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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá progresivními technologiemi povrchových 

úprav hliníkových slitin, mezi které patří dekorativní anodická oxidace, tvrdá anodická 

oxidace a plasmová elektrolytická oxidace. V práci jsou popsány principy, metodiky a 

zásady pro jejich aplikaci, praktická část se pak zabývá vzájemným srovnáním těchto 

technologií v rámci mechanických vlastností a ekonomického hlediska.  

Klíčová slova: hliník, anodická oxidace, plasmová elektrolytická oxidace 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with progressive technologies of surface treatment 

of aluminum alloys, including decorative anodic oxidation, hard anodic oxidation and 

plasma electrolytic oxidation. The thesis describes the principles, methodologies and 

instructions for their application, the practical part deals with the mutual comparison 

of these technologies within the mechanical and economic aspects. 

Key words: aluminium, anodic oxidation, plasma electrolytic oxidation 

  



 

 

Použité zkratky 

°C ... stupeň Celsia 

µs ... 10
-6

 s, mikrosekunda 

A ... ampér 

A · dm
-2

 ... jednotka elektrické proudové hustoty 

Ah ... ampérhodina 

g ... gram 

g · l
-1

 ... jednotka hmotnostní koncentrace 

GPa  ... 10
9
 Pa, gigapascal 

h ... hodina 

HV ... tvrdost dle Vickerse 

K ... kelvin 

Kč ... koruna česká 

kW ... kilowatt 

kWh ... 10
3
 watthodin, kilowatthodina 

l ... litr 

mg ... 10
-3

 g, miligram 

mg · dm
-2

 ... hmotnost vztažená na jednotku plochy 

min ... minuta 

mm ... 10
-3

 m, milimetr 

mm
2
 ... milimetr čtvereční 

mol · l
-1

 ... jednotka molární koncentrace 

MPa  ... 10
6
 Pa, megapascal 

ms ... 10
-3

 s, milisekunda 

nm ... 10
-9

 m, nanometr 

pH ... vodíkový exponent, kyselost-zásaditost roztoku 

Qn ... negativní náboj [C] 

Qp ... pozitivní náboj [C] 

Ra ... střední aritmetická hodnota drsnosti Ra [μm] 

RCQ ... poměr pozitivního a negativního náboje 

Rk ... střední hloubka drsnosti Rk [μm] 

Rmax ... maximální hloubka drsnosti Rmax [μm] 

Rp ... maximální výška špiček profilu Rp [μm] 

Rpk ... redukovaná výška špiček Rpk [μm] 

Rpm ... průměrná výška špiček profilu Rp [μm] 

Rq ... střední kvadratická hodnota drsnosti Rq [μm] 

Rx ... maximální hloubka Rx nerovností profilu 

Rz ... průměrná hloubka drsnosti Rz [μm] 

V ... volt 

V · m
-1

 ... jednotka intenzity elektrického pole 

μm ... 10
-6

 m, mikrometr 

  

  



 

 

Použité chemické značky 

Al ... hliník 

Al2O3 ... oxid hlinitý 

Al
3+

 ... hlinitý kation 

AlO(OH) ... pseudoböhmit 

C ... uhlík 

C2H2O4 ... kyselina šťavelová 

C7H6O6S ... kyselina sulfosalicylová 

Ca ... vápník 

Cr ... chrom 

CrO3 ... oxid chromový 

Cu ... měď 

F ... fluor 

F
-
  ... fluoridový aniont 

Fe ... železo 

H2CrO4 ... kyselina chromová 

H2O ... voda 

H2O2 ... peroxid vodíku 

H2SO4 ... kyselina sírová 

H3BO3 ... kyselina boritá 

HNO3 ... kyselina dusičná 

KOH ... hydroxid draselný 

Mg ... hořčík 

Mn ... mangan 

Na ... sodík 

Na2[B4O5(OH)4] · 8 H2O  ... tetraboritan sodný, borax 

Na2Si4O9 ... tetrakřemičitan sodný 

Na2SiO3 ... křemičitan sodný 

Na4P2O7 ... difosforečnan tetrasodný 

NaCl ... chlorid sodný 

NaOH ... hydroxid sodný 

Nb ... niob 

NH3 ... amoniak 

Ni ... nikl 

NiF2 ... fluorid nikelnatý 

O
2-

 ... kyslíkový aniont 

OH
-
 ... hydroxidový aniont 

P ... fosfor 

S ... síra 

Si ... křemík 

Ta ... tantal 

Ti ... titan 



 

 

Zn ... zinek 

α-Al2O3  ... alotropická modifikace oxidu hlinitého 

γ-Al2O3 ... alotropická modifikace oxidu hlinitého 

γ-AlO(OH) ... böhmit 

θ-Al2O3 ... alotropická modifikace oxidu hlinitého 
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1. Úvod  

Slitiny na bázi hliníku jsou po oceli celosvětově druhým nejrozšířenějším 

metalurgickým produktem a zároveň nejpoužívanějším neželezným materiálem a to zejména 

díky jejich nízké měrně hmotnosti (okolo 2700 kg · m
-3

), vysoké tepelné a elektrické 

vodivosti, mechanickým vlastnostem i obrobitelnosti. Hliník je ve svém čistém stavu relativně 

měkký kov s mezí kluzu pouze 34,5 MPa a mezí pevnosti 90 MPa a má dobrou korozní 

odolnost. Teplota tání hliníku je 660 °C. Jelikož je ale v naprosté většině případů legován 

prvky, jakou jsou měď, hořčík, křemík, mangan, nikl nebo zinek, je jeho korozní odolnost 

výrazně snížena a proto je potřeba aplikovat povrchové úpravy. Povrchové úpravy rovněž 

zlepšují mechanické vlastnosti povrchu. 

Některé kovy a jejich slitiny mohou být chráněny proti korozi vytvořením ochranné 

vrstvy na povrchu pomocí chemického nebo elektrochemického procesu. Průmyslově se tak 

nejčastěji využívají vrstvy tvořené oxidy, fosfáty nebo chromáty a jsou používány jako 

dekorativní povrchová úprava, pro zvýšení tvrdosti, otěruvzdornosti a korozní odolnosti, jako 

podklad pro zvýšení přilnavosti nátěrových hmot nebo v případě oxidických vrstev jako 

elektroizolační vrstva. [14][27] 

Nejzajímavější vlastnosti nabízí povrchové úpravy specifické právě pro hliníkové 

materiály. Těmi nejčastěji používanými z nich jsou dekorativní a tvrdá anodická oxidace. 

V současnosti je také velká pozornost věnována plasmové elektrolytické oxidaci, která je 

schopná vytvářet velmi tvrdé vrstvy. [29][39] 

Anodická oxidace (také anodizace, elektrolytická oxidace nebo eloxování) 

je elektrochemická úprava povrchu, kterou lze aplikovat například na hliník, hořčík, titan, 

niob nebo tantal. Jejím prostřednictvím lze na hliníkových slitínách v závislosti na složení 

a tepelném zpracování dosáhnout trojnásobného až desetinásobného zvýšení tvrdosti povrchu, 

zvýšení korozivzdornosti, odolnosti proti otěru. Používá se také jako základ pro lakování nebo 

v kombinaci s vybarvením vytvořené vrstvy bývá také často využívána k dekorativním 

účelům. [13][14] 
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2. Teorie anodické oxidace 

Anodizací je simulováno přirozené chování některých kovů při jejich vystavení 

vnějším vlivům (zejména vzdušnému kyslíku a vlhkosti). Jedná se o tzv. pasivaci, kdy 

materiál na povrchu vytváří stabilní nepropustnou vrstvu oxidů, která chrání materiál před 

další korozí. V dalším odstavci jsou popsány děje probíhající na hliníku v nesimulovaném 

prostředí. 

Již během několika vteřin dojde na povrchu čistého hliníku oxidací ze vzdušného 

kyslíku k vytvoření cca 0,001 μm silné vrstvy skládající se zejména z γ-Al2O3. Ta je při 

vystavení vzdušné vlhkostí hydratována, přeměňuje se na AlO(OH) a γ-AlO(OH). γ-AlO(OH) 

se vlivem další hydratace přeměňuje na amorfní hydroxid hlinitý, Al(OH)3. Během několika 

měsíců může tato vrstva dosáhnout tloušťky okolo 0,5 μm. Tyto chemické procesy probíhají 

podle níže uvedených rovnic: 

      Al
3+

 + 3 OH
-
 → AlO(OH) + H2O  (1) 

          Al2O3 + H2O → 2 AlO(OH)  (2) 

          AlO(OH) + H2O → Al(OH)3  (3) 

Takto vzniklá oxidická vrstva není dekorativní a není výrazně mechanicky odolná. 

[12][14] 

Tento jev může být simulován ponořením eloxovaného předmětu do elektrolytu, kde 

je připojen jako anoda na zdroj stejnosměrného proudu. Elektrolytem je obvykle vodný roztok 

některé z kyselin, například kyselina sírová, šťavelová, chromová, fosforečná nebo boritá. 

Existuje mnoho variant tohoto procesu.  

Při procesu anodické oxidace dochází zároveň k růstu anodické vrstvy a jejímu 

rozkladu vlivem kyselosti lázně a působení elektrického pole. Vzniklou vrstvu tvoří 

šestiúhelníkové sloupce oxidů, tzv. buňky. Každá z těchto buněk obsahuje jeden centrálně 

středěný pór sahající až k bariérové vrstvě (viz Obr. 1). Porézní sloupcovitá struktura vzniká 

z bariérové vrstvy, která se vytvoří na začátku anodické oxidace. Za ustáleného stavu 

průměrná hodnota elektrického napětí na povrchu upravovaného dílu určuje růst oxidické 

vrstvy. Na rozhraní bariérová vrstva–elektrolyt je napětí lokálně vyšší a dochází zde 

k anodickému rozpouštění oxidické vrstvy. Ustálený stav je tak výsledkem dynamické 

rovnováhy mezi anodickým rozpouštěním a růstem oxidu na rozhraní základový 

materiál-oxid. Tvorba oxidu je spojována s protichůdnou migrací Al
3+

 a O
2-

/OH
-
 iontů. 
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Působením elektrického pole jsou vazby mezi hliníkem a kyslíkem oslabeny a to usnadňuje 

uvolňování hliníkových kationtů. Zároveň s těmito jevy probíhá i chemické rozpouštění 

vzniklého oxidu elektrolytem, má ale výrazně nižší vliv. Všechny parametry oxidické vrstvy 

jsou výsledkem komplexního systému, do kterého jako proměnné vstupují anodizační napětí, 

doba anodizace, chemické složení elektrolytu a jeho teplota a koncentrace. [14][18][27] 

 

Obr. 1  Struktura oxidické vrstvy vytvořené dekorativní anodickou oxidací [14] 

Tloušťka bariérové vrstvy je úměrná použitému anodizačnímu napětí a to zhruba 

1,4 nm · V
-1

 pro elektrolyty nerozpouštějící oxidickou vrstvu a 1,15  nm · V
-1

 pro elektrolyty 

rozpouštějící oxidickou vrstvu, nikdy však nedosáhne větší tloušťky než 1 μm. Tloušťka 

vnější porézní vrstvy se pohybuje od 5 do 200 μm v závislosti na použité technologii. 

Při proudové hustotě 2,5 A · dm
-2

 je rychlost růstu oxidické vrstvy 1 μm · min
-1

. Vzniklá 

vrstva je pevně propojena se substrátem. Poréznost oxidické vrstvy je komplexní funkcí, 

do které jako proměnné vstupují složení elektrolytu, jeho teplota a anodizační napětí (pro 

kyselinu sírovou se velikost póru pohybuje zhruba od 15 do 35 nm, pro kyselinu šťavelovou 

od 40 do 70 nm). Hassanzadeh et al. [18] pozorovali zvětšení pórů při zvýšení koncentrace 

elektrolytu tvořeného vodným roztokem kyseliny šťavelové z 18 na 27 g · l
-1

, to bylo 

způsobeno
 
vlivem intenzivnějšího chemického rozpouštění oxidu. Další zvýšení koncentrace 

z 27 na 36 g · l
-1

 naopak způsobilo zmenšení pórů - zvýšená vodivost elektrolytu zvýšila 

koncentraci O
2-

 iontů, které jsou potřeba pro růst oxidické vrstvy. Silnější elektrolyt pro jeho 

vyšší schopnost rozpouštění oxidu umožňuje růst oxidické vrstvy do větších tlouštěk. 

Při použití elektrolytu, který oxidickou vrstvu nerozpouští (např. vodný roztok kyseliny 

borité), dochází ke vzniku tenkých vrstev vhodných pro elektroizolační účely. Zdroj [32] dále 

uvádí, že závislost velikosti pórů na anodizačním napětí sleduje lineární trend - s vyšším 
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napětím roste i velikost pórů. Hassanzadeh et al. dále sledovali závislost velikosti pórů na 

teplotě elektrolytu - při zvýšení teploty ze 3 na 10 °C se průměr zmenšil a to díky urychlení 

oxidace rychlejší difúzi iontů při vyšší teplotě. Při zvýšení teploty elektrolytu z 10 na 17 °C 

se průměr pórů opět zvětšil vlivem rychlejšího rozpouštění oxidické vrstvy. Zjištěné výsledky 

jsou zobrazeny v grafech na Obr. 2, 3 a 4. [13][14][18][27] 

 

Obr. 2  Vrstevnicový diagram závislosti velikosti pórů na koncentraci elektrolytu a jeho teplotě při 

anodizaci v kyselině šťavelové [18] 

 

Obr. 3  Vrstevnicový diagram závislosti velikosti pórů na koncentraci elektrolytu a anodizačním 

napětí při anodizaci v kyselině šťavelové [18] 
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Obr. 4  Vrstevnicový diagram závislosti velikosti pórů na anodizačním napětí a teplotě elektrolytu 

při anodizaci v kyselině šťavelové [18] 

Nejzákladnější metodou anodické oxidace je tzv. dekorativní elox. Jak název 

napovídá, tato metoda se používá zejména k dekorativním účelům. Struktura takto vytvořené 

oxidické vrstvy umožňuje její vybarvování. Při dekorativním eloxování v elektrolytu 

tvořeném vodným roztokem kyseliny sírové se pracovní napětí pohybuje od 10 do 25 V 

a maximalní tloušťka oxidické vrstvy je 25 až 30 μm. Vzniklé oxidické vrstvy nemají 

významnější mechanickou odolnost. [14] 

V roce 1923 byl poprvé komerčně aplikován panem Bengoughem a panem Stuartem 

proces eloxování v kyselině chromové. Metoda eloxování v kyselině chromové je proto také 

nazývána metodou Bengough-Stuart. Takto vytvořená oxidická vrstva má vynikající korozní 

odolnost a také lepší únavové vlastnosti, než při eloxování v kyselině sírové. Jedním důvodem 

je vyšší pružnost oxidické vrstvy, druhým důvodem je její malá tloušťka (obvykle do 5 μm). 

I přes vysokou toxicitu elektrolytu je eloxování v kyselině chromové hojně rozšířeno 

po celém světě a to zejména v leteckém průmyslu. Důvody pro její užívání jsou: 

 dobrý základ pro následnou aplikaci nátěrových hmot, 

 během procesu je minimální úbytek základového materiálu, 

 snížení únavové pevnosti je nižší než při eloxování v kyselině sírové, 

 případné zbytky elektrolytu oproti kyselině sírové mají mnohem menší 

tendenci způsobit korozi. 

Teplota elektrolytu [°C] 
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V
] 
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Mechanicky odolnější variantou dekorativní anodické oxidace je tvrdá anodická 

oxidace. Snížením teploty elektrolytu stejného složení jako pro dekorativní anodickou oxidaci 

na teplotu -5 až 5°C vznikají velmi tvrdé vrstvy. Pracovní napětí se obvykle pohybuje 

od 25 do 90 V, ale je výrazně ovlivněno právě použitým elektrolytem. Tloušťka 

takto vytvořené oxidické vrstvy může být až 200 μm při tvrdosti 350–500 HV. Tato metoda 

má využití zejména v průmyslu, kde je potřeba vysoká otěruvzdornost a zvýšená chemická 

odolnost.  

[12][13][14][15][18] 

Ukazatelem jakosti oxidické vrstvy je její měrná hmotnost. Graf závislosti měrné 

hmotnosti na čase a technologii anodické oxidace je zobrazen na Obr. 5. [9][27] 

 

Obr. 5  Srovnání měrné hmotnosti oxidických vrstev vytvořených dekorativní (I) a tvrdou (II) 

anodickou oxidací [9] 

V současnosti je ve vývoji nová progresivní technologie povrchové úpravy hliníku 

zvaná plasmová elektrolytická oxidace (anglicky plasma electrolytic oxidation, spark 

discharge anodizing, nebo také micro-arc oxidation; dále pouze PEO). V této metodě 

se využívá elektrického napětí, které je vyšší než elektrické napětí potřebné pro rozpad 

dielektrika (v tomto případě oxidu základového materiálu). Dochází ke vzniku výbojů, které 

vyúsťují v plasmově-chemické reakce, při kterých dochází k růstu oxidické vrstvy, ale také 

vlivem místního tepla a tlaku dochází ke slinování a žíhání oxidické vrstvy. Vzniklé oxidické 

vrstvy dosahují lepších mechanických vlastností, než vrstvy vytvořené tvrdou anodickou 

oxidací. [1][30] 
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3. Technologie anodické oxidace 

Výše byl popsán princip tvorby oxidických vrstev, v praxi je však úprava povrchu 

anodickou oxidací mnohastupňový proces zahrnující řadu technologických postupů. 

Dodržování sledu operací a respektování technologických požadavků jsou nutnými 

podmínkami pro dosažení vysoké kvality povrchu a opakovatelnosti výsledků. 

Existuje několik technologických postupů, kde některá jsou vhodnější pro různá 

konstrukční řešení nebo požadovaný vzhled povrchu. Výsledky jsou obecně závislé 

na čtyřech fázích procesu:  

1) volba materiálu, 

2) předúprava povrchu, 

3) proces oxidace, 

4) úprava povrchu po oxidaci. [14][27] 

Technologický postup anodické oxidace je uveden v Tab. 1. 
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Tab. 1 -  Technologický postup anodické oxidace [14][26][27] 

Číslo 

operace 

Technologická 

operace 
Parametry Poznámka 

1 
Mechanická 

předúprava povrchu 

Broušení, leštění, kartáčování, 

omílání nebo tryskání 
není bezpodmínečně nutná 

2 Odmaštění 
dle použitého odmašťovacího 

přípravku 

nejčastějí se aplikuje 

odmaštění ponorem v alkalické 

lázni s přídavkem inhibitorů 

3 Oplach 
demineralizovaná voda 

o pokojové teplotě 

v případě kompatibility 

odmašťovací a mořicí lázně 

možno vynechat 

4 Alkalické moření 

vodný roztok NaOH 50 g · l
-1

 

teplota lázně 50–80 °C, 

doba moření 1–20 min 

doba moření a teplota je volena 

dle požadované intenzity 

moření 

5 Dvoustupňový oplach 
demineralizovaná voda 

o pokojové teplotě 
- 

6 Vyjasnění 25–35% HNO3 o pokojové teplotě 

lze aplikovat i jiné vyjasňovací 

přípravky od některého z 

výrobců  

7 Oplach 
demineralizovaná voda 

o pokojové teplotě 
- 

8 

Anodická oxidace 

a) dekorativní AO 

b) tvrdá AO  

c) ostatní metody AO  

parametry procesů jsou uvedeny v 

následujicích kapitolách 

 

a) kapitola 3.2.1 - Tab. 3 

b) kapitola 3.2.2 - Tab. 5 

c) kapitola 3.3 - Tab. 6, 7 a 8 

 

pro dosažení konzistentních 

výsledků je nutné udržovat 

teplotu lázně v rozmezí ±1 °C 

9 Oplach 
oplach čistou tekoucí vodou 

po dobu minimálně dvou minut 

dochází k vyplachování zbytků 

elektrolytu z pórů 

10 Vybarvování 
specifikace dle technického listu 

barviva 
nemusí být aplikováno 

11 Oplach 
demineralizovaná voda 

o pokojové teplotě 

pouze pokud bylo aplikováno 

vybarvení, minimalizuje 

znečištění lázně pro utěsnění 

barvivy 

12 
Utěsnění v horké 

vodě 

demineralizovaná voda 

pH 5,5–6,5 

teplota 97–100 °C 

aplikuje se pouze v případě 

potřeby zvýšení korozní 

odolnosti nebo po vybarvení, 

tvrdé vrstvy měknou, 

neaplikuje se na tenké 

neporézní vrstvy; pH lze 

regulovat přídavkem NH3 nebo 

NaOH 

 

Jeden z faktorů ovlivňující výsledky anodické oxidace je složení eloxované slitiny 

a její tepelné zpracování. Hliníkové slitiny obsahující vysoké procento mědi, zinku nebo 
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křemíku obvykle pro dosažení stejných výsledků požadují speciálně modifikované parametry 

procesu anodické oxidace. Tab. 2 uvádí vhodnost vybraných hliníkových slitin k úpravě 

povrchu technologiemi dekorativní a tvrdé anodické oxidace. [14][27] 

Tab. 2 -  Vhodnost vybraných hliníkových slitin k povrchové úpravě anodickou oxidací [27] 

Al slitina EN AW 
Vhodnost k eloxování  

Dekorativní AO Tvrdá AO 

1080 výborná výborná 

1050 velmi dobrá výborná 

1200 velmi dobrá výborná 

2011 nízká dobrá 

2014 nízká dobrá 

2031 nízká dobrá 

3103 dobrá dobrá 

3105 dobrá dobrá 

4043 nízká dobrá 

5005 velmi dobrá výborná 

5056 dobrá výborná 

5083 dobrá dobrá 

5154 velmi dobrá výborná 

5251 velmi dobrá výborná 

5454 velmi dobrá výborná 

6061 dobrá velmi dobrá 

6063 velmi dobrá výborná 

6082 dobrá dobrá 

6463 velmi dobrá velmi dobrá 

7020 dobrá dobrá 

 

3. 1. Předúprava povrchu 

Předúprava povrchu je velice významná operace, která z velké části určuje konečný 

vzhled, texturu a kvalitu anodicky oxidovaného povrchu. Výrobek je obvykle podroben 

procesu chemického leptání (moření) k získání různého stupně lesku. Na povrchu může být 

mechanicky vytvořena textura k získání různých vzhledů. Některé druhy předúprav 

hliníkových povrchů před anodickou oxidaci jsou doporučeny normou ČSN EN ISO 7599 

a jsou uvedeny v Tab. 3. Mezi další hojně používané metody mechanických předúprav 

povrchu patří abrazivní tryskání a omílání. Předúpravy povrchu lze dělit na mechanické 

a chemické. [9][17] 
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Tab. 3 -  Označování předúprav povrchu dle ČSN EN ISO 7599 [17] 

Zkratka Předúprava Poznámky 

E0 
Pouze odmaštění a 

dezoxidace 

Příprava povrchu před anodickou oxidací, při které je povrch 

odmaštěn a dezoxidován bez dalšího předběžného zpracování. 

Mechanické stopy, jako rýhování a poškrábání, zůstanou viditelné. 

Známky koroze, které byly sotva viditelné před zpracováním, se 

mohou po zpracování stát viditelnými. 

E1 Pouze broušení 

Broušení vytváří srovnatelně rovnoměrný, ale poněkud matný 

vzhled. Některé vyskytující se vady povrchu jsou z velké části 

odstraněny; v závislosti na hrubosti abraziva však po broušení 

mohou být viditelné rýhy. 

E2 Pouze kartáčování 

Mechanické kartáčování vytváří rovnoměrný lesklý povrch s 

viditelnými stopami po kartáči. Vady povrchu jsou odstraněny pouze 

částečně. 

E3 
Pouze mechanické 

leštění 

Mechanické leštění vytváří blýskavý leštěný povrch, ale vady 

povrchu jsou odstraněny pouze částečně. 

E4 
Broušení a 

kartáčování 

Broušení a kartáčování dává rovnoměrný lesklý povrch s 

odstraněnými mechanickými vadami povrchu. Stopy koroze, které se 

mohly stát viditelnými po zpracování E0 nebo E6, jsou odstraněny. 

E5 
Broušení a 

mechanické leštění 

Broušení a mechanické leštění dává hladký, blýskavý povrch s 

odstraněnými mechanickými vadami povrchu. Stopy koroze, které se 

mohly stát viditelnými po zpracování E0 nebo E6, jsou odstraněny. 

E6 Chemické leptání 

Po odmaštění získá povrch zpracováním ve speciálních alkalických 

leptacích roztocích saténový nebo matný vzhled. Mechanické vady 

povrchu jsou vyhlazeny, ale ne zcela odstraněny. Jakékoliv stopy 

koroze na povrchu se mohou v důsledku tohoto zpracování 

zviditelnit. Předběžné mechanické zpracování před leptáním tyto 

vady může odstranit, výhodnější však je správnou manipulací a 

správným skladováním kovu zabránit vzniku koroze. 

E7 

Chemické nebo 

elektrochemické 

leštění 

Po odmaštění povrchu v parním odmašťovači nebo neleptavém 

čistidle získá povrch zpracováním speciálním chemickým nebo 

elektrochemickým procesem leštění velmi lesklý vzhled. Vady 

povrchu jsou odstraněny pouze v omezeném rozsahu a stopy koroze 

se mohou zviditelnit. 

E8 

Broušení, 

mechanické 

leštění, a chemické 

nebo 

elektrochemické  

Broušení a mechanické leštění následuje chemické nebo 

elektrochemické leštění. Tím vznikne velmi lesklý vzhled a 

mechanické vady povrchu a počáteční koroze jsou obvykle 

odstraněny. 

 

Mechanická předúprava povrchu je důležitá především u dekorativní anodické 

oxidace, kdy požadujeme určité reflexní vlastnosti vrstev. U tvrdé anodické oxidace 

je kvalitní mechanická předúprava povrchu výhodná z hlediska menší konečné drsnosti 

povrchu a tím vyšší odolnosti proti opotřebení. Mechanické předúpravy povrchu mají lepší 

reprodukovatelnost než předúpravy chemické, jelikož jsou méně závislé na struktuře kovu 
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a jeho chemickém složení. Nepravidelnosti povrchu, pokud nejsou příliš hluboké, mohou být 

mechanickou předúpravou odstraněny. [9][17][26][27] 

Hlavním cílem mechanických předúprav je: 

 očištění povrchu od nečistot a oxidů, 

 vytvoření podmínek pro zvýšení korozní odolnosti povrchu, 

 zlepšení rovnoměrnosti povrchu a odstranění stop po předchozí technologické 

operaci, 

 vytvoření povrchu s odpovídajícím vzhledem. 

Mezi chemické předúpravy patří postupy, které slouží k odstranění zbytků mastnoty 

a tenkých oxidických vrstev. Zároveň jsou některé z nich nezbytné pro aktivaci povrchu před 

anodickou oxidací. 

Chemické přeúpravy povrchu mohou být děleny podle funkčního působení 

a požadavků na úpravu povrchu do dvou skupin: 

 čištění a odmaštění bez narušení základního materiálu, 

 metody odstraňující část povrchu (moření, leptání). [9][11] 

3. 1. 1. Čištění a odmaštění 

Tento proces zahrnuje kompletní očištění povrchu od mastnot a mechanických 

nečistot, které jsou na povrchu vázány fyzikálně adsorpcí (např. látky tukového charakteru) 

nebo adhezními silami (např. prach nebo ulpělé zbytky materiálu po obrábění). Úkolem 

odmašťování je tyto nečistoty odstranit z povrchu a zabránit jejich vyloučení zpět na povrch 

součásti. [8][9] 

3. 1. 2. Moření 

Moření umožňuje odstranění lité a válcované vrstvy nebo přírodní oxidické vrstvy 

a dalších korozních produktů. Účinek mořidla ovlivňuje jeho složení, složení materiálu, doba 

moření a teplota mořicí lázně. Lze aplikovat jak alkalické tak kyselé moření, nejčastěji 

se však pro moření používá vodný roztok hydroxidu sodného o koncentraci 15–60 g · l
-1

 

a teplotě 50–80 °C. S vyšší teplotou a koncentrací roste rychlost moření. 
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Reakce hydroxidu sodného s hliníkem je exotermická a tedy může podstatně zvýšit 

teplotu mořicí lázně. Kvůli tomu může reprodukovatelnost výsledků být obtížná při moření 

velkého množství dílů v malých nádržích.  

Při moření dílu je třeba mít na paměti, že dochází k rozpouštění hliníku a tím pádem 

i ke zmenšování rozměrů upravovaného dílu. Pokud jsou funkční povrchy vystaveny působení 

mořicí lázně, může při příliš dlouhé expozici dojít k jejich nevratnému poškození. Na Obr. 6 

je zobrazena míra úbytku materiálu vybraných hliníkových slitin v závislosti na čase 

při moření ve vodném roztoku NaOH o koncentraci 50 g · l
-1

 a teplotě 70±5 °C. Úbytek 

v grafu je součtem úbytků na obou stranách vzorku (plechu). [8][14] 

 

Obr. 6  Závislost úbytku materiálu na době moření ve vodném roztoku NaOH (50 g · l
-1

, 70±5 °C) 

[8] 

3. 1. 3. Vyjasnění 

Důležitým krokem přípravy k anodické oxidaci (zejména při eloxování vysoce 

legovaných slitin) je tzv. vyjasnění povrchu (anglicky desmutting). Účelem této operace 

je následující: 

 neutralizace alkalických zbytků na povrchu, 

 odstranění nerozpustných slitinových produktů vzniklých při alkalickém 

moření, 

 aktivace povrchu pro anodickou oxidaci. 
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V minulosti se k vyjasnění využíval převážně 25 až 40 % kyselina dusičná, 

která způsobovala znečišťování odpadních vod. K vyjasnění se v současnosti používají 

roztoky na bázi kyseliny sírové s přídavkem speciálních aditiv. Pro vytvoření lázně 

pro vyjasnění je možné upotřebit např. použitý elektrolyt z kyseliny sírové. [8][14] 

3. 2. Metoda eloxování v kyselině sírové 

3. 2. 1. Dekorativní anodická oxidace 

Jednou z nejčastějších metod pro dekorativní účely nebo účely protikorozní ochrany 

je metoda eloxování v kyselině sírové. Jejími nespornými výhodami jsou dostupnost a cena 

chemikálií, nízké provozní napětí, nízká spotřeba energie a vysoká provozní spolehlivost. 

Mohou být použity elektrolyty tvořené vodným roztokem H2SO4 o koncentraci 80–350 g · l
-1

, 

jako dobrý elektrolyt pro univerzální účely lze považovat vodný roztok H2SO4 o koncentraci 

150 g · l
-1

. Parametry metody eloxování v kyselině sírové pro dekorativní anodickou oxidaci 

jsou uvedeny v Tab. 4. [14] 

Tab. 4 -  Parametry metody eloxování v kyselině sírové pro dekorativní anodickou oxidaci [26] 

Složení lázně 150 g · l
-1

 H2SO4 

Provozní napětí [V] 10–25 

Proudová hustota [A · dm
-2

] 1,2–2,0 

Teplota [°C] 18–20 

Doba AO [min] 10–60 

Tloušťka vrstvy [µm] 5–30 

Vzhled vrstvy bezbarvá 

Možnost barvení ano 

 

Dekorativní anodickou oxidací se vytváří oxidické vrstvy o tloušťkách 5 až 30 µm 

s mikrotvrdostí 200 až 300 HV. Aplikuje se za účelem zvýšení korozní odolnosti a/nebo 

vytvoření dekorativního vzhledu.  

Udržování lázně na dané teplotě s odchylkou ±1 °C je dúležité pro dosažení 

konzistentních výsledků, jelikož proudová hustota a rychlost rozpouštění oxidu se výrazně 

mění již s malými výchylkami teploty. Při vysokých teplotách elektrolytu mohou vzniklé 

oxidické vrstvy mít práškovitý charakter. Pro udržování konstantní teploty v celé lázni 

je důležité její míchání a odpovídající výkon chlazení.  
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Různé třídy hliníkových slitin potřebují pro vytvoření stejné proudové hustoty 

při anodizaci odlišné anodizační napětí, proto není možné anodizovat díly s výrazně odlišným 

chemickým složením současně. Například ve srovnání s čistým hliníkem slitiny AlZn nebo 

AlZnCu požadují nižší napětí, naopak slitiny AlSi, AlCuMg nebo AlMn požadují napětí 

vyšší. Tab. 5 uvádí potřebné anodizační napětí pro dosažení proudové hustoty 1,2 A · dm
-2

 

na vybraných tvářených hliníkových slitinách. [14][26][27] 

Tab. 5 -  Potřebné anodizační napětí pro dosažení proudové hustoty 1,2 A · dm
-2

 na vybraných 

tvářených hliníkových slitinách [26] 

Al slitina EN AW 1100 2011 2014 2017 2024 2117 3003 3004 5005 

Anodizační napětí [V] 15 20 21 21 21 16,5 16 15 15 

          

Al slitina EN AW 5050 5052 5056 5357 6053 6061 6063 6151 7075 

Anodizační napětí [V] 15 14,5 16 15 15,5 15 15 15 16 

 

Anodizační napětí se také různí s obsahem hliníku v elektrolytu, který je během 

anodické oxidace rozpouštěn. Před započetím anodické oxidace je vhodné provést kalibrační 

měření na části hliníkového plátu o známé velikosti. Nejprve se stanoví požadovaná proudová 

hustota (například 1,5 A · dm
-2

), poté se po připojení a ponoření dílu do lázně zapne zdroj 

a postupně se zvyšuje napětí, dokud není dosaženo požadované proudové hustoty. Po pěti 

minutách procesu se odečte ze zdroje napětí - toto napětí by mělo být použito pro anodizaci 

daných dílů.  

Pro dosažení maximální odrazivosti dílů by mělo být napětí postupně zvyšováno 

na konečnou hodnotu po dobu zhruba 30 sekund. Napětí nesmí překročit konečnou hodnotu, 

jelikož by došlo k vytvoření silnější bariérové vrstvy, která by branila dosažení požadované 

proudové hustoty.  

Obsah rozpuštěného hliníku v lázni by měl být nižší než 25 g · l
-1

. Obsah chloridů 

v lázní nesmí překročit hodnotu 0,2 g · l
-1

, vyšší obsah výrazně snižuje kvalitu vytvořených 

vrstev a vede ke vzniku pittingové koroze. [14][27] 

Vzhledem k současně probíhajícímu rozkladu a růstu vrstvy dochází k tomu, 

že se rozměry předmětu při dekorativním eloxu zvětší o 1/3 celkové tloušťky oxidické vrstvy 

(Obr. 7). Při anodizaci dílů s vysokými nároky na přesnost fukčních rozměrů je tedy nutné 

počítat s jejich zvětšením. [9][27] 
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Obr. 7  Změna rozměrů při dekorativním eloxování [14] 

Pórovitost oxidické vrstvy umožňuje následnou integraci jiných složek (nejčastěji jsou 

póry vyplňovány barvivy, bývá ale použit také teflon nebo grafit), které mění vzhled nebo 

fyzikální vlastnosti vrstvy. [9] 

Složení lázně lze modifikovat přídavkem kyseliny šťavelové (120 g · l
-1

 H2SO4 + 

50 g · l
-1

 C2H2O4). Dojde tak ke zvýšení efektivity růstu oxidické vrstvy a její tvrdosti. 

Elektrolyt může mít teplotu až o 10 °C při ponechání stejné otěruvzdornosti. To je výhodné 

pro řešení problému s chlazením. Zhruba 0,2 g kyseliny šťavelové je spotřebováno na 1 Ah 

anodické oxidace. [14] 

Výsledky eloxování se také budou lišit v závislosti na chemickém složení a tepelném 

zpracování základového materiálu. Legující prvky ovlivňují zejména vzhled, ale také 

fyzikální vlastnosti vzniklé vrstvy. Na Obr. 8 je graf závislosti měrné hmotnosti oxidické 

vrstvy na době anodizace vybraných hliníkových slitin v 15% H2SO4 o teplotě 20 a 25 °C 

při proudové hustotě 1,2 A · dm
-2

. [9][27] 
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Obr. 8  Závislost měrné hmotnosti oxidické vrstvy na době anodizace vybraných hliníkových slitin 

v 15% H2SO4 o teplotě 20 a 25 °C při proudové hustotě 1,2 A · dm
-2

 [27] 

3. 2. 2. Tvrdá anodická oxidace 

Hlavní charakteristikou vrstev vytvořených tvrdou anodickou oxidací je jejich 

odolnost proti otěru a větší tloušťka (30 až 250 µm) než u vrstev vytvořených dekorativní 

anodickou oxidací. Tyto vrstvy dosahují tvrdosti 350 až 500 HV. Při aplikaci tvrdé anodické 

oxidace se mohou vyskytnout na ostrých hranách profilů síťě jemných trhlin, 

proto je doporučeno navrhovat zaoblení hran s radiusem větším než desetinásobek tloušťky 

oxidické vrstvy. Tvrdou anodickou oxidací dochází ke snížení únavové pevnosti až o 50 %. 

[9][14] 

Procesy, které probíhají při tvrdé anodické oxidaci, jsou principiálně stejné jako 

při dekorativní anodické oxidaci. Jak již bylo zmíněno, při tvrdé anodické oxidaci se aplikuje 

vyšší elektrické napětí z důvodu dosažení vyšší tvrdosti a tloušťky oxidické vrstvy, druhotně 

to má za následek větší průměr pórů než při dekorativní anodické oxidaci. S tím souvisí i to, 

že oxidická vrstva roste z padesáti procent do základového materiálu a o druhých padesát 
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procent své tloušťky zvětší rozměr eloxovaného dílu (viz Obr. 9). Belwalkar et al. vysvětlují 

spojitost mezi velikostí póru a napětí tím, že s vyšším napětím roste i proudová hustota, 

tím pádem je větší i míra oxidace na dně póru. [22] Větší objem oxidu je vytlačován směrem 

ven z póru, což zvyšuje tlak působící na buněčné stěny, čímž se průměr póru zvětší. 

Při některých metodách se využívá střídavé elektrické napětí. [14][18][22] 

 

Obr. 9  Změna rozměrů při tvrdém eloxování [14] 

Složení elektrolytu pro tvrdou anodickou oxidaci je stejné jako pro dekorativní 

anodickou oxidaci. Teplota elektrolytu se obvykle pohybuje od -5 °C do 5 °C. Tento rozsah 

teplot je optimální a bylo ověřeno, že se při něm dosahuje maximálních hodnot tvrdosti 

při použití elektrolytu z kyseliny sírové. Regulační systém musí být schopen při silném 

a stejnoměrném pohybu lázně udržet teplotu v celém objemu lázně s přesností ±2 °C. Míchání 

lázně je důležité nejen pro zabránění lokálnímu přehřátí eloxovaného dílu, ale také potlačuje 

tvorbu a usazování bublin vznikajících plynů, které by bránily tvorbě oxidické vrstvy. 

Tab. 6 uvádí parametry několika metod pro tvrdou anodickou oxidaci. [14][26] 
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Tab. 6 -  Parametry vybraných metod tvrdé anodické oxidace [14][26] 

Název 

Složení 

lázně (vodný 

roztok) 

Provozní 

napětí [V] 

Proudová 

hustota [A · 

dm
-2

] 

Teplota 

[°C] 

Doba 

oxidace 

[min] 

Tloušťka 

vrstvy 

[µm] 

Vzhled 

vrstvy 

Martin 

Hard Coat 

150 g · l
-1

 

H2SO4 
20 až 75 2,7 -4 až 0 45 50 

světle až 

tmavě šedá 

či bronzová 

Alumilite 

225 

120 g · l
-1

 

H2SO4 

10 g · l
-1

 

C2H2O4 

10 až 75 2,8 10 20 25 

světle až 

tmavě šedá 

či bronzová 

Alumilite 

226 

120 g · l
-1

 

H2SO4 

10 g · l
-1

 

C2H2O4 

10 až 75 2,8 10 40 50 

světle až 

tmavě šedá 

či bronzová 

Hardas 
60 g · l

-1
 

C2H2O4 

60 DC + 60 

AC 
2 4 

dle 

požadované 

tloušťky 

20 až 35 
světle žlutá 

až hnědá 

Kalcolor 

70–150 g · l
-1

 

C7H6O6S 

3–40 g · l
-1

 

H2SO4 

dle 

požadované 

proudové 

hustoty 

1,5 až 4 
18 až 

24 

dle 

požadované 

tloušťky 

15 až 35 

světle žlutá 

až hnědá 

nebo černá 

Lasser 
7,5 g · l

-1
 

C2H2O4 

narůstající 

z 50 na 500 

narůstá 

v závislosti na 

napětí 

1 až 7 do 20 700 bezbarvá 

 

Zabarvení vrstvy vytvořené metodou Kalcolor je závislé na eloxované slitině. 

Pro metodu Lasser je potřeba velmi intenzivní chlazení lázně. 

Při tvrdé anodické oxidaci není struktura vždy jednotná. Pokud je nutné vytvořit 

co nejpravidelnější síť hexagonálních buněk s rovnými póry, je možné použít takzvanou 

dvoustupňovou anodizaci. V prvním stupni se aplikují podmínky jako pro dekorativní 

anodickou oxidaci (nižší napětí a proudová hustota), což vede k vytvoření základové oxidické 

vrstvy. Ta chrání díl před přiliš vysokou lokální proudovou hustotou, která by způsobila jeho 

spálení. V druhém stupni je postupně zvyšováno napětí až na požadovanou hodnotu a díl 

je dále anodizován pod konstantním napětím. Bylo pozorováno, že změna elektrického napětí 

během anodizace má výrazný vliv na uspořádáni pórů oxidické vrstvy. Snížení napětí během 

procesu anodizace způsobí větvení pórů. Pokud je napětí během anodizace zvýšeno, dochází 

k intenzivní reorganizaci pórů. Norek et al. [19] pozorovali proces transformace při změnách 

napětí v rozmezí od 40 V na konečnou hodnotu 120 V.  Výsledky ukázaly, že hodnota napětí 

před přechodem na druhý stupeň anodizace má výrazný vliv na uspořádání pórů. Rovněž bylo 

prokázáno, že pro reorganizaci pórů stačí pouze navýšení bez předchozího režimu dekorativní 

anodické oxidace napětí (v jejich práci konkrétně ze 120 V na 140 V). Práce také potvrzuje, 

že s napětím se zvětšuje i vzdálenost mezi póry. Na Obr. 10 je srovnání homogenity pórů 
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v oxidické vrstvě při různých hodnotách a změnách anodizačního napětí (vzorky jsou 

označeny jako S[počáteční napětí]-[konečné napětí]). Na prostředním snímku bylo anodizační napětí 

konstantní. [19][23]   

 

Obr. 10  Snímky z elektronového mikroskopu - homogenita pórů v oxidické vrstvě při různých 

hodnotách a změnách anodizačního napětí [19] 

V této práci byl pozorována také závislost proudové hustoty na napětí pro vzorky 

s nejnižším procentem defektů (S110-140, S120-140 a S40-140). U prvních dvou zmíněných byl 

po zvýšení napětí nárůst proudové hustoty o 0,15–0,2 A · dm
-2

, u třetího vzorku byl vyšší 

než 2,5 A · dm
-2

 (viz Obr. 11). Z toho vyplývá, že samotná proudová hustota nemá 

na uspořádávání póru oxidické vrstvy vliv. [19]  
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Obr. 11  Nárůst proudové hustoty při zvýšení anodizačního napětí [19] 

3. 3. Ostatní metody anodické oxidace 

3. 3. 1. Eloxování v kyselině chromové 

Koncentrace elektrolytu tvořeného vodným roztokem kyseliny chromové se pohybuje 

v rozmezí 20–150 g · l
-1

 H2CrO4. V praxi se aplikují dva procesy - označují se "3%" 

(tříprocentní) a "10%" (desetiprocentní). První z nich je tradiční Bengough-Stuart proces, 

kdy koncentrace elektrolytu je mezi 2 a 5 % kyseliny chromové. Napětí u tohoto procesu 

je během prvních 10 minut postupně zvyšováno na hodnotu 40 V. 

Druhá varianta se aplikuje pro dosažení silnějších oxidických vrstev a oproti 3% 

procesu probíhá za konstantního napětí. Maximální dosahované tloušťky jsou 8–10 µm. 

Pro slitinu 6081 je to pouze 5 µm, pro třídu 2xxx pouze 2,5 µm. Parametry obou procesů jsou 

shrnuty v Tab. 7 a Tab. 8. [14] 
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Tab. 7 -  Parametry 3% metody kyseliny chromové [14] 

Složení lázně 20–50 g · l
-1

 CrO3 

Provozní napětí [V] 40–50 

Proudová hustota [A · dm
-2

] 0,3–0,5 

Teplota [°C] 40 

Doba AO [min] 15–60 

Tloušťka vrstvy [µm] 1,5–8 

Možnost vybarvení ano 

 

 

Tab. 8 -  Parametry 10% metody kyseliny chromové [14] 

Složení lázně 100 g · l
-1

 CrO3 

Provozní napětí [V] 30 

Proudová hustota [A · dm
-2

] 1,2 

Teplota [°C] 53–55 

Doba AO [min] 30–60 

Tloušťka vrstvy [µm] 2,5–10 

Možnost vybarvení ano 

 

3. 3. 2. Eloxování v kyselině šťavelové 

Eloxování v kyselině šťavelové je finančně náročnější než eloxování v kyselině sírové, 

a to jak na cenu chemikálií, tak na spotřebu elektrické energie. Výhodou oproti eloxování 

v kyselině sírové je vyšší dosahovaná tloušťka oxdických vrstev (až 60 µm) a jejich vyšší 

tvrdost. Vzniklé oxidické vrstvy jsou bezbarvé až zažloutlé či bronzové, s tloušťkou vrstvy 

se barva zintenzivňuje. Lze je vybarvovat, výsledná barva je však ovlivněna vlastní barvou 

vrstvy. Kyselina šťavelová se rovněž používá jako aditivum při některých metodách tvrdé 

anodické oxidace. Tab. 9 uvádí několik metod eloxování v kyselině šťavelové. [14][27] 
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Tab. 9 -  Parametry vybraných metod anodické oxidace v kyselině šťavelové [27] 

Název 

Složení 

lázně (vodný 

roztok) 

Provozní 

napětí 

[V] 

Proudová 

hustota 

[A · dm
-2

] 

Teplota 

[°C] 

Doba 

oxidace 

[min] 

Vzhled 

vrstvy 
Poznámka 

Eloxal GX 
30–50 g · l

-1
 

C2H2O4 
40–60 1–2 18–20 40–60 žlutá 

dobrá 

odolnost 

proti otěru 

Eloxal 

GXh 

30–50 g · l
-1

 

C2H2O4 
30–35 1–2 35 20–30 bezbarvá 

měkčí a 

tenčí vrstvy 

Eloxal WX 
30–50 g · l

-1
 

C2H2O4 
20–60 AC 2–3 25–35 40–60 

žlutá až 

bronzová 

měkké 

vrstvy, 

vhodné pro 

dráty a 

plechy 

bez názvu - 

užíváno v 

Japonsko 

30 g · l
-1

 

C2H2O4 

15–30 DC 

+  

60–100 

AC 

1–2 25–35 30–80 
světle 

zlatá 
- 

 

3. 3. 3. Eloxování v kyselině borité 

Kyselina boritá oproti kyselině sírové, chromové nebo šťavelové nerouzpouští oxid 

hlinitý, v čehož důsledku dochází k vytvoření pouze tenké oxidické vrstvy. Tloušťka vrstvy 

je závislá na anodizačním napětí a to 1,3–1,4 nm · V
-1

. Anodizační napětí se volí v závislosti 

na vodivosti elektrolytu a nutnosti vyvarovat se jiskření. Vzniklá oxidická vrstva dosahuje 

tlouštky maximálně 0,7 µm a má vynikající elektrické izolační vlastnosti, vysokou odolnost 

proti otěru a dobré reflexní vlastnosti, je však snadno narušena při kontaktu s horkou vodou. 

Z toho důvodu se takto vytvořené oxidické vrstvy neutěsňují.  

Tato technologie je velice citlivá na nečistoty v elektrolytu a o to je vyšší potřeba klást 

důraz na čistotu vody při jeho vytváření. Požadovaná tloušťka vrstvy je obvykle vytvořena 

zhruba za 45 minut. Delší časy indikují přítomnost nečistot a takto vzniklé vrstvy negarantují 

dostatečné dielektrické vlastnosti. Nejčastěji se používá při výrobě elektrických kondenzátorů 

nebo jako povrchová úprava pro komponenty optických přístrojů, jako například čelní světla 

automobilů nebo svítilny. Tab. 10 uvádí parametry eloxování v kyselině borité. Anodizace 

v kyselině borité může také být aplikována po eloxování např. v kyselině sírové pro zlepšení 

korozní odolnosti. [27] 
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Tab. 10 -  Parametry metody eloxování v kyselině borité [27] 

Složení lázně 
100 g · l

-1
 H3BO3 

10 g · l
-1

 Na2[B4O5(OH)4] · 8 H2O (borax) 

Provozní napětí [V] 50–500, dle požadované tloušťky 

Proudová hustota [A · dm
-2

] 0,5–1, ke konci procesu klesá 

Teplota [°C] 80–100 

Doba AO [min] 30–45 

Tloušťka vrstvy [µm] 0,7 max 

  

3. 4. Vybarvování oxidických vrstev 

Velikou výhodou oxidických vrstev vytvřených na hliníku je možnost jejich 

vybarvení. Pórovitá vrstva vytvořená anodickou oxidací je schopná adsorbovat barviva, 

což nabízí řadu možností pro jejich aplikaci. Pro kvalitní vybarvení vrstvy je potřebná 

dostatečná tloušťka oxidické vrstvy a její vlastní barva narušuje výsledný vzhled. Existuje 

mnoho metod vybarvování, každá z nich má svoje výhody a nevýhody: 

 adsorpční vybarvování organickými/anorganickými barvivy, 

 elektrolytické vybarvování, 

 integrální vybarvování, 

 kombinované metody. 

Nejpoužívanější z nich jsou však metody adsorpčního a elektrolytického vybarvování. 

Adsorpční vybarvování nabízí velmi širokou škálu barev. Aplikuje se ponořením dobře 

opláchnutého anodizovaného dílu do vodného roztoku barviva. Barvivo je z roztoku 

adsorbováno do pórů a s delší dobou ponoru se zintenzivňuje barevný odstín. Při vyšší teplotě 

se oxidická vrstva vybarvuje rychleji, teplota roztoku však nesmí překročit teplotu 60 °C, 

jelikož by začalo docházet k uzavírání pórů. Anorganická barviva mají větší světlostálost, 

organická barviva nabízí více barev. Adsorpční vybarvování také umožňuje mnoho 

designových variant (viz Obr. 12, 13), které jsou vytvářeny zejména kombinací maskování 

vybarveného povrchu, vypírání barvy roztokem kyseliny a opětovného vybarvování 

nezamaskovaných částí. [14][27] 
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Obr. 12  Ukázka designového adsorpčního vybarvení - tzv. splash 

 

Obr. 13  Ukázka designového adsorpčního vybarvení - tzv. fade (vlevo) a acid wash (vpravo) [40] 

Elektrolytické vybarvování se aplikuje na anodizovaný díl pomocí střídavého 

elektrického proudu v elektrolytu tvořeném vodným roztokem solí cínu, mědi, niklu, kobaltu 

nebo selenu. Za působení střídavého elektrického proudu dochází k vylučování kovu do pórů. 

Touto metodou se vytvářejí odstíny od bronzových po černé. Výhodou je velmi vysoká stálost 

barev a odolnost vůči teplu, nevýhodou je nízká škála barev. [14]  

3. 5. Utěsnění 

Nedílnou součástí procesu úpravy povrchu pomocí dekorativní anodické oxidace 

je utěsnění oxidické vrstvy, mezinárodně nazýváno sealing. Vzniklá oxidická vrstva 

je porézní a korozní činitelé tak mohou těmito póry pronikat k bariérové vrstvě, posléze 

k základovému materiálu. Při utěsnění dochází k uzavření pórů v oxidické vrstvě. Utěsněním 

se sníží reaktivita oxidické vrstvy a případným příměsím zapuštěným do póru je zabráněno 
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v jejich uniknání. Zároveň je také zvýšena světlostálost barvených vrstev a odolnost vůči 

povětrnostním podmínkám. Pokud je však utěsnění použito na vrstvy vytvořené tvrdou 

anodickou oxidací, dochází ke zvýšení korozní odolnosti na úkor mechanických vlastností 

oxidické vrstvy. [14][27] 

Eloxovaný předmět je utěsňován nejčastěji ponorem do lázně o daném složení 

a obvykle při zvýšené teplotě dochází k tvorbě chemických produktů, které póry uzavřou. 

Existuje mnoho metod utěsnění oxidických vrstev, níže jsou uvedeny nejznámější z nich: 

 utěsnění v horké vodě při min. 97 °C, 

 utěsnění horkou vodní parou, 

 utěsnění v roztocích nikelnatých solí při teplotách 70–90 °C, 

 utěsnění v roztocích kovových solí při teplotě 28–32 °C (tzv. studená 

impregnace). [21][27] 
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4. Plasmová elektrolytická oxidace 

Tato metoda je v podstatě modifikací již dlouho známých metod tvorby oxidických 

vrstev anodickou oxidací, které se vyvíjejí již od roku 1930. Proces PEO je charakterizován 

mnoha výboji, které se průběžně zapalují na povrchu upravovaného dílu za působení 

vysokého elektrického napětí (300–900 V). Dochází ke vzniku výbojů, které vyúsťují 

v plasmově-chemické reakce, při kterých dochází k růstu oxidické vrstvy. Toto četné jiskření 

lze pozorovat na povrchu upravovaného dílu pouhým okem. Vlivem místního tepla a tlaku 

dochází také ke slinování a žíhání oxidické vrstvy. [4][14] 

Stejně jako u výše zmíněných metod povrchových úprav hliníku výsledné vlastnosti 

vytvořené vrstvy závisí na základovém materiálu, na použitém elektrolytu a parametrech 

použitého elektrického proudu (zejména v případě PEO). Je možné použít stejnosměrný 

či střídavý proud, bylo však prokázáno, že lepších výsledků se dosahuje při použití pulzního 

či bipolárního pulzního proudu. Mechanické vlastnosti (tvrdost a otěruvzdornost) i chemická 

odolnost takto vytvořených vrstev jsou obvykle několikanásobně lepší než tradičně vytvořené 

konverzní vrstvy, adheze vrstvy k základovému materiálu je vyšší než při aplikaci 

plasmového nástřiku. Velkým pozitivem PEO je, že není třeba používat mnohdy velice 

toxické chemikálie k přípravě elektrolytu. Typický elektrolyt může obsahovat například pouze 

sodné fosfáty, sodné křemičitany, sodné hydroxidy nebo peroxidy a to v koncentracích 

nižších než 5 g · l
-1

. PEO se dosahuje maximálních výsledků i při pokojové teplotě 

elektrolytu. Jelikož technologie této povrchové úpravy vyžaduje pro její aplikaci elektrolyt 

tvořený pouze zředěnými alkáliemi, je v mnoha odvětvích slibnou metodou pro nahrazení 

povrchových úprav tvrdou anodickou oxidací a to právě díky nízké toxicitě elektrolytu 

a nákladové efektivnosti. Je možno použít i elektrolyt na bázi kyselin, ale výsledky 

dosahované pomocí alkalického elektrolytu jsou lepší. [1][3][4][7][30] 

Stále ale existují nejasnosti ohledně fyzikálních procesů, které jsou zodpovědné za růst 

oxidické vrstvy. Několik autorů popsalo mechanismy vzniku oxidické vrstvy během PEO - 

byly vytvořeny různé modely vysvětlující plasmové výboje, nicméně nejrozšiřenějším z nich 

je ten, kde dochází ke vzniku výboje na základě rozpadu dielektrika.   

Rozpad dielektrika lze rozdělit do tří kroků. [30] Během prvního dochází k vytvoření 

vodivého spojení skrze oxidickou vrstvu v důsledku ztráty dielektrické stability oxidu v místě, 

kde je lokálně vyšší vodivost (lokálně nižší elektrický odpor). Působením silného elektrického 

pole (řádově 10
6
 V · m

-1
) je vytvořen tok velkého množství elektronů, rovněž aniontové 
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složky elektrolytu jsou vtahovány do této oblasti. Tato oblast je tokem elektronů zahřána 

na teplotu okolo 10
4
 K. Základový materiál je nataven a rovněž vtažen do tohoto kanálu, čímž 

vznikne plazmoid - sloupec tvořený plasmatem. 

V druhém kroku probíhají plasmově-chemické reakce v oblasti kanálu, v jejichž 

důsledku se zvýší tlak uvnitř kanálu, takže plasmoid má ze své charakteristiky tendenci 

expandovat a tento tlak vyrovnat. Současně s tím dochází k oddělení opačně nabitých iontů, 

kdy kationty jsou elektrostatickými silami vyvrhovány z kanálu do elektrolytu. 

V závěrečné fázi je kanál ochlazen a vzniklé produkty jsou vyloučeny na jeho stěny 

a na povrch v okolí ústí kanálu. Na povrchu se tak vytvářejí „sopečné“ nárůstky, jejichž 

průměr se s dobou oxidace zvětšuje, a právě tento nárůst je přičinou růstu oxidické vrstvy. 

Bosta et al. [35] ukázali, že prodloužení katodického pulzu snižuje výšku nárůstku a tím 

celkově vyrovnává povrch. [4][30] 

Samotný růst konverzní vrstvy lze také rozdělit do několika fází. V první fázi dochází 

k lineárnímu nárůstu elektrického napětí vlivem vytvoření tenké izolující vrstvy 

elektrochemickou oxidací obdobně, jako tomu probíhá při metodách anodické oxidace. 

Probíhající děje mají za následek vznik plynů na povrchu součásti. Následně, jak bylo výše 

popsáno, dojde k nárůstu napětí na kritickou hodnotu a k proražení oxidické vrstvy v jejím 

nejslabším místě. Tím začíná druhá fáze a výboje se začnou vyskytovat po celém povrchu 

součásti. Hustota výbojů roste, mají bílou barvu, mírně se zvyšuje elektrické napětí. Růst 

oxidické vrstvy se zpomaluje (je sice generováno velké množství oxidu, ale vlivem působení 

OH
-
 iontů vznikajících elektrolýzou je oxidická vrstva opět rozpouštěna). Ve třetí fázi napětí 

dále pozvolně roste, mikro-výboje jsou silnější, hoří delší dobu, mají žlutou barvu, ale jejich 

hustota se úměrně síle snižuje. Ve čtvrté fázi napětí mírně klesá, výboje jsou velice silné, 

jejich hustota klesá a hoří oranžovou barvou. Celý vývoj procesu názorně ukazuje Obr. 14. 

Obr. 15 ukazuje fotografie procesu od jeho počátku po 45 minut. [32] 



28 

 

 

Obr. 14  Znázornění fází vývoje PEO procesu [25] 

 

Obr. 15  Makrosnímky povrchu upravovaného dílu v různých fázích procesu [32] 

Nevýhodou, která brání rozšíření PEO na úrovni velkovýroby, je vysoká cena 

elektrických zdrojů a rovněž cena energie samotné. Proudová hustota se pohybuje 

od 10 A · dm
-2

 do 60 A · dm
-2

 při napětí od 300 V do 900 V (hrubým přepočtem pro srovnání 

cca 3–54 kW · dm
-2

). Například Jaspard-Mécuson et al. [32] zkoumali vliv zvolených 

parametrů bipolárního pulzního napětí na výsledky PEO a zjistili, že správně zvolené poměry 

délky a výšky katodického a anodického pulzu jsou klíčové pro maximalizaci rychlosti růstu 

oxidické vrstvy a zároveň pro minimalizaci energetické náročnosti. Vývoj se tedy nadále 

směřuje tímto směrem. [7][32]  
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4. 1. Patentované technologie 

Patent DE 4209733 A1 z roku 1993 popisuje tvorbu tvrdých vrstev na substrátech 

tvořených slitinami Al, Mg, Ti, Ta, Nb a dalších. Aplikuje se bipolární pulzní režim 

elektrického napětí o frekvencích 10 až 150 Hz.  Anodický puls trvá 10–15 ms při napětí  

300–750 V, katodický 5 ms při napětí 15–350 V. Proudová hustota dosahuje hodnot             

2–20 A · dm
-2

. Jako elektrolyt se používá vodný roztok silikátů a hlinitanů alkalických kovů. 

Výsledné tloušťky oxidických vrstev dosahují 50–250 µm. Tato metoda má bohužel nízkou 

účinnost, vysokou spotřebu elektrické energie a vzhledem k použitému elektrolytu i nízkou 

konzistentnost výsledků. Použitelnost elektrolytu se pohybuje v intervalu 30–90 Ah · l
-1

. [28] 

Další patentovaná metoda (US 5616229 A) produkující vrstvy s nízkou porezitou 

o tloušťce až 300 µm využívá střídavý proud s modifikovaným průběhem (viz Obr. 22) 

o minimálním napětí 700 V. Během tohoto procesu dochází ke vzniku výbojů i v katodické 

půlperiodě, vrstva roste rychlostí 4 µm · min
-1

. Snížením elektrického proudu v závěru 

procesu je možno výrazně snížit porezitu vrstvy. Patent popisuje tři typy elektrolytů 

se složením uvedeným v Tab. 12 (vodné roztoky). Nevýhodou je opět jejich nestabilita 

vlivem rychlého vypotřebování, doplňování přísad je ale možné provádět během procesu 

oxidace. [24][28] 

 

Obr. 16  Průběh elektrického proudu při PEO dle patentu US 5616229 A [24] 
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Tab. 11 -  Složení elektrolytů pro PEO podle patentu US 5616229 A [28] 

Číslo elektrolytu Složka elektrolytu Koncentrace [g · l
-1

] 

1 KOH 0,5 

2 
KOH 0,5 

Na2Si4O9 4 

3 
KOH 0,5 

Na2Si4O9 11 

 

Další známou metodou (patent US 5385662 A) se vytváří vrstvy o tloušťkách          

50–150 µm. Aplikuje se konstantní proudová hustota 1–5 A · dm
-2

, minimálně však 

1 A · dm
-2

. Proces je ukončen, když pracovní napětí dosáhne předem určené hodnoty. Teplota 

elektrolytu může být zvolena mezi  -30 až 15 °C, během procesu však musí být udržována 

na zvolené teplotě ±2 °C. Elektrolyt je vodným roztokem sodných fosfátů a borátů a fluoridů, 

jejich celková kontrace je maximálně 2 mol · l
-1

. Elektrolyt rovněž obsahuje stabilizátory - 

močovinu, diaminohexan, urotropin, ethylenglykol a glycerol - v celkové koncentraci 

maximálně 1,5 mol · l
-1

. Takto vytvořené vrstvy dosahují relativně nízkých hodnot 

mikrotvrdosti (okolo 750 HV). Nevýhodou je opět nízka stabilita elektrolytu a vzniklé vrstvy 

mají nerovnoměrnou tloušťku. [16][28] 

Patent RU 2070622 C1 popisuje vytváření vrstvy anodickými nebo bipolárními pulsy 

za použití netoxických elektrolytů, skládajících se z hydroxidů, křemičitanů a pyrofosfátů 

alkalických kovů. Tento elektrolyt vykazuje vysokou stabilitu (400 Ah · l
-1

) a spotřebované 

chemikálie mohou být doplňovány během procesu oxidace. 

Roku 2002 byla Alexandrem Sergeevichem Shatrovem patentována další metoda 

pro vytváření tvrdých vrstev pro ochranné účely na hliníkových slitinách (patent US 6365028 

B1). Pro vytváření oxidických vrstev je popsána dvoustupňová metoda. Aplikuje se střídavý 

elektrický proud o frekvenci 50–60 Hz. V první fázi, která trvá 5–90 sekund, je proudová 

hustota 160–180 A · dm
-2

. Poté je proudová hustota snížena na 3–30 A · dm
-2

 a střídají 

se anodicko-katodická fáze trvající 5–30 sekund a katodická fáze trvající 1–10 sekund. 

Proudová hustota při katodické fázi má mít hodnotu   5–25 % proudové hustoty v anodicko-

katodickém režimu. Proces dále pokračuje za samovolného snižování odběru energie bez 

vnější regulace a je ukončen ve chvíli, kdy je dosažena požadovaná tloušťka oxidické vrstvy. 

Elektrolyt má teplotu 15–50 °C a je vícesložkovým vodným roztokem. Jeho složení 

je uvedeno v Tab. 13. [28] 
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Tab. 12 -  Složení elektrolytu pro PEO podle patentu US 6365028 B1 [28] 

Složka elektrolytu Koncentrace [g · l
-1

] 

hydroxid alkalického kovu 1–5 

křemičitan alkalického kovu 2–15 

pyrofosfát alkalického kovu 2–20 

H2O2 2–7 

 

Tab. 14 uvádí shrnutí a srovnání pracovních parametrů a výsledků metod popsaných 

patenty DE 4209733 A1, RU 2070622 C1 a US 6365028 B1. 
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Tab. 13 -  Shrnutí a srovnání pracovních parametrů a výsledků metod popsaných patenty DE 4209733 

A1, RU 2070622 C1 a US 6365028 B1 [28] 

Parametr 
Patent 

DE 4209733 A1 RU 2070622 C1 US 6365028 B1 

Složka elektrolytu [g · l
-1

] 

KOH 2 1 2 

Na2SiO3 9 2 3 

Na4P2O7 - 3 4 

H2O2 - - 3,5 

Elektrické parametry 

Amplituda anodického 

napětí na konci procesu 

[V] 

690 720 780 

Amplituda katodického 

napětí na konci procesu 

[V] 

300 350 320 

Proudová 

hustota 

[A · dm
-2

] 

na 

počátku 

procesu 

- - 160 

po 

ustálení 
6 8 106 

Ostatní parametry 

Teplota elektrolytu 

[°C] 
30 40 40 

Stabilita elektrolytu 

[Ah · l
-1

] 
30–90 180–400 150–300 

Doba oxidace [min] 180 150 135 

Tloušťka oxidické 

vrstvy [µm] 
100 130 130 

Mikrotvrdost [HV] 1630 1670 1900 

Adhezní k substrátu 

[MPa] 
297 309 358 

Poměrná spotřeba 

elektrické energie 

[kWh · dm
-2

 · µm
-1

] 

0,090 0,085 0,080 

 

Další metodu popisují Alexandr Sergeevich Shatrov et al. v patentu US 6896785 B2. 

Využívá se akustických vibrací o stejné frekvencí, jako je frekvence elektrických pulzů. 

Vibrace umožňují použití nanočástic (o velikosti maximálně 0,5 µm) a jejich rovnoměrnou 

dispergaci v elektrolytu. Vrstvy jsou vytvářeny rychlostí 2–10 µm · min
-1

, dosahují tloušťek 

až 150 µm a vyznačují se velmi nízkou tloušťkou vnější porézní části (maximálně 14 % 

celkové tloušťky povlaku oproti obvyklým 25–55 %), velmi nízkou drsností povrchu  
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(Ra 0,6–2,1 µm) a tvrdostí 500–2100 HV. Elektrický proud může být střídavý nebo dodáván 

pulzně, podmínkou je dosažení maximálního proudu do 10 % dané půlperiody. Jeho průběh je 

zobrazen na Obr. 23. Frekvence střídavého proudu nebo pulzů by měla být 1000 nebo lépe 

až 10000 Hz. Vysoká frekvence pulzů znamená krátkou dobu hoření výboje a to umožňuje 

použití vysokých proudových hustot. Ideálně se aplikuje proudová hustota 10–60 A · dm
-2

. 

[29] 

 

Obr. 17  Průběh elektrického proudu při PEO dle patentu US 6896785 B2 [29] 

Anatoli Ivanovich Mamaev et al. popisuje v patentu US 8163156 B2 metodu PEO 

aplikovanou na součásti za sníženého tlaku. Tato metoda se zaměřuje zejména na snížení 

velmi vysokých proudů na počátku procesu PEO, které jiné postupy řešili například 

postupným ponořováním součástí do elektrolytu nebo pohyblivými zařízeními s proudícím 

elektrolytem upravující pouze část povrchu velkých součástí. Tyto metody však nejsou 

schopny vytvořit homogenní oxidickou vrstvu o rovnoměrné tloušťce. Aplikovaný snížený 

tlak způsobí, že plyny vznikající během procesu PEO expandují do větší oblasti, kde následně 

blokují část upravovaného povrchu - tím se sníží povrch přístupný pro plasmově-chemické 

reakce, tedy i elektrický proud. Pozdější fáze PEO mohou probíhat za atmosferického tlaku. 

Je možno použít střídavé i bipolární pulzní napětí. Experimenty ukázaly, že za použití 

střídavého napětí se počáteční proud snížil o 20 %, v případě bipolárního pulzního napětí 

až o 37,5 %. [10] 
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4. 2. Struktura vrstvy 

Struktura vzniklé oxidické vrstvy je odlišná od struktury vzniklé pomocí obvyklých 

metod anodické oxidace. Tato vrstva se svojí strukturou podobá slinované keramice 

a obsahuje mnoho pórů vytvořených výboji a mikrotrhliny vznikající v důsledku  tepelných 

napětí během růstu. Při celkovém pohledu se však struktura skládá z vnitřní bariérové vrstvy 

(900–2000 HV) a vnější porézní vrstvy (500–1000 HV). Zdroj [4] uvádí, že při pracovním 

napětí od 390 V do 500 V je průměr pórů (kanálu) od 1,4 µm do 10,5 µm. Výzkum rovněž 

uvádí, že s trváním PEO se průměr póru zvětšuje a jejich hustota s časem exponenciálně klesá 

(viz Obr. 18 a Obr. 19). [4][32] 

 

Obr. 18  Graf závislosti průměru póru na době plasmové elektrolytické oxidace včetně lineární 

regrese [4] 
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Obr. 19  Graf závislosti hustoty pórů na době plasmové elektrolytické oxidace [4] 

Zvětšování průměru pórů při použití bipolárního pulzního elektrického proudu však 

nemusí sledovat lineární trend. Sarbishei et al. [34] zkoumali růst oxidických vrstev na titanu 

a zjistili, že existuje ideální doba oxidace, kdy porozita dosahuje minimálních hodnot. 

Složení oxidické vrstvy je určeno složením elektrolytu a základového materiálu. 

Dochází zejména ke vzniku dvou fází a to α-Al2O3 a γ-Al2O3. Vysoká teplota vznikající 

při procesu může způsobit žíhání keramické vrstvy a tím transformovat fázi γ na fázi α. 

Rychlé ochlazování v závěrečné fázi procesu PEO způsobuje vznik metastabilních fází. 

Vybrané vlastnosti některých alotropických modifikací Al2O3 jsou uvedeny v Tab. 14. [4] 

Tab. 14 -  Vlastnosti vybraných alotropických modifikací Al2O3 [5][6][36] 

Alotropická 

modifikace 

Tvdost 

[GPa] 

Modul 

pružnosti 

[MPa] 

Hustota 

[kg/m3] 

Teplota 

tání [°C] 
Poznámka 

α-Al2O3 
28 

(~2650 HV) 
410 3980 2051 

termodynamicky stabilní, 

otěruvzdorný, 

nejvýznamnější 

γ-Al2O3 
17 

(~1700 HV) 
- 3200 

700–800: 

γ → θ 

termodynamicky 

metastabilní 

θ-Al2O3 - - 3560 
1050: 

θ → α 

termodynamicky 

metastabilní 

 

Přídavek nanočástic do elektrolytu může pozměnit charakteristiku růstu oxidické 

vrstvy. Bylo zjištěno, že nanočástice jsou během PEO adsorbovány do pórů a na povrch 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

H
u

st
o

ta
 p

ó
rů

 [
n

 · 
m

m
-2

] 
 

Doba oxidace [min] 



36 

 

oxidovaného dílu. Zaplňováním pórů se snižuje drsnost, zvyšuje se měrná hmotnost oxidické 

vrstvy. Zároveň se s přídavkem nanočástic snižuje průměr póru a kruhovitého nárůstku. [4] 

4. 3. Optimalizace pulzního režimu 

Porézní část oxidické vrstvy může být v některých aplikacích kvůli nižší tvrdosti 

nežádoucí, proto je snaha poréznost minimalizovat i nastavením elektrického zdroje, tedy 

poměrem délky anodického a katodického pulzu a jejich hodnotami napětí. Zároveň při 

větších tloušťkách oxidcké vrstvy dochází vlivem tepelných pnutí k praskání oxidické vrstvy. 

[32] 

Martin J. et al. [7] pozorovali spoždění elektrického proudu oproti napětí při různých 

poměrech anodického a katodického pulzu. V jejich prácí byl pro výzkum použit režim 

elektrického zdroje dodávající dané množství náboje přes jednu danou polovinu periody (tedy 

režim s konstantním proudem). Pro popis pokusu byl vytvořen ukazatel RCQ , který 

je vypočten jako poměr pozitivního náboje ( pQ , anodický režim) vuči negativnímu náboji      

( nQ , katodický režim), tedy 
n

p

Q

Q
RCQ  . Anodický náboj byl ponechán, byla měněna pouze 

délka katodického pulzu a tím množství dodaného katodického náboje (viz Tab. 15). 

Tab. 15 -  Parametry nastavení elektrického zdroje [7] 

Poměr pulzů RCQ 

[-] 

Katodický náboj Qn 

[C] 

Doba katodického pulzu tcat 

[ms] 

Katodický proud Icat 

[A] 

0,5 123 6 -21 

0,9 68,5 6 -12 

15 41 6 -7 

1,6 38,5 3,5 -12 

6 10,3 1,2 -12 

 

Ukázalo se, že během procesu PEO dochází k akumulaci náboje na rozhraní 

elektrolytu a oxidické vrstvy ve formě iontů, který následně ovlivňuje a usnadňuje vznik 

mikrovýboje. Na Obr. 20 je názorně zobrazen pohyb iontů v závislosti na na hodnotě RCQ. 

Při nízkých hodnotách RCQ (vysokých hodnotách katodického náboje) došlo po osmi 

minutách procesu k vymizení mikrovýbojů vlivem nedostatečného napětí. Naopak v případě 

vysokých hodnot RCQ se výboje vyskytovaly až do ukončení procesu, jejich výskyt byl však 

akumulován do oblastí s vyšší koncentrací OH
-
 iontů nehomogenně po celém povrchu. 

Obr. 21 ukazuje pravidelnost výskytu mikrovýbojů v závislosti na čase a hodnotě RCQ.  
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Hodnota poměru RCQ také ovlivňuje výslednou morfologii povrchu. V předchozích 

kapitolách byla popsána síla výboje a velikost pórů v závislosti na době procesu. Pro vysoké 

hodnoty RCQ sice dochází k vytvoření silnější vrstvy oxidu s větším objemem α-Al2O3, 

vlivem akumulace náboje a síly výboje však vzniká popraskaná struktura s množstvím 

otevřených pórů, což je nevyhovující. Velké a silné mikrovýboje jsou rovněž zodpovědné 

za vyšší spotřebu elektrické energie. Pozorované výboje pro RCQ = 6 v době 25 minut hořely 

na ploše ~0,14 mm
2
 po dobu ~49 µs. Oproti tomu pro RCQ = 0,9 v době 25 minut hořely 

na ploše ~0,059 mm
2
 po dobu ~34 µs a výsledná struktura obsahuje pouze síť tenkých pórů. 

Obr. 22 ukazuje morfologii vrstev vytvořených při různých hodnotách RCQ v pohledu 

a v řezu. [7][32] 
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Obr. 20  Migrace iontů v závislosti na poměru RCQ [7] 

Qn 
Qn 
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Qp Qp Qp 
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Obr. 21  Homogenita výskytu mikrovýbojů v závisloti na čase a hodnotě RCQ [7] 
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Obr. 22  Morfologie vrstev vytvořených PEO s rozdílnými hodnotami RCQ v pohledu (vlevo) a v 

řezu (vpravo) [7] 

4. 4. Vybarvování vrstev 

Zdroj [41] popisuje experiment, při kterém bylo srovnáváno vybarvování PEO vrstev 

organickým barvivem a koloidni suspenzí oxidu chromitého. V obou případech dochází 

k vybarvení oxidické vrstvy na principu elektroforézy a celý proces probíhal ve dvou fázích. 

Během první fáze byla pomocí PEO vytvořena základní bílá oxidická vrstva, která dává 

předpoklady pro jednolité zabarvení, následně bylo do elektrolytu přidáno barvivo/koloidní 

suspenze a přešlo se do fáze druhé. Proces probíhal v pulzním režimu, kdy positivní puls měl 

hodnotu napětí 400 V a negativní 100 V. Přestože barvivo i oxid chromitý jsou částice 

negativně nabité, během pozitivního pulsu organické barvivo zvýšuje impedanční 
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charakteristiku systému, suspenze oxidu chromitého měla účinek opačný (přičinou byl 

nejspíše vliv dispergačního činidla). V druhé fázi s přídavkem barviva nebyla při positivním 

napětí 400 V pro proces PEO dostatečnná proudová hustota, proto bylo napětí inkrementálně 

zvyšováno od počátku druhé fáze každou minutu na konečnou hodnotu 500 V. Druhá fáze 

s přídavkem barviva trvala 25 minut. Vzniklá oxidická vrstva měla tloušťku 9 µm a barvivo 

bylo rovnoměrně distribuováno v celé tloušťce vyjma bariérové vrstvy. V případě přídavku 

koloidní suspenze po druhé fázi trvající 40 minut byla tloušťka vrstvy okolo 50 µm a oxid 

chromitý byl obsažen zejména ve vrchních 2–5 µm. Obr. 23 ukazuje rozdíly těchto dvou 

oxidických vrstev. [41] 

 

Obr. 23  Morfologie PEO vrstev za použití různých metod vybarvení - použití organického barviva 

(vlevo) a koloidní suspenze oxidu chromového (vpravo) [41] 

Zdroj [42] popisuje vybarvování PEO povrchů pomocí dvoustupňové technologie. 

Po samotné oxidaci je zařazena předúprava, která spočívá v katodickém rozpouštění oxidické 

vrstvy ve vodném roztoku NaCl. Byly vytvořeny tři vzorky, jeden byl ponechán 

bez předúpravy (A), pro zbylé dva (B a C) bylo aplikováno katodické rozpouštění při napětí 

20 V a 30 V po dobu deseti sekund. Následně byly vzorky vybarvovány speciálním barvivem 

za působení konstatního proudu 1 A. Tab. 16 uvádí parametry anodického vybarvování. [42] 

Tab. 16 -  Pracovní parametry anodického vybarvování [42] 

Vzorek A B C 

Složení lázně 5 g · l
-1

 barviva, 11 g · l
-1

 NaCl 

Proud [A] 1 

Napětí [V] 11–12 2–3 2–3 

Doba [s] 60 

Teplota lázně [°C] 20 
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Jak lze z Tab. 16 vidět, napětí potřebné pro stejný tok proudu je v případě vzorku 

bez katodické předúpravy pětkrát vyšší. Z toho lze usuzovat, že touto přeúpravou došlo 

k výraznému narušení oxidické vrstvy a byla tak značně snížena její korozní odolnost. Rovněž 

použití NaCl v elektrolytu pro finální povrchovou úpravu je nevhodné, jelikož NaCl 

je korozní činitel a v průběhu času způsobuje zejména pittingovou korozi. Vzhled 

vybarvených vzorků lze posoudit dle Obr. 24. [20][42] 

 

Obr. 24  Srovnání vzhledu PEO vzorků vybarvených s katodickou předúpravou [42] 

O vybarvování PEO vrstev se nepodařilo dohledat žádné další zdroje, 

proto je vybarvování těchto vrstev možnou oblastí pro patřičný výzkum. Jelikož PEO vrstva 

může obsahovat póry o větších velikostech než póry vytvořené konvenčními metodami 

anodizace, teoreticky by je mělo být možné vyplňovat barvivy podobně jako při konvenčních 

metodách, přinejmenším adsorpčními metodami. Otázkou je však výsledná sytost barvy a 

celkový vzhled povrchu. 

4. 5. Utěsnění 

Konverzní vrstva vytvořená pomocí PEO je tvořena z velké části Al2O3, tedy je možno 

použít některý ze způsobů chemického utěsnění stejně jako v případě dekorativní anodické 

oxidace. Paksoy et al. [37] ukázali, že utěsněním povrchu vytvořeného PEO v ethanolovém 

roztoku kyseliny stearové se výrazně zvýší korozní odolnost. Obr. 25 ukazuje snímky vzorků 

ponořených na určitou dobu do 3,5% vodného roztoku NaCl o pokojové teplotě. Pro srovnání 

byl korozní zkoušce vystaven i vzorek bez povrchové úpravy, na kterém bylo již po dvou 

dnech znatelné tmavnutí a projevila se i pittingová koroze. Yang et al. [38] zkoumali utěsnění 

PEO povrchů pomocí epoxidové pryskyřice. Ukázalo se, že tento způsob utěsnění zvyšuje 

korozní odolnost, ale také únavovou pevnost a to zejména v korozivním prostředí tím, 

že vyhlazuje povrch součásti (viz Obr. 26). [37][38] 
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Obr. 25  Srovnání korozní odolnosti vzorku bez anodické oxidace (vlevo), upraveného PEO bez 

sealingu (uprostřed) a upraveného PEO se sealingem (vpravo) [38] 

 

Obr. 26  Morfologie povrchu PEO vzorku bez utěsnění (vlevo) a vzorku utěsněného epoxydovou 

pryskyřicí (vpravo) [38] 
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Někteří autoři také nazývají sealing zaplňování pórů formou přídavku nanočástic 

vhodné velikosti do elektrolytu. Nanočástice jsou pak během PEO inkorporovány do oxidické 

vrstvy a zvyšují tak korozní odolnost i měrnou hmotnost vrstvy. Tento způsob je vzhledem 

k velikosti pórů a mikrotrhlin výhodný. Ikdyž tento postup z části plní funkci sealingu, 

nazývat ho sealingem může být z pohledu technologického postupu zavádějící. Guo-Hua et al. 

[39] zkoumali vliv přídavku grafitových nanočásti do elektrolytu pomocí elektrochemické 

impedanční spektroskopie (dále pouze EIS). Výzkum ukázal, že grafitové částice jsou 

distribuovány v celém objemu oxidické vrstvy, ve větším množství se pak vyskytují ve vnější 

části oxidické vrstvy a v okolí pórů. Vrstva vytvořená pomocí PEO v elektrolytu s přídavkem 

grafitových částic je kompaktnější, než bez jejich přídavku (viz Obr. 27). Ohledně korozní 

odolnosti tento výzkum vlivem porozity nebyl schopný pouze metodou EIS jasně zhodnotit 

naměřené výsledky a jiné zkoušky korozní odolnosti bohužel v této práci provedeny nebyly. 

[39] 

 

Obr. 27  Morfologie povrchu PEO vzorku v elektrolytu bez přídavku grafitových nanočástic (vlevo) 

a s přídavkem grafitových nanočástic (vpravo) [39] 
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5. Experimentální část 

5. 1. Cíle 

Cílem této práce je vytvořit celkový náhled a provést srovnání progresivních 

povrchových úprav Al slitin, mezi které patří dekorativní anodická oxidace, tvrdá anodická 

oxidace a plasmová elektrolytická oxidace. Ve spolupráci s firmou Galvanika Praha s.r.o. 

byly vytvořeny dvě sady vzorků s povrchovými úpravami dekorativní a tvrdé anodické 

oxidace splňující normu ČSN EN ISO 7599. Vzorky upravené plasmovou elektrolytickou 

oxidací byly vytvořeny na technické univerzitě v Tomsku. Byla provedena měření drsnosti 

povrchu, otěruvzdornosti, statického a dynamického činitele tření. Rovněž byly vytvořeny 

metalografické výbrusy, na kterých byly měřeny tloušťky vrstev a nanotvrdost, 

byla pozorována jejich morfologie a bylo také zjišťováno jejich chemické složení. 

5. 2. Hypotézy 

Na základě literární rešerše je předpokládáno následující: 

 mechanické vlastnosti vrstev vytvořených plasmovou elektrolytickou oxidací 

budou výrazně lepší než mechanické vlastnosti vrstev vytvořených dekorativní 

nebo tvrdou anodickou oxidací, 

 hmotnostní úbytek během tribologického měření bude nejvyšší pro dekorativní 

anodickou oxidaci a nejnižší pro plasmovou elektrolytickou oxidaci, 

 drsnost povrchu bude nejnižší pro dekorativní anodickou oxidaci a nejvyšší pro 

plasmovou elektrolytickou oxidaci, 

 měření chemického složení ukáže prvky obsažené v základovém materiálu a 

elektrolytu použitém pro oxidaci, 

 vrstva vytvořená PEO bude vysoce porézní.  

5. 3. Příprava vzorků 

Součásti pro výrobu vzorků byly hliníkové plechy bez povrchové úpravy dodané 

firmou Q-Lab. Jsou vyrobeny z Al slitiny EN AW 3003 H14, přesné chemické složení 

je uvedeno v Tab. 17. Tyto plechy jsou firmou Q-Lab doporučeny k testování eloxovacích 

lázní. 
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Tab. 17 -  Chemické složení hliníkové slitiny použité pro výrobu vzorků [43] 

Prvek Al Cu Fe Mn Si Zn Ostatní 

Obsah [%] zbytek 0,05–0,20 max 0,70 1,00–1,50 max 0,6 max 0,1 max 0,15 

 

Vzorky upravené povrchovými úpravami dekorativní a tvrdé anodické oxidace byly 

vytvořeny na objednávka ve firmě Galvanika PRAHA s.r.o.. Firma deklaruje výrobu 

v souladu s normou ČSN EN ISO 7599. Při objednávce nebyla stanovena požadovaná 

tloušťka povlaku, požadavky byly pouze minimální moření a vytvoření oxidických vrstev 

bez následného utěsnění. 

Vzorky upravené plasmovou elektrolytickou oxidací byly vytvořeny na technické 

univerzitě v Tomsku. 

5. 4. Porovnání vlastností povlaků a vrstev na slitinách hliníku 

5. 4. 1. Morfologie 

V rámci zkoumání vzorků byly vytvořeny metalografické výbrusy, na kterých byla 

zkoumána také morfologie vrstev v řezu. Byly vytvořeny snímky jak na optickém, 

tak na elektronovém mikroskopu, detaily lze ale lépe rozpoznat na fotkách z optického 

mikroskopu. Jedinou vyjímkou je PEO vrstva, kde jsou na fotkách z elektronového 

mikroskopu lépe znatelné póry. Všechny snímky jsou na Obr. 28 až Obr. 33. 

 

 

Obr. 28  Snímek z optického mikroskopu - vrstva vytvořená dekorativní anodickou oxidací 
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Obr. 29  Snímek z optického mikroskopu - vrstva vytvořená tvrdou anodickou oxidací 

 

Obr. 30  Snímek z optického mikroskopu - vrstva vytvořená plasmovou elektrolytickou oxidací 

 

Obr. 31  Snímek z elektronového mikroskopu - vrstva vytvořená dekorativní anodickou oxidací 
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Obr. 32  Snímek z elektronového mikroskopu - vrstva vytvořená tvrdou anodickou oxidací 

 

Obr. 33  Snímek z elektronového mikroskopu - vrstva vytvořená plasmovou elektrolytickou oxidací 

 Z obrázků výše lze říci následující: 

 póry ve vrstvách vytvořených dekorativní a tvrdou anodickou oxidací nejsou 

při tomto přiblížení viditelné, 

 PEO vrstva je vysoce porézní, zároveň je předvídatelná vysoká drsnost 

povrchu, 
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 vrstva vytvořená tvrdou anodickou oxidací obsahuje oproti vrstvě vytvořené 

dekorativní anodickou oxidací částice, které se pod optickým mikroskopem 

jeví bíle. 

Bílé částice obsažené ve vrstvě vytvořené tvrdou anodickou oxidací by mohly 

být plnivo přidávané do elektrolytu, které má za účel zvýšení tvrdosti a otěruvzdornosti 

oxidické vrstvy. Tento předpoklad může podpořit analýza elektronovou disperzní 

spektroskopií. 

Fotky z elektronového i z optického mikroskopu byly použity pro změření tloušťky 

vrstev. Naměřené a průměrné hodnoty včetně směrodatných odchylek uvádí Tab. 18.  

Tab. 18 -  Tloušťky oxidických vrstev na jednotlivých vzorcích 

Vzorek Tloušťka oxidické vrstvy [µm] Průměr [µm] 

Dekorativní AO 

1
0

,6
4
 

1
0

,1
4
 

8
,3

4
 

1
1

,0
3
 

1
1

,1
6
 

8
,5

0
 

1
0

,3
7
 

8
,5

9
 

1
1

,2
8
 

9
,0

2
 

9,91 ± 1,18 

Tvrdá AO 

1
7
,1

4
 

1
9
,7

5
 

2
0
,6

5
 

2
0
,2

7
 

1
8
,3

4
 

1
9
,7

4
 

2
0
,6

4
 

2
0
,0

0
 

2
0
,1

3
 

2
0
,5

1
 

19,72 ± 1,13 

PEO 

1
5
,0

5
 

1
6
,7

2
 

1
6
,4

2
 

1
8
,2

2
 

2
0
,5

2
 

2
3
,7

2
 

1
6
,5

4
 

2
3
,4

6
 

2
6
,6

7
 

2
6
,9

2
 

20,42 ± 4,47 

 

Vzhledem k tomu, že vzorky byly vytvořeny na objednávku ve firmách, neznáme 

pracovní parametry použité při jejich výrobě a tak nelze posoudit vliv pracovních parametrů 

na tloušťku vrstvy. Ze směrodatné odchylky ale lze částečně posoudit vliv technologie 

na rovnoměrnost tloušťky vytvořených oxidických vrstev. 

5. 4. 2. Drsnost 

Drsnost povrchu byla měřena drsnoměrem MarSurf PS1 od firmy Mahr ve směru 

i kolmo ke směru válcování. Pro srovnání byla změřena i drsnost vzorku bez povrchové 

úpravy. Měřené parametry drsnosti povrchu jsou uvedeny v Tab. 19. Součástí výstupů jsou 

i diagramy zobrazující profil měřeného povrchu, které jsou přiloženy v Příloze A. Nízká 

drsnost povrchu je předpokladem pro dobré tribologické vlastnosti. Tab. 20 uvádí naměřené 

hodnoty Ra pro jednotlivé vzorky. 
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Tab. 19 -  Měřené parametry drsnosti povrchu a jejich význam [44] 

Parametr Význam Normy 

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 

Rmax maximální hloubka drsnosti Rmax DIN 4768 

Rp maximální výška špiček profilu Rp ASME B46 

Rpm průměrná výška špiček profilu Rp ASME B46 

Rpk redukovaná výška špiček Rpk DIN EN ISO 13565-2 

Rk střední hloubka drsnosti Rk DIN EN ISO 13565-2 

Rx maximální hloubka Rx nerovností profilu ISO 12085 

 

Tab. 20 -  Drsnost povrchu Ra jednotlivých vzorků po směru a kolmo ke směru válcování 

Vzorek 

Ra [µm] 

ve směru válcování 
kolmo ke směru 

válcování 

Bez povrchové úpravy 0,428 1,217 

Dekorativní AO 0,363 0,436 

Tvrdá AO 0,505 0,632 

PEO 1,358 1,421 

 

5. 4. 3. Chemické složení 

Pomocí elektronového disperzního spektrometru bylo měřeno chemické složení 

oxidické vrstvy v řezu. Výstupem tohoto měření je procentuální rozložení prvků v měřené 

oblasti. Tab. 21 uvádí zastoupení prvků obsažených v oxidických vrstvách. Uvedené hodnoty 

jsou přepočítány tak, že dohromady dávají 100 %. Kompletní protokoly z měření jsou 

přiloženy v příloze B. 

Tab. 21 -  Procentuální zastoupení prvků v oxidických vrstvách měřené pomocí elektronové difrakční 

spektroskopie 

Vzorek 
Prvek [%] 

Al O Mn S Si Fe F P Ca Na C 

Dekorativní AO 41,43 53,63 0,22 4,71 - - - - - - - 

Tvrdá AO 41,42 51,57 0,23 6,78 - - - - - - - 

Tvrdá AO - bílé 

částice 
41,12 14,50 9,99 0,70 3,18 9,93 - - - - 20,58 

PEO 35,18 41,50 - - 0,50 - 10,70 3,42 0,13 1,43 7,03 
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Vzhledem k podobné velikosti a rozložení částic obsažených ve vrstvě vytvořené 

tvrdou anodickou oxidací se zrny intermetalických fází viditelnými v základovém materiálu 

bylo rovněž provedeno měření této fáze. Tab. 22 uvádí výsledky měření. 

Tab. 22 -  Srovnání chemického složení bílých částic obsažených v oxidické vrstvě a intermetalických 

fází v základovém materiálu  

Vzorek 
Prvek [%] 

Al O Mn S Si Fe C 

Tvrdá AO - bílé částice 41,12 14,50 9,99 0,70 3,18 9,93 20,58 

Intermetalické fáze v základovém materiálu 67,47 - 10,47 - 3,02 9,33 9,71 

 

Z Tab. 22 lze vidět velikou podobnost v obsahu prvků Fe, Mn a Si. Částice v oxidické 

vrstvě navíc obsahují kyslík a síru. Z toho lze usuzovat, že částice ve vrstvě jsou pouze 

částečně zoxidovaná zrna intermetalické fáze obsažené v základovém materiálu. Jejich 

absence ve vrstvě vytvořené dekorativní anodickou oxidací by mohla být vysvětlena vyšší 

teplotou elektrolytu. Obsah uhlíku je při měření elektronovou difrakční spektroskopií často 

nepřesně určen, jelikož snadno dochází k ovlivnění výsledků například přítomností CO2, 

který je obsažen ve vzduchu. 

Vrstva vytvořená pomocí PEO vykazuje obsah F, P, Ca a Na. Jelikož se tyto prvky 

v hliníkových slitinách nevyskytují, je zřejmé, že do vrstvy musely být přeneseny 

z elektrolytu. 
 

5. 4. 4. Nanotvrdost 

Měření nanotvrdosti bylo provedeno na Fakultě strojní na Karlově náměstí na stroji 

NanoTest Vantage od firmy Micro Materials. Ve stroji je instalován Berkovichův trojboký 

indentor, nanotvrdost byla měřena na metalografických výbrusech. Stroj byl nastaven tak, aby 

provedl dvacet vtisků v přímce šikmo skrze oxidickou vrstvu (viz Obr. 35). Toto nastavení 

je vzhledem k tloušťce vrstev výhodné, jelikož dostaneme více vtisků v místě oxidické vrstvy 

a tím i přesnější výsledky. Na Obr. 35 lze rovněž vidět, že v místě oxidické vrstvy nezůstala 

po vtisku žádná viditelná stopa. Pro měření nanotvrdosti je porezita vrstev problematická, 

jelikož vtisky v místech póru značně zkreslují výsledky a zvyšují nejistotu měření. 

To se projeví zejména v případě měření PEO vrstev, kde póry dosahují mnohonásobně větších 

rozměrů, než v případě dekorativní nebo tvrdé anodické oxidace. Mikrotvrdost nebylo možné 

vzhledem k přiliš malé tloušťce vrstev měřit.  
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Obr. 34  Ukázka stop po měření nanotvrdosti na metalografickém výbrusu se znázorněným postupem 

měření 

Při výpočtu hodnot nanotvrdosti je síla vztažena na plochu určenou promítnutým 

průřezem stopy po vtisku a výsledné hodnoty se udávají v GPa, lze je však snadným 

přepočtem převést na tvrdost dle Vickerse (HV = GPa/0,009807). Naměřené a převedené 

hodnoty včetně směrodatných odchylek jsou pro všechny vzorky uvedeny v Tab. 23. 

Tab. 23 -  Výsledky měření nanotvrdosti oxidických vrstev 

Vzorek Nanotvrdost [GPa] Nanotvrdost [HV] 

Dekorativní AO 6,11 ± 0,28 623 ± 28 

Tvrdá AO 7,83 ± 0,89 799 ± 91 

PEO 17,14 ± 6,06 1747 ± 618 

 

5. 4. 5. Statický a dynamický činitel tření 

Měření činitelů tření bylo provedeno na Fakultě strojní měřením na tribometru TOP3 

(viz Obr. 35) a následným vyhodnocením v programu Matlab. Kluzná dvojice na tomto 

přístroji vykonává oscilačně translační pohyb. Kluzná dvojice byla tvořena ocelovou tabletou 

s drsností Ra 0,2 µm a hliníkovou deskou s danou povrchovou úpravou. Po předchozí 

zkušenosti s měřením oxidických vrstev vytvořených anodickou oxidací na tribometru TOP3 

byla zvolena zátěžná síla 2,5 N. Při vyšších zátěžích začínalo hned na počátku měření 

docházet k intenzivním vibracím, které znemožňují získání výsledků. Vibrace se začaly 

oxidická vrstva 

pryskyřice 

substrát stopa po vtisku 
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u vzorků upravených dekorativní a tvrdou anodickou oxidací projevovat do 10 minut 

od počátku měření, činitelé tření byly vyhodnoceny z oblasti mezi 30 a 120 sekundami. 

Vzorky upravené plasmovou elektrolytickou oxidací vykazovaly lepší kluzné vlastnosti, 

vibrace se u těchto vzorků neprojevily vůbec. Tab. 24 uvádí vyhodnocené výsledky měření. 

 

Obr. 35  Tribometr TOP3 [45] 

Tab. 24 -  Vyhodnocené výsledky měření statického a dynamického činitele tření 

Vzorek Statický činitel tření [-] Dynamický činitel tření [-] 

Dekorativní AO 0,61 0,38 

Tvrdá AO 0,60 0,44 

PEO 0,39 0,26 

 

5. 4. 6. Otěruvzdornost 

Otěruvzdornost měla být měřena na základě hmotnostních úbytků po dané době 

expozice při měření činitelů tření na tribometru TOP3. Jelikož ale u vzorků upravených 

dekorativní a tvrdou anodickou oxidací začalo při měření v nepředvídatelném čase docházet 

k nerovnoměrnému vibrování a tím i ke změně charakteru otěru, nebylo možné získat 

výsledky, podle kterých by mohla být otěruvzdornost jednotlivých vzorků porovnána.  
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5. 5. Technicko-ekonomické zhodnocení 

Při volbě technologie povrchové úpravy je vždy třeba brát v úvahu, k čemu má daná 

povrchová úprava sloužit. Pomocí v této práci zkoumaných technologií lze vytvořit 

dekorativní povrch, zvýšit korozní odolnost, zvýšit tvrdost povrchu a otěruvzdornost 

či vytvořit elektricky izolační vrstvu. Každá technologie se vyznačuje specifickými 

pracovními podmínkami a od nich se odvíjí i náklady pro jejich aplikaci. Pro zhodnocení 

nákladů na povrchové úpravy dekorativní a tvrdé anodické oxidace a plasmové elektrolytické 

oxidace lze použít ceny za úpravu vzorků pro výzkum v této práci. Ceny se obvykle uvádí 

v jednotkách Kč · dm
-2

. Shrnutí přepočtených cen včetně DPH je uvedeno v Tab. 25. 

Tab. 25 -  Náklady na aplikaci diskutovaných povrchových úprav 

Povrchová úprava Cena za dm
2
 [Kč · dm

-2
] 

Dekorativní AO - bez barvení a utěsnění 7 

Tvrdá AO 30 

PEO 200 

 

Z předcházející literární rešerše a cen uvedených v Tab. 25 lze říci následující: 

 dekorativní anodická oxidace je nejlepší volbou tam, kde potřebujeme vytvořit 

dekorativní povrch či zvýšit korozní odolnost a kde není potřeba vysoká 

otěruvzdornost, 

 tvrdá anodická oxidace je povrchová úprava vhodná pro povrchy vystavené 

otěru v průmyslu i běžném užívání (např. písty, čerpadla, ventily, ráfky, 

zámky), 

 plasmová elektrolytická oxidace je vzhledem k ceně vhodná pro speciální 

aplikace, kde je potřeba velmi vysoká tvrdost a otěruvzdornost povrchu. 
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6. Shrnutí výsledků 

V rámci této práce byly proměřovány tři sady vzorků s povrchovými úpravami 

dekorativní a tvrdé anodické oxidace a plasmové elektrolytické oxidace. Byla provedena 

měření drsnosti povrchu všech vzorků, včetně plechu bez povrchové úpravy. Ze vzorků byly 

také vytvořeny metalografické výbrusy, na kterých byla pozorována morfologie vrstev, 

měřena nanotvrdost a chemické složení vrstev. Rovněž bylo provedeno měření statického 

a dynamického činitele tření na tribometru TOP3. 

Jelikož vzorky byly vytvořeny z válcovaných plechů, drsnost byla měřena ve směru 

a kolmo ke směru válcování. Pro vzorek bez povrchové úpravy byly hodnoty Ra 0,428 µm 

ve směru válcování a 1,217 µm kolmo ke směru válcování. Vzorek upravený dekorativní 

anodickou oxidací měl ve směru válcování hodnotu drsnosti Ra 0,363 µm a kolmo ke směru 

válcování 0,436 µm. Vzorek upravený tvrdou anodickou oxidací dosahoval o něco vyšších 

hodnot Ra, a to 0,505 µm po směru válcování a 0,632 µm kolmo ke směru válcování. 

V obou případech tedy došlo ke snížení hodnoty drsnosti Ra kolmo ke směru válcování. 

To mohlo být způsobeno mořením před samotnou anodickou oxidací. Drsnost ve směru 

válcování zůstala na přibližně stejných hodnotách. Na vzorcích úpravených PEO byla 

naměřena hodnota drsnosti Ra 1,358 µm ve směru válcování a 1,421 µm kolmo ke směru 

válcování. Těmito měřeními byl ověřen předpoklad, že nejnižší drsnosti povrchu bude 

dosahovat vzorek upravený dekorativní anodickou oxidací a nejvyšší drsnosti vzorek 

upravený plasmovou elektrolytickou oxidací. 

Na metalografických výbrusech byla měřena tloušťka a pozorována morfologie vrstev. 

Vzorky byly vytvořeny na objednávku a bez znalosti pracovních parametrů výrobního 

procesu nemá samotná tloušťka vrstvy příliš vypovídající charakter. Směrodatné odchylky 

tlouštěk z deseti naměřených hodnot ale ukazují, že tloušťka vrstvy vytvořené PEO 

kolísá o ± 4,47 µm, zatímco odchylky pro dekorativní a tvrdou anodickou oxidaci 

jsou ± 1,18 µm a ± 1,13 µm. Měření tloušťky také vyšlo v souladu s literární rešerší, tedy 

že tvrdou anodickou oxidací se vytváří tlustší vrstvy než při aplikaci dekorativní anodické 

oxidace.  

Sledováním morfologie vrstev pod optickým mikroskopem byl potvrzen předpoklad, 

že vrstvy vytvořené PEO jsou vysoce porézní. Porezita ve vrstvách vytvořených dekorativní 

a tvrdou anodickou oxidací však nebyla zřetelná. Ve vrstvě vytvořené tvrdou anodickou 

oxidací byly pod optickým mikroskopem viditelné bílé částice a první domněnkou bylo, 
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že se jedná o přísadu z elektrolytu určenou k inkorporaci do vrstvy a zvýšení její tvrdosti. 

Následné zkoumání elektronovou difrakční spektroskopií však ukázalo, že tyto částice mají 

velmi podobný obsah některých prvků, jako zrna intermetalických fází v hliníkové slitině 

(v částici 9,99 % Mn, 3,18 % Si a 9,93 % Fe; v intermetalické fázi 10,47 % Mn, 3,02 % Si 

a 9,33 % Fe). Bílé částice ve vrstvě navíc obsahovaly 14,5 % O a 0,7 % S, z čehož 

lze usuzovat, že tyto bílé částice jsou pouze částečně zoxidovaná zrna intermetalické fáze 

vyskytující se v hliníkové slitině použité pro výrobu vzorků. Vrstva vytvořená dekorativní 

anodickou oxidací tyto částice neobsahuje, to by mohlo být vysvětleno jejich rozpuštěním 

v elektrolytu o vyšší teplotě. 

Elektronová difrakční spektroskopie ukázala velmi podobné chemické složení vrstev 

vytvořených dekorativní a tvrdou anodickou oxidací (dekorativní - 41,43 % Al, 53,63 % O, 

0,22 % Mn a 4,71 % S; tvrdá - 41,42 % Al, 51,57 % O, 0,23 % Mn a 6,78 % S). Vrstvy 

vytvořené PEO obsahují prvky, které se do vrstvy dostaly nejspíše z elektrolytu, konkrétně 

je to 10,70 % F, 3,42 % P, 1,43 % Na a 0,13 % Ca.  

Měření nanotvrdosti ukázalo neobvykle vysoké hodnoty v případě měření vzorků 

vytvořených dekorativní a tvrdou anodickou oxidací. Na dekorativní oxidické vrstvě byla 

naměřena tvrdost 623 ± 28 HV, přitom byla očekávána hodnota okolo 300 HV. Na tvrdé 

oxidické vrstvě byla naměřena tvrdost 799 ± 91 HV, byla očekávána hodnota maximálně 

500 HV. Tvrdost vrstvy vytvořené PEO vyšla vzhledem k vysoké pórovitosti s velkou 

nejistotou, 1747 ± 618 HV. Průměrná hodnota však leží v očekávaných mezích, tedy mezi 

500 a 2000 HV. Naměřené hodnoty jsou dle předpokladu nejvyšší pro vrstvu vytvořenou 

plasmovou elektrolytickou oxidací. 

Pro vrstvu vytvořenou dekorativní anodickou oxidací byl statický činitel tření 

vyhodnocen 0,61, dynamický 0,38. Pro tvrdou oxidickou vrstvu vyšel statický činitel tření 

0,60 a dynamický 0,44. Vrstva vytvořená plasmovou elektrolytickou oxidací při tomto měření 

vykazovala lepší kluzné vlastnosti, statický činitel tření byl naměřen 0,39, dynamický 0,26. 

Vyhodnocení otěruvzdornosti z hmotnostních úbytků kvůli nepředvídatelnému chování 

vzorků při měření na tribometru TOP3 bohužel nebylo možné, bylo by vhodné použít jinou 

metodu měření (například pin-on-disc).  

Velmi vysoké náklady na aplikaci plasmové elektrolytické oxidace ji prozatím 

předurčují k použití pouze na speciální aplikace, kde je potřeba velmi vysoká tvrdost 

a s ní související otěruvzdornost. Její velkou výhodou je také možnost použití netoxických 

elektrolytů. S dalším vývojem lze ale očekávat snížení nákladů na aplikaci a zvýšení 
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dostupnosti této technologie. Dekorativní a tvrdá anodická oxidace nadále zůstávají hojně 

aplikovanými povrchovými úpravami hliníkových slitin, které jsou používány pro dekorativní 

účely, zvýšení korozní odolnosti, tvrdosti a otěruvzdornosti povrchu.  
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