má následně vliv na vyšší odolnost proti opotřebení součásti. Mohou 

se také používat na odstranění drobných nerovností povrchu. [11][12] 

Mezi technologie mechanických předúprav je možné zařadit: tryskání, omílání, 

broušení, kartáčování, leštění [15] 

3.1.1 Tryskání 

Jedná se o jednu z nejúčinnějších technologií předúprav povrchu. Lze ji použít jako 

předúpravu před samotnou povrchovou úpravou či jako samostatnou finální úpravu, zejména 

pro zlepšení mechanických vlastností. Principem metody je metání tryskacího materiálu 

(abraziva). Dopadem abraziva se z tryskaného povrchu odstraňují nečistoty a korozní produkty 

a zároveň dochází k plastické deformaci tryskané součásti. Jako abrazivum se používají kovové 

i nekovové sypké materiály. Jednotlivé zrnka abraziva mohou mít mnoho tvarů, například 

ostré, tupé, oválné a jejich velikost se pohybuje od desetin do jednotek milimetrů. [16] 

 

 

Obr. 6 Příklady tryskacích materiálů. [16] 
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Mokré tryskání – Využívá se abrazivum ve směsi s vodou. Tato směs je urychlována 

vzduchem. Ve vodě není abrazivem tvořen elektrostatický náboj a voda zároveň působí jako 

prevence proti ucpání skulin abrazivem a současně dochází k oplachu povrchu, na kterém 

následně nezůstane prach. Jedná se o metodu, která je velmi šetrná k povrchu                

materiálu, kdy nedochází k výraznému úběru materiálu a vzniká jemný a rovnoměrný povrch. 

Výhodami metody jsou menší spotřeba a vyšší tok abraziva, možnost recirkulace a použití 

jemnějšího abraziva. U této metody je možné sloučit odmaštění a tryskání do jednoho kroku. 

[19][20] 

Negativem metody je přítomnost vody v procesu, kdy může docházet ke vzniku koroze. 

Tento nežádoucí jev je možné potlačit inhibitory koroze smíchané s tryskací vodou, kterými    

se z povrchu odstraní chloridy. [21] 

Suché tryskání – Spočívá ve vysokorychlostním metání abraziva na povrch součásti, 

kdy výsledkem je odstranění koroze a zdrsnění povrchu. Pro tuto metodu se jako abrazivum 

nejčastěji používají zrna křemičitého písku, která jsou metána maximálním tlakem 0,3 MPa. 

Dalším možným abrazivem je litinová drť s maximálním tlakem 0,7 Mpa. [19] 

Zajímavou alternativou ke klasickým abrazivům je tryskání suchým ledem. Výhodou 

metody je zachování původního reliéfu povrchu, kdy nedochází k jeho mechanickému 

poškození. Tryskacím prostředkem je oxid uhličitý o teplotě -79 °C, který po dopadu na povrch 

intenzivně sublimuje. Jeho působením je povrch šokově ochlazen, nastane jeho délková 

kontrakce a dojde ke zkřehnutí nečistot, které následně proudem vzduchu odpadnou. [22] 

 

Obr. 7 Porovnání suchého a mokrého tryskání [19] 
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3.1.2 Omílání 

Spočívá v úběru materiálu vzájemným třením omílacích prostředků a omílané součásti. 

Průběh je v omílacích bubnech či zvonech, které jsou z vnitřní části pokryty pryží či plastem. 

Využívá se převážně pro součásti menších rozměrů s komplikovanými tvary. Za účelem 

odstranění koroze a odmaštění se používají chemické látky, jako například chlorid sodný             

či nitrid sodný. Metoda se využívá pro zpevnění povrchu výrobku, odstranění korozních 

produktů a zaoblení hran. Lze dosáhnout nízkých hodnot drsnosti, jmenovitě až Ra 0,3. [16] 

[17] 

Rozlišují se tři základní způsoby omílání [16]: 

• Rotační – Využívá se pro díly menších rozměrů, omílacím prostředkem jsou částice tvaru 

válce. 

• Vibrační – Využívá se pro díly menších rozměrů, je účinnější než rotační způsob. 

• Odstředivé – Využívá se na větší díly, jelikož se jedná o hrubší omílání. 

Omílací prostředky se volí dle požadovaného výsledku. Pro hrubování se využívají 

hrubší omílací prostředky s vysokou tvrdostí, pro dokončovací operace se využívají jemnější 

prostředky. Omílací tělíska se dělí na kovové, organické a kameny (křemen, korund, čedič). 

Jejich životnost není příliš vysoká, jelikož během procesu dochází k jejich obrušování, čímž       

se snižuje jejich ubírací schopnost. [16] 

3.1.3 Broušení 

Řadí se mezi metody třískového obrábění, kde k úběru materiálu dochází za použití 

nástroje a brusiva. Účelem je odstranění koroze, nečistot, vyrovnání nerovností a dosažení 

požadované drsnosti povrchu. Broušení se obvykle provádí na etapy, kdy se povrch vybrušuje 

na stále nižší drsnost. Pro aplikaci brusiva se obvykle používají brusné kotouče z umělého 

korundu či karbidu křemíku. [16][18] 

První operace s největším úběrem materiálu se označuje jako hrubé broušení                     

o hrubosti s označením 24-100. Jeho cílem je odstranění základních nerovností a vad povrchu. 

Následuje broušení s brusivem s jemnější zrnitostí 120-240, jehož úkolem je snížit drsnost 

z první operace. Tímto způsobem se snižuje zrnitost brusiva až do doby, kdy je dosažena 

požadovaná drsnost základního povrchu. [16][19] 
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3.1.4 Kartáčování 

Jedná se o metodu určenou především k odstranění hrubých nečistot, korozních 

produktů a zjemnění povrchu po broušení. Pro kovové součásti se používají ocelové kartáčové 

drátky, pro nekovové součásti poté drátky z mosazi či keramiky. Alternativou jsou také kartáče 

z přírodních či umělých vláken (nylon, bavlna). Stejně jako u broušení je možné proces rozdělit 

na více operací. Prvním krokem je použití tvrdých a hrubých kartáčů a následný přechod 

k měkkým a pružným kartáčům z umělých vláken. Negativní vlastností kartáčování je riziko 

nedokonalého odstranění koroze, která se může ukrýt v pórech adherendu. [18][19] 

3.1.5 Leštění 

Jedná se o speciální případ broušení, kdy se dosahuje velmi nízkých hodnot drsnosti 

(až Ra 0,01). Cílem je odstranění jemných nerovností nečistot. [23] 

Lze rozlišovat tři základní druhy leštění [23]: 

• Mechanické - Metoda spočívá v kontaktu povrchu a leštícího nástroje, kterým                 

je nanášen leštící přípravek. Pro nanesení přípravku na leštěný povrch se používají 

leštící kotouče, pásy a kartáče. [18] 

• Chemické – Principem této relativně nové metody je ponoření vzorku do lázně 

s chemickým roztokem, kde následně proběhne chemická reakce. Během reakce            

se z povrchu odleptá tenká vrstva, čímž zbyde jen vyleštěný hladký povrch. [24] 

• Elektrochemické – Spočívá v anodickém rozkladu v elektrolytu. Elektrolyt je obvykle 

tvořen viskózní kyselinou (například kyselina sírová). Anoda je tvořena leštěnou 

součástí a katoda je obvykle tvořena destičkou z nerezové oceli. Systémem se nechá 

protéct stejnosměrný proud od anody ke katodě. Během procesu se povrch součásti 

oxiduje a nerovnosti povrchu jsou rozpuštěny do elektrolytu. [25] 

3.2 Chemické předúpravy 

Chemické předúpravy povrchu se využívají převážně pro očištění povrchu od nečistot 

a oxidů vzniklých korozí před následující povrchovou úpravou. V případě anodické oxidace       

se využívá technologický postup, ve kterém je obsaženo odmaštění, moření, vyjasnění a 

oplach. Díky moderním technologiím dnešní doby je možné i sloučení dvou kroků do jednoho, 

jako například spojení odmaštění a moření. [2][3] 
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Chemické předúpravy slouží k odstranění dvou typů nečistot [13]: 

• Ulpělé nečistoty – Na povrch jsou vázány jen adhezními silami. Vzhledem             

k faktu, že se jedná převážně o mastné látky, se k odstranění používá operace 

odmaštění. Do této skupiny se řadí zbytky mastných látek (emulze, tuky, oleje), prach, 

kovové třísky a také anorganické nečistoty (brusivo, grafit). [13] 

• Vlastní nečistoty – Jsou k základnímu materiálu vázány chemickou vazbou. Jedná       

se o korozní zplodiny, jakými jsou například rez a okuje. Pro odstranění se využívá 

operace moření. [13] 

3.2.1 Odmaštění 

Jedná se o první krok v chemické předúpravě povrchu před anodickou oxidací. Účelem 

je odstranění všech nežádoucích nečistot z povrchu, jako například tuků, třísek a prachu. Toho 

je docíleno odloučením nečistot z povrchu způsobené jejich přeměnou na formu roztoku           

či emulze a následném zabránění jejich zpětnému vyloučení. [12][13] 

V praxi se rozlišují tři základní druhy odmašťování [13]: 

• V organických rozpouštědlech – Jedná se o nejjednodušší proces s vysokou účinností.   

Metodu nelze použít na vlhké povrchy. Další nevýhodou je obtížná likvidace 

rozpouštědla. Proces lze provádět ponorem, postřikem či v páře, což je zároveň 

nejrychlejší metoda. Nejpoužívanějšími rozpouštědly jsou výrobky z chlorovaných 

uhlovodíků a perchlorethylen, které se vykazují vysokou účinností, neovlivněním 

odmašťovaného materiálu a nehořlavostí. Z důvodu narkotických účinků je ovšem 

nutná patřičná ochrana. [13] 

• Emulzní – Jastnoty jsou rozpuštěny rozpouštědlem, které je při penetraci do vrstvy 

nečistot podporováno přítomným emulgátorem. Metodou je dosaženo vysoké 

účinnosti i na velmi znečištěné povrchy. Provádí se ponorem, ručním potěrem                   

či ostřikem. [14] 

• Ve vodných alkalických roztocích - Spočívá v emulgaci a dispergaci nečistot. Metoda 

se používá například na rostlinné i živočišné tuky a oleje, které se během působení 

alkálií chemicky mění, tzv. “zmýdelňují“. Metodu nelze použít na mastnoty minerálního 

původu z důvodu jejich chemické odolnosti. [13] 
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3.2.2 Moření 

Jedná se o chemický, či elektrochemický proces odstranění korozních produktů 

z povrchu hliníku a jeho slitin. Během moření dochází k odstranění původní válcované a lité 

struktury. Jako mořící přípravky se používají kyseliny pro ocelové materiály (roztoky kyseliny 

sírové, fosforečné, chlorovodíkové) a hydroxidy právě pro hliníkové slitiny (sodný o 

koncentraci 15 hmotnostních procent). Negativním efektem moření je nežádoucí vnikání 

vodíku a solí do povrchu, které probíhá během rozpouštění kovu společně s nečistotami. Délka 

procesu se pohybuje v řádech sekund až minut. Nejzásadnější vliv na intenzitu procesu má 

koncentrace a teplota lázně, nicméně proces je ovlivněn i další parametry, kterými jsou složení 

základního materiálu, složení mořidla a doba procesu. [2][3][13] 

Pro anodickou oxidaci se v praxi nejvíce používají typy moření E0 a E6.  

Tab. 7 Parametry moření E0 a E6 [3] 

 

      

Technologický postup moření je započat předúpravou ve formě odmaštění. Následuje 

moření v lázni E6, nebo mořením v lázni E0. Na mořeném povrchu se provede ekonomický a 

průtočný oplach a jako poslední součástí operace je dezoxidace. [3] 
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Skutečností, na kterou je třeba brát zřetel, je exotermicita při reakci hliníku 

s hydroxidem sodným, kdy se výrazně zvyšuje teplota mořící lázně. Z tohoto důvodu je tedy 

vhodné řádně naddimenzovat mořící lázeň z hlediska velikosti. Dalším faktem, který je třeba 

mít na paměti, je úbytek hliníku při moření. Při příliš dlouhém ponecháním součásti v mořící 

lázni může dojít k jejímu nenávratnému poškození. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

3.2.3 Vyjasnění 

Dezoxidace, neboli vyjasnění, je určena k [11]: 

• Neutralizaci alkalických zbytků 

• Odstranění nerozpustných součástí vzniklých odmaštěním 

• Aktivaci hliníku k následné anodické oxidaci 

Původně se k účelu vyjasnění používala kyselina dusičná, nicméně v dnešní době              

je nahrazena lázněmi bez dusičnanu (například kyselinou sírovou s aditivy) z ekologických 

důvodů. [3][11] 

Obr. 8 Závislost úbytku materiálu na době moření, roztokem je NaOH [11] 
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3.2.4 Oplach 

Je součástí většiny elektrochemických předúprav povrchu. Má značný vliv na konečný 

výsledek operace jak z technického, tak ekonomického hlediska. Využívá se průtočný oplach, 

který by měl ideálně být vícestupňový v demineralizované vodě z důvodu zamezení ucpání 

pórů minerály. Při vyjmutí součásti z lázně hrozí nebezpečí vynesení elektrolytu na povrchu 

součásti a zároveň její znečištění nečistotami na hladině lázně. Dle teploty se rozlišují oplachy 

na teplé a studené. [2][13] 

4. Materiály pro aplikaci anodické oxidace 

Anodická oxidace je metoda využívána zejména pro hliníkové slitiny, nicméně                      

ji lze aplikovat i na jiné materiály, jakými jsou například titan, zinek, hořčík a tantal. [3] 

4.1 Hliník a jeho slitiny 

Hliník je nepolymorfní stříbrobílý kov. Jeho slitiny jsou nejpoužívanějším neželezným 

materiálem. Krystalizace je v mřížce FCC a měrná hmotnost je velmi nízká (přibližně 2 700 

kg/m3). Teplota tání se udává na 660 °C. Mezi výhody hliníku se řadí vysoká tepelná i elektrická 

vodivost, dobrá slévatelnost a tvárnost (za studena i za tepla) a vysoká měrná tepelná kapacita. 

Negativa hliníku jsou obtížné obrábění a nízká tvrdost. Hliník a jeho slitiny se hojně využívají 

v leteckém průmyslu. [11][26] 

Základní surovinou pro výrobu hliníku je bauxit. Principem je elektrolýza taveniny 

bauxitu a kryolitu o přibližné teplotě 950 °C. Na katodě se vylučuje elementární hliník, na 

anodě kyslík, který okamžitě reaguje s povrchem elektrody, kdy se vytváří oxid uhelnatý. [27] 

Tab. 8 Základní materiálové charakteristiky hliníku [26] 
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4.2 Titan 

Titan je polymorfní stříbrobílý kov. Krystalizace probíhá v mřížce H12 do teploty 882 °C 

(hranice stabilní modifikace α). Nad touto teplotu je stabilní fáze β uspořádaná do mřížky k8. 

Měrná hmotnost je nízká (4 500 kg/m3) a teplota tání je 1 668 °C. Vyznačuje se vysokou korozní 

odolností, pevností, tuhostí, nízkou hustotou a stálostí na vzduchu, kdy je stálý ve všech 

chemických atmosférách. Titan se využívá například v kosmickém a námořním průmyslu, či ve 

farmaceutickém a potravinářském průmyslu díky své vysoké biokompatibilitě. [28][29][31] 

 

Obr. 9 Rovnovážný diagram titanu s prvky zvyšujícími transformační teplotu (I) a naopak s prvky 
snižujícími (II) [28] 

V praxi se anodická oxidace titanu provádí mimo dekorativní a ochranné účely také 

například pro zvýšení jeho bioaktivity. Jedná se o hydrotermální proces, který spočívá 

v anodické oxidaci v elektrolytu obohaceným o ionty Ca a P a následným vložením součásti   

do autoklávu s roztokem NaOH. Součást se zde ponechá po dobu několika hodin za teploty 

250 °C. Výsledkem je vznik funkčních skupin Ti-OH a Nb-OH na povrchu oxidu. To následně 

vede ke zlepšení bioaktivity.  [30] 

Tab. 9 Zbarvení titanu po anodické oxidaci v závislosti na napětí [31] 
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4.3 Zinek 

Zinek je stříbřitý měkký, za pokojové teploty křehký, neušlechtilý kov. Krystalizace         

se koná v mřížce HCP. Měrná hmotnost je 7 100 kg/m3 a teplota tání 491,5 °C. Zinek se využívá 

pro jeho skvělé vlastnosti pro tvorbu odlitků, nicméně tyto produkty není vhodné vystavovat 

velkému namáhání, jelikož zinek je mechanicky málo odolný. Dalším uplatněním zinku                 

je například jeho použití jako ochranný antikorozní materiál pro železo a jeho slitiny. [32] 

Historie anodické oxidace zinku je datována do roku 1960, kdy byla vyvinuta pod 

názvem Iridize. Až do roku 1990 se využívala specifikace MIL-A-81801, kterou byla popsána 

anodická oxidaci zinku a jeho slitin. Tato specifikace se rozlišovala na čtyři třídy anodické 

oxidace. Rozdíl jednotlivých tříd je převážně ve složení anodizační lázně. Pro třídu I se používal 

elektrolyt tvořený hydroxidem amonným či kyselinou fosforečnou, chromovou                                   

a fluorovodíkovou. Pro lázeň třídy II je typický chroman křemičitan sodný, pro třídu III 

vanadičnano-chroman-křemičitan sodný a pro třídu IV manganistano-chroman-křemičitan 

sodný. Hlavními rozdíly proti klasické anodické oxidaci hliníku jsou převážně proudová hustota 

a teplota, kdy anodizace zinku vyžaduje vyšší proudovou hustotu i napětí. [32][34][37] 

 

4.4 Hořčík 

Hořčík je stříbřitý středně tvrdý kov. Měrná hmotnost se udává na 1 738 kg/m3 a 

teplota tání 650 °C. Hořčík se vyznačuje malou hustotou a schopností tlumit vibrace. Negativy 

jsou nízká korozní odolnost a pevnost. Využívá se v leteckém a automobilovém průmyslu ve 

formě slitiny hořčíku a hliníku zvané dural, či v metalurgii jako samostatný prvek díky své 

vysoké reaktivitě. [32][35] 

 

Tab. 10 Třídy anodické oxidace dle MIL-A-81801 [32] 
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V dnešní době se lze nejčastěji setkat se třemi druhy anodických oxidací zinku. 

Konkrétně se jedná o metody Dow 9, Dow 17 a HAE. [32] 

Dow 9  

Dow 9, taktéž známa pod názvem galvanická anodizace, je metoda určená převážně 

k dekorativním účelům, jelikož výsledná vrstva neposkytuje dostatečnou korozní odolnost. 

Výsledná vrstva je zbarvena do hnědé barvy a vytváří skvělé podmínky pro aplikaci nátěrových 

hmot. Využití metody se nachází převážně v elektrotechnickém průmyslu. [32][38] 

Tab. 11 Parametry metody Dow 9 pro stejnosměrný i střídavý proud [32] 

 

Dow 17 

Metoda byla představena firmou Dow Chemical Company v polovině čtyřicátých let 

minulého století. Použít lze stejnosměrný i střídavý proud. Napětí se obvykle pohybuje               

do 100 V. Elektrolyt je tvořen dichromanem sodným, či kyselinou fosforečnou. Teplota lázně 

by měla být minimálně 70 °C. Metodou Dow 17 lze vytvořit dva typy vrstev, které vznikají za 

rozdílného napětí. Za nízkého napětí se tvoří tenká vrstva světle zelené barvy o tloušťce 2,5–

7,5 μm. Tato vrstva se následně využívá jako podklad pro nátěrové hmoty. Druhá vrstva je 

označovaná jako tzv. krycí vrstva, u které se dosahuje tloušťky 23-38 μm a je zbarvena do 

tmavé zelené. Touto vrstvou je již zaručena dostatečná odolnost proti korozi a otěru. [32][36] 

Tab. 12 Parametry metody Dow 17 při střídavém proudu [32] 
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HAE 

Metoda se označuje po jejím autorovi Harrym A. Evangelidesovi z roku 1952. Během 

anodizace se využívá střídavý proud a napětí do 125 V. Metodou HAE lze, stejně jako u Dow 

17, vytvořit dva typy vrstev, které se liší svojí tloušťkou a napětím při anodizaci. Za nízkého 

napětí vzniká světle hnědá vrstva o tloušťce 5-10 μm a za použití vyššího napětí tmavě hnědá 

vrstva o tloušťce 25-80 μm. [32][38] 

Tab. 13 Parametry metody HAE [32] 

 

4.5 Tantal 

Tantal je šedý přechodný kov. Měrná hmotnost je 1 660 kg/m3 a teplota tání 2 800 °C. 

Tantal se vyznačuje svojí vysokou tvrdostí, korozní odolností a biokompatibilitou. Hlavním 

využitím je výroba elektronických součástek, konkrétně kondenzátorů. Jeho slitiny se také 

používají jako alternativa k titanu ve farmaceutickém průmyslu, kde se z nich vyrábí 

chirurgické nástroje a implantáty. [39] 

V případě anodické oxidace tantalu je chemická reakce následovná:  

                                               2Ta+5 + 5H2O → Ta2 O 5 + 10H+                                                         (2) 

Jakmile se potenciál aplikuje napříč elektrochemickým článkem, okamžitě nastává 

reakce viz. výše rovnice (2). Ionty Ta+5 se setkávají s ionty O-2, které se nacházejí v elektrolytu 

a směřují směrem k anodě. Výsledkem je tvorba oxidu tantalového. Po vytvoření kompaktní 

vrstvy dochází k exponenciálnímu poklesu proudové hustoty v celé soustavě. [40] 
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5. Vady při anodické oxidaci 

Jedná se o vady vznikající po nedodržení technologických parametrů jednotlivých 

operací. Část vad se může projevit již při prvotních operacích, nicméně velké množství vad        

se odhalí až po delší době expozice. [41] 

5.1 Nevhodná volba materiálu 

Pro anodickou oxidaci je vhodný co nejvíce čistý hliník (99.99 %), nicméně pro kvalitní 

anodizaci je možné hliník legovat až do obsahu 0,5 % legur. Vyšší procento legur                             

má za následek obvykle nežádoucí vybarvení a omezení samotného procesu anodické oxidace. 

Pro správný průběh procesu by obsah legur neměl překročit tyto hodnoty: 7 % Mg, 10 % Zn, 

0,3 % Ti, 0,3 % Cr, 3 % Si, 5 % Cu, 1 % Mn, 0,5 % Fe. Nevhodný materiál lze ovšem rozpoznat 

již během moření a vyjasnění. Vady samotného materiálu se po anodické oxidaci mají tendenci 

zvýrazňovat. [1][41] 

Tab. 14 Vliv příměsí na vlastnosti vrstvy [42] 
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5.2 Technologické vady  

Tenká vrstva – Důvodem jejího vzniku je obvykle nízká proudová hustota, či přehřátí 

lázně, nevhodné míchání a vada závěsu. [41] 

Chybějící vrstva – Příčinou bývá nedokonalé odmaštění a nevhodné umístění součástí 

vůči sobě či katodě. Tento nežádoucí jev může nastat například i po dotyku rukou po moření 

či usazením kyslíku v dutinách součásti. V některých případech je možné chybějící vrstvu 

pozorovat jen na spodní části dílu, což bývá způsobeno špatnou výměnou oplachové vody, 

která má tendenci vrstvu odleptat. [1] 

Stírající se vrstva – Faktory, které ovlivňují stírání vrstvy jsou příliš velká proudová 

hustota, silná koncentrace elektrolytu a nadměrná teplota (nad 20 °C). Jak bylo již zmíněno 

v předchozích kapitolách, se zvyšující teplotou lázně, se zvyšuje velikost pórů, což může                

mít za následek porušení anodické vrstvy a její následné stírání. [41] 

Skvrny na povrchu – Obvyklou příčinou tohoto problému je mastnota v mořící                 

a oxidační lázni, nedokonalá předúprava povrchu, nekvalitní oplach či příliš nízká vzdálenost 

anodizované součásti od katody. Specifické jsou bílé skvrny, které často vznikají přílišnou 

prodlevou před anodickou oxidací či zaschnutí špatně opláchnutého povrchu. [1] 

Změna odstínu – Tento jev je obvykle způsoben nepravidelnou, či dokonce žádnou 

výměnou vybarvovací lázně či změně pH vybarvovací lázně, které se mění z důvodu špatného 

vyprání součásti. Dalšími důvody mohou být nestejnoměrná teplota lázně či příliš vysoká 

teplota, kdy dochází k utěsňování pórů. Ke změně odstínu může dojít například i kvůli 

nedokonalému utěsněním pórů, které je způsobeno nízkou teplotou či nedostatečnou dobou 

utěsňování. [1] 

Přemoření povrchu - Nedodržení požadované doby moření či opakované moření       

se projevuje vyleptáním strukturální nehomogenity materiálu. Dle předchozího zpracování 

materiálu se mění intenzita vzniklého poškození. [1] 
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6. Zkoušky a měření povrchů po anodické oxidaci 

Aby bylo ověřeno, že vrstva vzniklá po anodické oxidaci splňuje všechny technologické 

nároky, je nutné ji podrobit zkouškám a měřením. V praxi jsou oblíbené korozní zkoušky (test 

solnou mlhou či cyklické testy), zkoušky mikrotvrdosti (převážně dle Vickerse), měření tloušťky 

vrstvy, profilová analýza, či velmi jednoduchá vizuální kontrola. [3][46][52] 

6.1 Zkouška mikrotvrdosti dle Vickerse 

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších zkoušek tvrdosti, která je zaštítěna normou ČSN 

EN ISO 6507-1. [43] 

Tab. 15 Přehled tří zkušebních oblastí dle ČSN EN ISO 6507-1 [43] 

 

U konvenčních zkoušek tvrdosti je výsledná tvrdost definována jako poměr mezi 

aplikovanou silou (zatížením) a kontaktní plochou mezi vnikacím tělesem a testovaným 

materiálem. Zkušební zatížení se udává v kilogramech, nicméně zátěžná síla je uvedena 

v newtonech. V případě Vickersovy zkoušky je vnikacím tělesem pravidelný čtyrboký 

diamantový jehlan s vrcholovým úhlem 136°. Na testovaném vzorku by se neměly objevovat 

stopy od vnikacího tělesa. Pro provedení zkoušky je doporučena teplota v rozsahu od 10           

do 35 °C. [42][43][44] 

 

Obr. 10 Princip zkoušky tvrdosti dle Vickerse [43] 
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6.2 Měření tloušťky vrstvy 

Pro měření tloušťky vrstvy se využívají dvě skupiny metod, a to destruktivní                           

a nedestruktivní. V případě destruktivních dochází k poškození nebo až ke zničení testovaného 

materiálu. Naopak u nedestruktivních zkoušek nedochází k poškození materiálu. [6] 

6.2.1 Nedestruktivní zkoušky 

Metoda vířivých proudů – Využívá se střídavého magnetického pole k určení 

tloušťky vrstvy. Metoda spočívá v měření vzdálenosti sondy (cívky) od nemagnetického 

elektricky vodivého povrchu. Cívkou je proveden střídavý proud, který zmagnetuje zkoušenou 

součást. Tím se následně vytvoří časově proměnné magnetické pole. Působením tohoto pole 

se ve zkoušené součásti indukuje elektromagnetická síla, z které následně vznikají vířivé 

proudy. [45][46] 

 

 

 

 

 

 

                                           

U metody vířivých proudů se rozlišují dvě základní metodiky měření, a to metoda 

s příložnou cívkou a průchozí cívkou. [46] 

Metoda s příložnou cívkou je vhodná pro tvarově komplikované součásti velkých 

rozměrů. Cívka, kterou prochází střídavý proud, je přiložena radiálně ke zkoumané součásti         

a osa magnetického pole směřuje kolmo na povrch. Vzniklé magnetické pole se podílí                   

na ovlivnění vlastností přiložené cívky a následné změně její impedance. [46] 

Metodou průchozí cívky se zkoumá součást průchodem přes cívku s dvojím vedením, 

které se skládá z magnetizačního a snímacího. Metoda je vhodná převážně pro součásti 

menších průměrů. [46] 

Obr. 11 Princip metody vířivých proudů [45] 
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Zkouška ultrazvukem – Ultrazvuk je zvuk, který nelze detekovat lidským sluchem 

(více než 20 kHz). Pro nedestruktivní zkoušení se využívá frekvence od 100 kHz do 50 MHz 

s krátkou vlnovou délkou. Zkouška spočívá v jevech (útlum, odraz, lom a ohyb vln) vznikajících 

při průchodu ultrazvuku zkoumanou součástí. [46][47] 

Rozlišujeme tři základní ultrazvukové metody [47]: 

• Průchodová metoda 

• Odrazová metoda 

• Rezonanční metoda 

Tab. 16 Rychlost šíření ultrazvuku ve vybraných kovových materiálech [47] 

 

6.2.2 Destruktivní zkoušky 

Principem těchto metod je příčné rozříznutí zkoumané součásti/vzorku a následné 

zalití do média, jakým může být například Dentacryl. Po splnění těchto podmínek je vytvořen 

vzorek dostatečně kvalitní pro pozorování mikroskopem. Následně je možné měřit tloušťku 

vrstvy, a zároveň pozorovat poréznost, trhliny, bubliny i jiné nežádoucí objekty. Mikroskop je 

propojen s kamerovým systémem, který následně přenáší data do počítače, kde se pomocí 

speciálních softwarů mohou vzniklé fotky analyzovat. [48] 
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6.3 Test solnou mlhou 

Jedná se o nejstarší expoziční korozní zkoušku zaštítěnou normou ČSN EN ISO 9227. 

Zkouška se provádí ve speciální komoře, do které se umístí zkoumaná součást, na kterou 

následně působí korozní atmosféra (solná mlha), která je v komoře rovnoměrně 

distribuována. Solná mlha může být tvořena třemi atmosférami, a to neutrálním roztokem 

chloridu sodného, okyseleného chloridu sodného či okyseleného chloridu sodného a chloridu 

měďnatého. Kondenzační komora je navržena tak, aby nedocházelo ke stékání kondenzujících 

kapek po testované součásti. Doba expozice součásti, resp. doba trvání zkoušky, se pohybuje 

mezi 2 až 1 000 hodinami. Nevýhodami metody jsou nízká reprodukovatelnost a relativně 

nerealistické simulované podmínky. [49][50][53] 

 

 

                                                  

6.4 Cyklický test 

Cyklické testy se řadí mezi relativně novou metodu, která vznikla v návaznosti                   

na nevýhody testů solnou mlhou. Zkouška spočívá v expozici součásti střídajících se fází solné 

mlhy, vysoušecí fázi, ovlhčovací fázi a v krajních případech i vymrazování. Vzhledem                                 

ke komplexnosti simulovaných prostředí, je cyklický test již relativně přesnou metodou                

na predikci chování materiálu v korozním prostředí. Využití metody je spjato především 

s automobilovým průmyslem, kde je metoda velmi oblíbena. [52][53] 

Obr. 12 Schéma korozní komory [51] 
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Metodu lze ilustrovat na poměrně jednoduché zkoušce Renault ECC1 D17 2028. 

Zkouška je provedena za konstantní teploty 35 °C, při které se střídají fáze odvlhčení a sušení. 

Na vzorky je rozprašován roztok chloridu sodného o koncentraci 1 hm % po dobu třiceti minut 

jednou denně. Celková doba expozice vzorku je šest týdnů. [53] 

 

 

 

 

 

 

                                  

6.5 Profilová analýza 

Po obrábění a povrchových úpravách se na povrchu tvoří prostorově uspořádané 

nerovnosti, jejichž vyhodnocení je technologicky obtížné. Pro zjednodušené vyhodnocení          

se používá dvojrozměrná rovina řezu, která zobrazuje profil nerovností. Měřící přístroje se dělí 

na dotykové či bezdotykové, a to podle toho, zda se měřidlo dotýká, či nedotýká měřeného 

povrchu. [6][54] 

• Dotyková metoda – Snímač, neboli profilometr, je tvořen diamantovým hrotem.             

Skládá se ze dvou částí, a to z mechanické a elektronické. Ve snímacím hrotu                      

se generuje mechanický signál, kterým jsou sledovány nerovnosti povrchu                               

a je následně indukčně převeden na elektrický signál. Tento signál je následně 

interpretován jako číselná hodnota či grafický záznam. Výhodou oproti bezdotykové 

metodě je větší tolerance vůči znečištění (měřící hrot malé nečistoty odsune                         

a neomezuje ho ani mastnota). [54][55] 

 

• Bezdotyková metoda – Jedná se o optickou metodu, kdy principem je odraz a rozptyl 

světelného paprsku na zkoumaném povrchu. Jelikož měřený povrch není v kontaktu 

s přístrojem, tak nedochází k jeho deformaci. [54] 

Obr. 13 Diagram zkoušky Renault ECC1 D17 2028 [53 
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7 Koroze  

Koroze je formou chemického či chemicko-fyzikálního napadení materiálu, které 

následně vede k jeho degradaci způsobené okolním prostředím. Korozí mohou být postihnuty 

všechny typy materiálů. Korozí je způsobeno okysličování povrchu materiálu. Počátkem 

koroze je přechodový stav, při které dochází ke snížení volné entalpie soustavy. Koroze se 

může projevovat mnoha způsoby, a to změnou vzhledu povrchu až po jeho úplný rozpad. 

[56][57][58] 

7.1 Druhy koroze 

Korozi lze dělit [58]: 

• Dle formy napadení na rovnoměrnou a nerovnoměrnou 

• Dle mechanismu vzniku na chemickou a elektrochemickou  

• Dle prostředí na atmosférickou, v kapalinách a půdní 

7.1.1 Dle formy napadení 

Rovnoměrná koroze – Jedná se o nejrozšířenější druh koroze v atmosférických 

podmínkách. Korozní napadení je rovnoměrné a na částech materiálu, které jsou v kontaktu 

s korozním prostředím, se šíří stejnou rychlostí. Z důvodu rovnoměrného rozpouštění po 

celém povrchu je možné přibližně vypočítat možnou dobu životnosti součásti. Jedná                                     

se o předvídatelný typ koroze, který lze i jednoduše kontrolovat.  [58] 

Nerovnoměrná koroze – V případě vzniku heterogenity v korozním systému                  

na straně prostředí, či materiálu se korozní napadení rozšiřuje nerovnoměrně. Oproti 

rovnoměrné korozi se tento typ složitěji předvídá a k případnému selhání materiálu dochází 

během kratší doby. V praxi se lze setkat s mnoha formami nerovnoměrné koroze. Mezi 

nejvyskytovanější se řadí bodová, důlková, štěrbinová, selektivní, mezikrystalová                               

a transkrystalová koroze. [57][58] 
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7.1.2 Dle mechanismu vzniku 

Chemická – Jedná se o chemickou reakci mezi tuhou a plynnou fází v elektricky 

nevodivém prostředí, kdy oxidace povrchu a redukce oxidující složky probíhají zároveň. 

Typickou vlastností tohoto mechanismu je tvorba korozních zplodin přímo na místech korozní 

reakce produktů. Pokud jsou reakční produkty plynné či kapalné, pak koroze probíhá stejnou 

rychlostí při různých teplotách.  [57][58][59] 

 

 

Obr. 14 Řada kovů a jejich odolnost proti korozi [60] 

 

Elektrochemická – Tvoří se v elektricky vodivém prostředí a proti chemické korozi      

se liší tvorbou korozních zplodin. Příčinou je tvorba korozního galvanického článku. Korozní 

reakce se skládá ze dvou dílčích reakcí, a to z anodové a katodové. Anodová reakce spočívá 

v oxidaci kovu, v podstatě tedy korozi. Za redukci je zodpovědná katodová reakce, taktéž 

zvaná depolarizační. Těmito dvěma reakcemi dohromady je tvořen korozní děj, který může 

probíhat na stejném místě korodujícího povrchu či na zcela jiném místě. Další možností tvorby 

galvanického článku je spojením dvou různých kovů v elektricky vodivém prostředí. 

[57][58][60]  
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7.1.3 Dle prostředí 

Atmosférická koroze – Jedná se o nejobvyklejší druh koroze, jelikož většina výrobků 

plní svůj účel právě v atmosférickém prostředí. Proces je tvořen z přechodu iontů kovu 

z krystalové mřížky do korozního prostředí, či jejich setrvání ve formě zplodin na povrchu 

napadeného materiálu. Nejzásadnějším vlivem, kterým je ovlivněna atmosférická koroze, jsou 

klimatické podmínky, a to konkrétně teplota, vlhkost vzduchu a jeho znečištění. Atmosférická 

koroze se vyznačuje elektrochemickým charakterem, jelikož průběh je pod velmi tenkou 

vrstvou vody o tloušťce 50–150 μm, která se tvoří kondenzací vodních par obsažených                 

ve vzduchu. Tato vrstva je nasycena složkami atmosféry, jmenovitě oxidem siřičitým, 

uhelnatým, amoniakem, aerosoly či kyselinou chlorovodíkovou. Rozsah korozního napadení je 

závislý převážně na povaze atmosférického prostředí a době expozice. [57][58] 

Koroze v kapalinách – Nejvýznamnějším prostředím z koroze v kapalinách je koroze 

ve vodách. Obvykle se lze setkat s vodami, v nichž jsou rozpuštěny kyseliny či zásady, které 

následně ovlivňují intenzitu korozní reakce. Koroze v kapalinách je elektrochemický děj, jehož 

rychlost je zpravidla ovlivněna množstvím kyslíku ve vodě či neelektrochemickými činiteli, 

kterými jsou například chemické děje, mechanické nečistoty a kavitace. Samotný kyslík 

v reakci působí jako depolarizátor. Agresivita korozního napadení je ovlivněna především 

hodnotou pH a množstvím rozpuštěných plynů. [57][58][59] 

Půdní koroze – Jedná se o speciální případ korozního děje v roztocích elektrolytů, 

jelikož půda je tvořena jak kapalnou, tak tuhou fází. Příčinou půdní koroze je vlhkost a soli, 

které jsou obsaženy v půdě. Další možnou příčinou vzniku jsou takzvané bludné proudy, které 

se dostávají do půdy ze zdrojů stejnosměrného proudu přes koleje v místech špatné izolace. 

V místě vstupu proudu se tvoří katodové pásmo a v místě výstupu pásmo anodové, které 

následně podléhá korozi. [57][58][61] 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Schéma půdní koroze kolejí [61] 
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8. Ochrana proti korozi 

Jak bylo již zmíněno v předchozí kapitole, koroze je nežádoucí napadení materiálu 

vedoucí k jeho degradaci. Z tohoto důvodu je nutné tomuto jevu předcházet, či alespoň 

zpomalit šíření. [62] 

8.1 Volba vhodného materiálu 

Různé materiály se za stejných podmínek liší fyzikálními i mechanickými vlastnostmi. 

Z toho plyne, že každý materiál koroduje jinou rychlostí a různými morfologickými formami. 

Z tohoto důvodu hraje výběr vhodného materiálu významnou roli, kdy volba materiálu je 

ovlivněna především jeho vlastnostmi a chováním v různých podmínkách a prostředích.           

Dle korozních vlastností se rozlišují dvě základní skupiny materiálů. První jsou materiály, které 

po celou dobu své životnosti nevykazují změny funkčních, či vzhledových vlastností. Druhou 

skupinou jsou materiály, které po dobu své životnosti neztratí funkční vlastnosti, nicméně lze 

pozorovat jistý stupeň degradace. Dalším faktorem ovlivňujícím volbu materiálu je 

ekonomický aspekt, kdy v určitých situacích je například vhodnější využití materiálu s nižší 

cenou i korozní odolností. Hlavními kritérii pro volbu materiálu jsou teplota, chemické složení 

pracovního prostředí, doba působení, mechanické namáhání a napětí materiálu. [57][62] 

8.2 Úprava korozního prostředí 

Výrazný faktor, kterým je ovlivněna korozní rychlost, je prostředí, kterému je materiál 

vystaven. Korozní prostředí lze upravit třemi způsoby. Prvním způsobem je odstranění 

korozních činitelů, které lze odstranit v případě, kdy nejsou potřebné pro provoz či pokud 

jejich odstranění nebude ekonomicky příliš nevýhodné. Do této metody se řadí např. 

odstranění kyslíku či udržování atmosférické relativní vlhkosti pod hodnotou 60 %. Druhou 

možností je ovlivnění fyzikálních podmínek, jmenovitě teploty a rychlosti proudění prostředí. 

Snížení teploty v rozsahu 10–30 °C má za následek až dvojnásobné snížení korozní rychlosti. 

Při dosažení teploty vhodné k tvorbě pasivační vrstvy je toto zpomalení ještě markantnější. 

Třetí, a poslední možností, je přidání inhibitorů, pomocí kterých je způsobena změna vlastností 

na rozhraní hranice kovu i prostředí a vytvoří tak podmínky pro pasivaci. [62][64] 
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8.3 Povrchové úpravy 

Z důvodu zachování mechanických vlastností materiálů s vyhovující korozní odolností 

se zavádí povrchové úpravy, konkrétně povlaky a ochranné vrstvy (kovové, nekovové, 

organické či anorganické). Povlaky se zvyšuje nejen korozní odolnost, ale i odolnost proti 

otěru, opotřebení, zvyšují únavové vlastnosti a tvrdost. Způsoby ochrany se dělí na bariérový, 

elektrochemický a inhibiční. [57][62] 

Nejpoužívanějším druhem ochrany je bariérový způsob, který je zároveň 

nejjednodušším způsobem. Principem je vytvoření vrstvy na povrchu kovu, kterou je povrch 

chráněn před účinky korozního prostředí. Bariérový způsob ochrany se využívá především 

v místech, kde nedochází k porušení soudržnosti povlaku či jeho mechanickému poškození. 

Metoda se vyznačuje pórovitostí povlaku, jejíž rozsah je závislý především na technologii              

a počtu nanesených vrstev. [57][62] 

Druhým způsobem je elektrochemický mechanismus. Materiál je povlakem chráněn 

galvanicky, obvykle v kombinaci s bariérovým mechanismem, který je tvořen z korozních 

produktů. [62] 

Třetím způsobem je inhibiční účinek. Principem je tvorba prostředí na rozhraní kovu      

a povlaku, které zpomaluje korozní šíření. Jako inhibitory se dlouho dobu používaly sloučeniny 

olova, nicméně z ekologických důvodů došlo k jejich nahrazení fosforečnany. [62] 

8.4 Konstrukční řešení a technologie 

Návrh vhodné konstrukce je důležitým krokem spjatým s korozními ději. Jedním 

z hlavních cílů je omezení kontaktu součásti s korozním prostředím, aby docházelo pouze 

k nezbytně nutnému koroznímu napadení (např. eliminací ostrých rohů a koutů).  [62][64] 

Druhým aspektem je technologický postup, kde je důležité navrhnout správný výrobní 

postup zejména pro tepelné zpracování a tváření, jelikož u těchto operací dochází ke tvorbě 

zbytkového napětí v konstrukci. K dalším problémovým místům patří oblasti svarů, které jsou 

přirozeně náchylné na korozi. V těchto oblastech může docházet k tepelnému ovlivnění 

okolního materiálu, vzniku vnitřních napětí a v případě použití jiného svarového kovu                       

i ke tvorbě makročlánků. [62] 
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9 Experimentální část 

9.1 Cíle 

Cílem práce je navrhnout pracoviště anodické oxidace. Dále byly zhotoveny vzorky  

a na nich došlo k porovnání třech variant utěsnění povrchů eloxovaných v kyselině chromové 

z hlediska korozní odolnosti doplněné o zkoušku přilnavosti. Měření drsnosti proběhlo před  

i po anodické oxidaci a měření tloušťky vrstvy po anodické oxidaci. Celkem byly zhotoveny tři 

sady vzorků po pěti kusech, konkrétně se jedná o vzorky eloxované bez utěsnění, utěsněné 

demineralizovanou vodou a vzorky utěsněné dichromanem. Povrchová úprava vzorků byla 

provedena ve spolupráci se společností Latecoere s.r.o., sídlící v pražských Letňanech.  

9.2 Návrh pracoviště 

            Dle poznatků nasbíraných během tvorby teoretické části práce by pracoviště mělo 

vypadat následovně. Jednalo by se o kontinuální linku, která by v první řadě obsahovala 

chemické předúpravy v tomto pořadí: 

• Odmaštění (navrhuji odmaštění ve vodných alkalických roztocích, nicméně u tohoto 

typu je třeba brát zřetel na možné narušení povrchu hliníkového vzorku a vhodně tedy 

upravit alkalický roztok)  

• Průtočný oplach 

• Moření (navrhuji alkalické moření) 

• Průtočný oplach 

• Vyjasnění (v případě využití alkalického odmaštění či moření by bylo vhodné zařadit 

vyjasnění k neutralizaci alkalických zbytků)  

• Průtočný oplach  

            Dalším krokem by bylo provedení anodické oxidace jednotlivých vzorků. V případě této 

práce se bude jednat o anodickou oxidaci v kyselině chromové. 

            Posledním krokem, resp. alternativou, by mělo být utěsnění. V případě této práce bude 

tento krok uskutečněn, jelikož je klíčový pro vyhodnocení experimentální části, která jak již 

bylo zmíněno, se zabývá právě porovnáním vlastností eloxovaných vzorků bez a s utěsněním. 
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9.3 Příprava vzorků 

Celkem byly zhotoveny tři sady po pěti kusech z hliníkové slitiny EN AW 3003 H14. 

Povrchová úprava vzorků byla provedena ve spolupráci se společností Latecoere s.r.o. Hlavním 

požadavkem bylo vytvoření ochranné vrstvy pomocí anodické oxidace v kyselině chromové  

a následné utěsnění jedné sady demineralizovanou vodou, druhé dichromanem a poslední 

sadu ponechat bez utěsnění.  

Graf 1 Složení hliníkové slitiny EN AW 3003 H14 [66] 

 

Předúprava povrchu byla provedena v následujícím pořadí:  

• Alkalické odmaštění 

• Oplach 

• Alkalické moření 

• Oplach 

• Kyselé moření 

• Oplach 

Elektrolytem byla lázeň na bázi kyseliny chromové se složením: 

• CrO3 volný: 39 g/l  

• CrO3 celkový: 85 g/l.  
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Graf 2 Pracovní parametry lázně 

 

 

Utěsnění  

Jak bylo již v práci zmíněno, vrstva po dekorativní anodické oxidaci je porézní, což 

korozním činitelům zlehčuje přístup přes bariérovou vrstu a následně k základnímu materiálu. 

Z tohoto důvodu se zavádí sealing, neboli utěsnění, jehož úkolem je uzavření pórů v oxidické 

vrstvě, a tím omezit průchod korozních činitelů. [9] 

 

Tab. 17 Parametry utěsnění demineralizovanou vodou 

Teplota [°C] 97 

Doba [min] 40 

Koncentrace - 
 

Tab. 18 Parametry utěsnění dichromanem 

Teplota [°C] 96 

Doba [min] 20 

Koncentrace K2Cr2O7 [mg/l] 29 
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9.4 Měření povrchu a vrstvy 

9.4.1 Měření drsnosti povrchu 

Drsnost povrchu byla měřena přístrojem Mitutoyo SJ-210. Měření bylo provedeno           

u všech vzorků bez povrchové úpravy a následně po povrchové úpravě pro porovnání. Vzorky 

byly před měřením očištěny. V tabulce č. 19 jsou uvedeny měřené parametry s vysvětlením. 

Tabulky č. 20–22 obsahují naměřené hodnoty před povrchovou úpravou a v tabulkách                  

č. 23-31 jsou uvedeny hodnoty po aplikaci povrchové úpravy.  

 

 

Obr. 16 Přístroj Mitutoyo SJ-210 měřící drsnost vzorku před povrchovou úpravou 

 

Tab. 19 Měřené parametry drsnosti povrchu a jejich význam 

Parametr Význam Norma 

Ra střední aritmetická hodnota drsnosti Ra DIN EN ISO 4287 

Rq střední kvadratická hodnota drsnosti Rq DIN EN ISO 4287 

Rz průměrná hloubka drsnosti Rz DIN EN ISO 4287 
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Měření drsnosti před povrchovou úpravou 

Před aplikací povrchové úpravy bylo provedeno měření drsnosti v pěti náhodných 

místech povrchu každého vzorku. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tab. 20 Naměřené hodnoty parametru Ra před povrchovou úpravou 

Parametr Ra [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 0,744 0,599 0,491 0,651 0,484 0,593 

2 0,485 0,527 0,561 0,373 0,608 0,510 

3 0,392 0,497 0,491 0,611 0,547 0,507 

4 0,834 0,694 0,627 0,356 0,532 0,608 

5 0,558 0,554 0,819 0,708 0,629 0,653 

6 0,45 0,729 0,817 0,431 0,474 0,580 

7 0,581 0,631 0,498 0,588 0,709 0,601 

8 0,631 0,627 0,837 0,586 0,727 0,681 

9 0,34 0,539 0,711 0,632 0,564 0,557 

10 0,501 0,42 0,517 0,456 0,263 0,431 

11 0,734 0,598 0,687 0,456 0,613 0,617 

12 0,292 0,413 0,378 0,524 0,476 0,416 

13 0,606 0,507 0,605 0,407 0,579 0,540 

14 0,455 0,545 0,485 0,529 0,467 0,496 

15 0,573 0,581 0,547 0,643 1,081 0,685 

 

Tab. 21 Naměřené hodnoty parametru Rq před povrchovou úpravou 

Parametr Rq [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 0,57 0,806 0,396 0,587 0,406 0,553 

2 0,5011 0,962 0,669 0,822 0,839 0,758 

3 0,344 0,572 0,479 0,638 0,747 0,556 

4 0,929 0,828 0,462 0,728 0,923 0,774 

5 0,72 0,731 1,236 0,924 0,809 0,884 

6 0,58 0,962 1,145 0,555 0,591 0,766 

7 0,671 0,537 0,708 0,625 0,531 0,614 

8 0,731 0,928 0,738 0,883 1,003 0,856 

9 0,454 0,704 1,056 0,869 0,718 0,760 

10 0,67 0,545 0,697 0,602 0,329 0,568 

11 0,987 1,103 0,811 0,532 0,783 0,843 

12 0,381 0,529 0,507 0,711 0,635 0,556 

13 0,753 0,649 0,818 0,522 0,763 0,701 

14 0,561 0,69 0,618 0,718 0,575 0,632 

15 0,736 0,756 0,708 0,811 1,593 0,920 
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Tab. 22 Naměřené hodnoty parametru Rz před povrchovou úpravou 

Parametr Rz [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 1,876 2,38 3,259 4,476 2,765 2,951 

2 1,976 2,615 5,129 3,549 4,23 3,499 

3 1,603 2,105 2,663 3,789 4,159 2,863 

4 6,075 5,053 5,023 2,747 3,846 4,548 

5 3,73 4,014 6,765 4,419 4,041 4,593 

6 3,058 4,8 5,931 2,902 3,185 3,975 

7 2,891 3,348 5,876 3,937 2,993 3,809 

8 3,083 4,158 2,989 5,353 6,012 4,310 

9 4,119 3,525 3,707 4,106 6,764 4,444 

10 2,749 3,229 5,586 4,63 4,306 4,100 

11 3,464 2,914 3,468 3,191 1,73 2,953 

12 3,73 4,852 2,902 3,358 2,991 3,566 

13 2,282 2,748 2,812 3,84 3,37 3,010 

14 3,8 3,398 4,449 2,691 3,768 3,621 

15 2,752 3,679 3,056 3,756 2,833 3,215 

 

Měření drsnosti po aplikaci povrchové úpravy 

Po zhotovení vzorků eloxovaných v kyselině chromové, bylo provedeno opětovné 

měření drsnosti. V tomto případě byly již vzorky rozděleny do tří skupin dle jejich formy 

utěsnění. První skupinou byly vzorky bez utěsnění, druhou skupinou vzorky utěsněné 

demineralizovanou vodou a třetí skupina vzorků byla utěsněna dichromanem. Naměřené 

hodnoty jsou vyznačeny v následujících tabulkách. 

 

1. Sada – bez utěsnění 

Tab. 23 Naměřené hodnoty parametru Ra sady bez utěsnění 

Sada bez utěsnění - parametr Ra [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 0,445 0,45 0,407 0,512 0,443 0,451 

2 0,442 0,404 0,487 0,417 0,467 0,443 

3 0,421 0,462 0,441 0,38 0,458 0,432 

4 0,398 0,402 0,428 0,42 0,467 0,423 

5 0,467 0,596 0,454 0,429 0,414 0,472 
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Tab. 24 Naměřené hodnoty parametru Rq sady bez utěsnění 

Sada bez utěsnění - parametr Rq [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 0,587 0,574 0,515 0,704 0,577 0,591 

2 0,565 0,522 0,655 0,569 0,547 0,571 

3 0,543 0,589 0,597 0,496 0,616 0,568 

4 0,519 0,521 0,546 0,582 0,611 0,555 

5 0,526 0,804 0,597 0,56 0,54 0,605 

 

Tab. 25 Naměřené hodnoty parametru Rz sady bez utěsnění 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sada – utěsnění demineralizovanou vodou 

Tab. 26 Naměřené hodnoty parametru Ra sady utěsněné demineralizovanou vodou 

Utěsnění demineralizovanou vodou - parametr Ra [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 0,503 0,453 0,474 0,448 0,513 0,478 

2 0,389 0,432 0,489 0,645 0,494 0,489 

3 0,416 0,42 0,442 0,467 0,432 0,435 

4 0,39 0,448 0,463 0,443 0,453 0,439 

5 0,408 0,399 0,447 0,384 0,518 0,431 

 

Tab. 27 Naměřené hodnoty parametru Rq sady utěsněné demineralizovanou vodou 

Utěsnění demineralizovanou vodou - parametr Rq [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 0,619 0,583 0,638 0,574 0,597 0,602 

2 0,52 0,561 0,622 0,838 0,651 0,638 

3 0,526 0,546 0,584 0,591 0,56 0,561 

4 0,517 0,577 0,592 0,574 0,593 0,570 

5 0,539 0,518 0,583 0,507 0,7 0,569 

 

Sada bez utěsnění - parametr Rz [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 3,776 3,363 3,214 4,248 3,896 3,699 

2 3,346 3,328 4,183 3,737 4,038 3,726 

3 3,461 3,396 3,967 3,477 4,536 3,767 

4 3,684 3,668 3,726 3,223 3,937 3,647 

5 3,052 4,938 3,633 3,261 3,482 3,673 
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Tab. 28 Naměřené hodnoty parametru Rz sady utěsněné demineralizovanou vodou 

Utěsnění demineralizovanou vodou - parametr Rz [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 3,42 3,759 4,599 3,612 3,596 3,797 

2 3,652 3,743 3,696 3,469 4,056 3,723 

3 2,778 3,211 4,245 3,675 3,899 3,561 

4 3,444 4,03 3,205 3,684 3,721 3,616 

5 3,61 3,719 3,372 3,144 4,472 3,663 

 

3. Sada – utěsnění dichromanem 

Tab. 29 Naměřené hodnoty parametru Ra sady utěsněné dichromanem 

Utěsnění dichromanem - parametr Ra [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 0,437 0,442 0,496 0,461 0,485 0,464 

2 0,396 0,41 0,391 0,418 0,422 0,407 

3 0,458 0,442 0,404 0,473 0,471 0,449 

4 0,442 0,454 0,429 0,4 0,418 0,428 

5 0,365 0,425 0,427 0,43 0,439 0,417 

 

Tab. 30 Naměřené hodnoty parametru Rq sady utěsněné dichromanem 

Utěsnění dichromanem - parametr Rq [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 0,571 0,583 0,533 0,593 0,616 0,579 

2 0,51 0,535 0,508 0,548 0,549 0,530 

3 0,6 0,595 0,531 0,682 0,616 0,604 

4 0,556 0,61 0,561 0,549 0,551 0,565 

5 0,48 0,56 0,552 0,565 0,557 0,542 

 

Tab. 31 Naměřené hodnoty parametru Rz sady utěsněné dichromanem 

Utěsnění dichromanem - parametr Rz [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. Průměr 

1 3,858 4,048 3,602 3,73 3,727 3,79 

2 3,174 3,369 3,235 4,093 3,593 3,492 

3 3,955 4,254 3,486 4,389 3,913 3,999 

4 3,545 4,211 3,82 3,784 3,631 3,798 

5 3,283 3,611 3,61 3,886 3,342 3,546 
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Porovnání parametrů drsnosti před a po anodické oxidaci a utěsnění 

Následující tabulka prezentuje získané a zprůměrované hodnoty vzorků, které byly 

opatřeny povrchovou úpravou – anodickou oxidací a vzorků před touto povrchovou úpravou. 

Tab. 32 Porovnání hodnot drsností před a po povrchové úpravě 

Úprava vzorků/průměrná hodnota parametrů [µm] Ra Rq Rz 

Bez povrchové úpravy 0,57 0,72 3,7 

Elox - bez utěsnění 0,44 0,57 3,7 

Elox - utěsnění demineralizovanou vodou 0,46 0,59 3,7 

Elox - utěsnění dichromanem 0,42 0,56 3,7 

 

Z tabulky č. 32 je patrné, že po utěsnění všemi variantami se snížily průměrné hodnoty 

parametrů Ra a Rq, a to přibližně o 0,13 ± 0,02 µm v případě Ra a 0,15 ± 0,2 µm u parametru 

Rq. Parametr Rz zůstal u všech variant přibližně shodný se vzorky bez povrchové úpravy. 

 

9.4.2 Měření tloušťky vrstvy 

Měření tloušťky bylo provedeno přístrojem Elcometer 456 po provedení povrchové 

úpravy. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v tabulkách č.33-35. Vzorky byly měřeny              

již v sadách dle utěsnění. Tloušťka vrstvy byla měřena z obou stran vzorků v náhodně 

zvolených místech. Nejnižší a nejvyšší hodnota každého měření nebyly zahrnuty do výpočtu 

aritmetického průměru.  

 

Obr. 17 Přístroj Elcometer 456 měřící tloušťku vrstvy vzorku 
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Tab. 33 Tloušťka vrstvy po anodické oxidaci bez utěsnění 

Tloušťka vrstvy bez utěsnění [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Průměr 

1 (1. strana) 43 52 72 68 56 41 55 42 54 43 39 47 52,2 

1 (2. strana) 44 37 39 29 17 44 47 33 32 39 26 29 35,1 

2 (1. strana) 43 33 55 38 59 52 49 55 36 54 57 49 48,2 

2 (2. strana) 60 67 56 57 50 51 53 53 51 52 56 49 55,0 

3 (1. strana) 35 37 17 49 46 41 50 19 26 44 25 15 35,3 

3 (2. strana) 45 53 55 70 52 47 55 53 48 36 48 44 51,0 

4 (1. strana) 15 40 18 21 12 17 20 29 18 18 22 21 20,9 

4 (2. strana) 23 50 31 25 37 31 30 31 36 51 44 34 35,3 

5 (1. strana) 21 38 44 31 32 21 26 26 36 22 19 23 28,7 

5 (2. strana) 15 28 23 21 17 14 11 12 14 6 9 9 15,4 

 

Tab. 34 Tloušťka vrstvy po anodické oxidaci utěsněné demineralizovanou vodou 

Tloušťka vrstvy utěsněné demineralizovanou vodou [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Průměr 

1 (1. strana) 21 20 17 50 19 16 19 19 24 24 64 28 27,2 

1 (2. strana) 35 40 28 56 58 51 61 51 55 55 54 25 49,4 

2 (1. strana) 15 25 10 13 11 18 8 14 12 8 19 23 13,9 

2 (2. strana) 18 20 22 31 17 13 41 24 19 17 20 23 22,0 

3 (1. strana) 44 28 23 30 22 30 16 23 22 31 34 22 27,5 

3 (2. strana) 25 6 22 6 10 17 8 4 11 14 18 8 12,8 

4 (1. strana) 34 56 11 35 31 42 29 22 19 28 30 13 30,6 

4 (2. strana) 20 20 23 14 26 8 28 17 14 12 13 10 17,7 

5 (1. strana) 8 15 21 8 24 15 17 9 17 23 18 10 15,9 

5 (2. strana) 28 33 33 25 28 27 36 29 23 35 36 28 30,2 

 

Tab. 35 Tloušťka vrstvy po anodické oxidaci utěsněné dichromanem 

Tloušťka vrstvy utěsněné dichromanem [µm] 

Vzorek/měření 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Průměr 

1 (1. strana) 20 55 19 28 30 24 22 17 19 27 46 28 28,7 

1 (2. strana) 40 34 27 23 24 23 24 26 34 31 29 35 28,6 

2 (1. strana) 14 15 9 19 26 24 16 19 11 21 25 15 18,0 

2 (2. strana) 34 32 35 24 19 16 27 22 28 27 35 23 27,1 

3 (1. strana) 17 10 11 13 15 18 14 14 8 17 14 13 13,7 

3 (2. strana) 32 38 38 45 31 33 30 33 33 28 45 24 35,0 

4 (1. strana) 24 22 19 42 28 32 22 23 33 22 27 18 26,7 

4 (2. strana) 32 38 30 36 38 21 43 46 57 35 34 46 37,2 

5 (1. strana) 28 33 33 25 28 27 36 29 23 35 36 28 30,2 

5 (2. strana) 18 15 15 14 16 22 15 11 16 25 22 32 17,1 
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Tab. 36 Porovnání průměrné tloušťky vrstvy jednotlivých variant 

 

 

 

Z tabulky 36 je patrné, že utěsněné varianty vykazují nižší tloušťky vrstvy než varianta 

bez utěsnění. Snížení tloušťky vrstvy po utěsnění je viditelné na obrázku 18. 

 

Obr. 18 Schéma utěsnění v horké vodě dle W.Hübnera [2] 

Zajímavým faktem viditelným v tabulkách 33–35, je rozdíl v tloušťce vrstvy mezi první 

a druhou stranou jednotlivých vzorků. U drtivé většiny vzorků jedna měřená strana vykazuje 

výrazně nižší hodnoty než druhá strana, a to až o 60 %. Možným vysvětlením tohoto jevu by 

mohla být poloha vzorků v lázni při anodické oxidaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sada Průměrná  tloušťka vrstvy [µm] 

Bez utěsnění 37,8 

Utěsnění demineralizovanou vodou 24,7 

Utěsnění  dichromanem 26,3 
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9.5 Odtrhová zkouška 

Zkouška byla provedena v laboratoři kontroly kvality na Fakultě strojní ČVUT v Praze. 

Odtrhová zkouška byla provedena automatickým odtrhoměrem Elcometer 510. Mezi 

odtrhové panenky a vzorek bylo aplikováno dvousložkové vysokopevnostní lepidlo UHU PLUS 

Endfest. Po aplikaci lepidla byly vzorky vytvrzeny po dobu 48 hodin při pokojové teplotě. 

Přilnavost vrstvy byla měřena na dvou vzorcích z každé sady. Na každém vzorku byly 

uskutečněny dva odtrhy. Síla potřebná k odtržení vrstvy je zaznamenána v tabulkách 37-39. 

 

Obr. 19 Odtrhoměr Elcometer 510. V levo část přístroje zobrazující odtrhové data, v pravo adaptér na 
odtrhové panenky 

 

Obr. 20 Odtrhové panenky nalepeny na zkušebních vzorcích 
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Obr. 21 Vzorky bez utěsnění po odtrhnutí 

    

 

Obr. 22 Vzorky utěsněné demineralizovanou vodou po odtrhnutí 

 

 

Obr. 23 Vzorky utěsněné dichromanem po odtrhnutí 

Síla potřebná pro odtržení 
vrstvy [MPa] 

Vzorek 1 0,65 0,83 

Vzorek 2 0,51 0,93 

Síla potřebná pro odtržení 
vrstvy [MPa] 

Vzorek 1 0,53 0,87 

Vzorek 2 0,51 0,73 

Síla potřebná pro odtržení 
vrstvy [MPa] 

Vzorek 1 0,73 1,09 

Vzorek 2 1,29 0,83 

Tab. 38 Záznam odtrhové zkoušky vzorků 
utěsněných demineralizovanou vodou 

 

Tab. 37 Záznam odtrhové zkoušky vzorků 
bez utěsnění 

 

Tab. 39 Záznam odtrhové zkoušky vzorků 
utěsněných dichromanem 
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9.6 Zkouška solnou mlhou 

Zkouška solnou mlhou byla provedena v laboratoři korozního zkušebnictví na Fakultě 

strojní ČVUT v Praze ve zkušební komoře S-400 M-TR pracujícího v souladu s normou ČSN EN 

ISO 9227. Rozprašovaným korozním mediem byl 5 % roztok NaCl o pH 6,5-7,2 při teplotě  

35 ± 2°C. Testované vzorky byly exponovány 336 hodin, dle normy MIL-A-8625. Kontroly byly 

provedeny po uplynutí následujících hodin: 0, 24, 72, 168, 240, 288, 336 hodin. Fota vzorků 

z jednotlivých kontrol jsou k nalezení v příloze.  

 

 

Obr. 24 Solná komora S-400 M-TR 

 

 

Obr. 25 Umístění vzorků v solné komoře. Spodní sada tří vzorků je bez utěsnění, střední sada utěsněná 
demineralizovanou vodou a horní sada utěsněná dichromanem 
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9.7 Shrnutí výsledků 

V rámci této práce došlo k prověření korozní odolnosti anodizovaných vzorků v solné 

komoře dle normy MIL-A-8625. Dále byla provedena odtrhová zkouška ke zjištění přilnavosti 

vrstvy. V poslední řadě bylo provedeno měření drsnosti před i po anodické oxidaci a měření 

tloušťky vrstvy. 

Z naměřených hodnot drsnosti je patrné, že vzorky po provedení anodické oxidace 

vykazují nižší hodnoty parametrů Ra a Rq, než vzorky bez povrchové úpravy. Parametr Rz 

zůstal po anodické oxidaci beze změny u všech variant vzorků. Utěsnění demineralizovanou 

vodou i dichromanem nemělo vliv na změnu žádného parametru drsnosti proti variantě bez 

utěsnění. 

Po provedení měření tloušťky vrstvy bylo zjištěno, že u obou utěsněných variant došlo 

k poklesu tloušťky v porovnání s variantou bez utěsnění. Důvodem pravděpodobně bylo 

vysrážení hliníkových hydroxylgelů, kterými byly následně vyplněny póry, viz. Obrázek č.18. 

Odtrhovou zkouškou bylo demonstrováno, že nejvyšší odtrhová síla byla potřeba           

na vzorky utěsněné dichromanem. Vzorky bez utěsnění a utěsněné demineralizovanou vodou 

vykazovaly velmi podobnou přilnavost. Rozdíl v přilnavosti vzorků utěsněných dichromanem 

však nebyl příliš výrazný v porovnání s variantami bez utěsnění a utěsněných 

demineralizovanou vodou.  

Vyhodnocení zkoušky solnou mlhou dle normy MIL-A-8625 spočívá ve třech 

hodnotících kritériích [65]:  

• Zkušební vzorky nesmí vykazovat více než 15 izolovaných důlků větších než 0,031 palců 

v průměru na ploše o rozloze 150 čtverečných palců seskupené z pěti nebo více 

zkušebních vzorků. 

• Zkušební vzorky nesmí vykazovat více než 5 izolovaných důlků větších než 0,031 palce 

v průměru na ploše 30 čtverečných palců na jednom nebo více vzorků. 

• Vzorky nesmí vykazovat skvrnité tmavě šedé oblasti (skvrny, pruhy nebo mapy) 
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Korozní zkouškou solnou mlhou byl naplněn předpoklad dobré korozní odolnosti 

eloxovaných povrchů. U žádného ze vzorků na konci doby expozice nebyly překročeny limity 

uvedené ve výše uvedených hodnotících kritériích. 
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