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Abstrakt 

 

Táto práca sa zaoberá problematikou tenkých vrstiev, ich chovaniu v určitých 

prostrediach a ochrane týchto vrstiev pred nežiaducimi degradačnými procesmi. Kovové 

tenké vrstvy vytvárame pomocou špeciálnych metód fyzikálnych alebo chemických za 

prítomnosti vákua. Nanášanie prebieha na správne očistený substrát z rôzneho materiálu, 

napríklad sklo keramika či iný kov. Tieto vrstvy degradujú za pôsobenia vlhkosti, tepla či 

iných vplyvov. Na to aby sa zabránilo degradácii tenkých vrstiev sa používajú ochranné  

filmy z rôznych materiálov na rôznych bázach. 

 

Kľúčové slová 

 

Tenká vrstva, degradačné procesy, starnutie, oxidácia, korózia, naprašovanie, 

naparovanie, ochranná vrstva 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

This work deals with issues of thin films, their behaviour in different enviroments and 

protection of theese films against unwanted degradation processes. Metal thin films are made 

by special physical or chemical methods in the presence of vacuum. Deposition is performed 

on properly cleaned substrate made of different materials, for example glass, ceramics or 

another metal. Theese films degrades under the influence of moisture, heat and other. There 

are several types of films on different bases made to prevent thin films against degradation. 
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Úvod 
 

Tenké vrstvy sa už radu rokov využívajú pre rozličné aplikácie nielen 

v elektrotechnike. Využívame ich na výrobu mikroelektronických súčiastok, ochranné 

povlaky rôznych materiálov pred mechanickým aj chemickým poškodením, či ako vrstvy 

funkčné, ako napríklad polarizačná vrstva šošoviek. Na to aby sme takúto vrstvu vytvorili 

potrebujeme správny mechanizmus výroby tenkej vrstvy a substrát, na ktorý nanášame daný 

materiál. Substrát, ktorý volíme môže byť z rôzneho materiálu. Musí však byť dokonale čistý, 

inak by adhézne sily neboli dostatočne veľké pre vytvorenie tenkých vrstiev. Na správne 

očistený materiál nanášame potom tenké vrstvy pomocou vákuových, alebo nevákuových 

technológií. 

Nanesená tenká vrstva je však príliš náchylná na okolité prostredie a jej nechránený 

povrch následne podlieha degradačným procesom, akými sú mechanické opotrebenie či 

korózia. Tieto procesy sú pre nás nežiaduce a je preto potrebné tenké vrstvy chrániť pomocou 

rôznych náterov alebo fólií zmierňujúcich vplyv  okolitého prostredia na daný materiál. 

V tejto práci sa budeme venovať všetkým spomínaným procesom. V teoretickej časti 

popíšeme základné procesy potrebné pre vytvorenie tenkých vrstiev a ich ochranu pomocou 

rôznych ochranných vrstiev. Popíšeme základné kroky pri čistení substrátu a najčastejšie 

metódy tvorby tenkých vrstiev. Práca bude zameraná hlavne na vákuové technológie na 

princípe fyzikálneho alebo chemického nanášania. Okrajovo však spomenieme aj metódy 

nevákuové. Poslednou časťou teórie bude prehľad ochranných povlakov pre kovové 

materiály.  

V praktickej časti vytvoríme pomocou magnetrónového naprašovania tenké vrstvy 

titánu a hliníku, na ktoré nanesieme niekoľko druhov ochranných vrstiev. Podľa normy ČSN 

EN 60068-2-2 vytvoríme podmienky pre zrýchlenú skúšku suchým teplom a vzorky v týchto 

podmienkach necháme požadovaný čas. Po uplynutí príslušnej doby vzorky podrobíme 

niekoľkým pozorovaniam pomocou optického a elektrónového mikroskopu. Pri nechránených 

vzorkách zmeriame koróznu odolnosť pomocou merania korózneho potenciálu. V poslednej 

časti porovnáme nami získané údaje. 



 

9 

 

1 Tenké vrstvy 
 

Vrstva materiálu, ktorá je nanesená na nosný substrát, s hrúbkou niekoľko desiatok 

nanometrov až niekoľko mikrometrov, sa nazýva tenká vrstva. Porovnanie hrúbky ľudského 

vlasu a tenkej vrstvy je na obr. č. 1. 

Prvý krát pozoroval Joseph Priestly vznik tenkej vrstvy na skle pri vybíjaní 

kondenzátoru v roku 1766. Kontinuálny oblúkový výboj sa podarilo prvý krát vybudiť 

Vasiliovi Petrovovi v Petrohrade v roku 1803 a nezávisle na ňom aj Humphry Davymu 

v Londýne okolo roku 1808.  

 

 
 

Obr. č.  1: Porovnanie hrúbky vlasu a tenkej vrstvy [11] 

 

1.1 Využitie tenkých vrstiev 
 

Tenké vrstvy sa už niekoľko rokov využívajú k povrchovým úpravám rôznych 

substrátov. V súčasnosti využívajú v mnohých oboroch techniky. V strojárstve sa tenké vrstvy 

nanášajú na hroty rezných nástrojov či fréz a zvyšujú týmto odolnosť, tvrdosť a celkovú 

životnosť tohto nástroja. Pre  tieto aplikácie sa využíva napríklad diamantová tenká vrstva.  

Veľké využitie majú tenké vrstvy aj v medicíne. Pomocou nich sa upravujú operačné 

nástroje a dôležitá je aj povrchová úprava umelých orgánov.  Uhlíkové tenké vrstvy sa 

využívajú pri úprave umelých kĺbových hlavíc vďaka čomu sa znižuje trenie a tým sa zvyšuje 

životnosť umelých kĺbov. Využitie majú tenké vrstvy aj pri výrobe umelých srdečných 

chlopní, cievnych náhrad, zubných implantátov a podobne.  

Ďalším odvetvím kde sú veľmi dôležité tenkovrstvé technológie je optika. V tej sa 

sklíčka okuliarov poťahujú niekoľkými druhmi tenkých vrstiev. Tie môžu byť buď 

antireflexné, easy-to clean, alebo odolné proti poškrabaniu. 

V našom prípade je však najdôležitejšie využitie tenkých vrstiev v elektrotechnike.  

Tu sa tenké vrstvy využívajú pri výrobe čipov, displejov, senzorov a iných súčiastok.  
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2 Substráty pre tenké vrstvy 
 

Ako podložky sa najčastejšie využíva sklo, kremenné sklo, brúsený leštený 

a glazovaný korund, oxidovaný Si substrát, pre vysoko náročné aplikácie tiež zafír a rada 

ďalších materiálov. Podložka musí umožniť, aby k nej vrstva dobre priľnula, mala by mať 

definovaný povrch vysokej kvality, koeficient teplotnej rozťažnosti blízky koeficientu 

rozťažnosti vrstvy a mala by byť dostatočne čistá. [3] Drsnosť povrchu by mala byť nižšia 

ako 0,3 m a veľkosť zŕn by mala byť približne 6 m. 

 

2.1 Čistenie substrátu 
 

Povrch substrátu pre tenké vrstvy sa nesmie deponovať ihneď bez prípravy ale musí sa 

špeciálne pripraviť na depozíciu, aby sa zaručila dokonalá adhézia tenkej vrstvy k substrátu. 

Tá je veľmi dôležitou vlastnosťou systému substrát – tenká vrstva. Bez kvalitného adhézneho 

spojenia dochádza k degradácii tohto systému a preto sa musí dbať na predepozitné úpravy 

substrátu, ktoré ovplyvňujú kvalitu adhézie. Na obr. č. 2 je znázornený prierez substrátom  

z kovového materiálu. Na samotnom substráte sa nachádza niekoľko ďalších vrstiev, ktoré je 

treba očistiť.  

 

 
 

Obr. č.  2: Prierez znečisteným substrátom 

 

 

Spravidla sa tenká vrstva nanáša okamžite po očistení substrátu. Ak toto nie je možné, 

ošetrený povrch by sa mal pred znovu znehodnotením chrániť napríklad zabalením do 

kraftového papiera.  Taktiež je treba nezanechávať odtlačky prstov na čerstvo očistenom 

materiáli. Ak je substrát ponechaný určitú dobu nechránený pred aplikovaním tenkej vrstvy je 

nutné opakovať proces ošetrenia povrchu substrátu [1]. 

Spôsob čistenia závisí najmä od typu substrátu (ten môže byť kovový či nekovový)  

a od typu povrchových nečistôt. Niekedy stačí len jemne očistiť drobné prachové zrnká, 

inokedy je treba odstrániť veľa nežiaduceho materiálu na povrchu substrátu.  

Samotné čistenie je prebieha viac krokmi podľa toho, ako je povrch znečistený. Silno 

znečistené povrchy väčšinou prechádzajú viacerými typmi čistenia akými sú hlavne: 
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2.1.1 Mechanické čistenie 

 

Jedná sa o hrubú formu čistenia povrchu. Vďaka nemu sa odstraňujú najhrubšie 

nečistoty a zarovnávajú sa ním nerovnosti povrchu substrátu. Pre hrubšie nečistoty  

sa používajú rôzne brúsne kefy (oceľové, z tvrdých polymérnych vlákien), alebo brúsne 

papiere. Pre jemnejšiu formu čistenia je možné použiť brúsenie pomocou gumových diskov  

s použitím rôznych typov brúsnych pást, alebo opracovanie pomocou prúdu vzduchu  

s obsahom abrazívnych častíc ako napríklad diamantový prášok, alebo syntetické abrazíva 

(Al2O3, SiC …). Na ešte jemnejšie opracovanie je vhodná metóda Aero Lap. V tomto prípade 

ide taktiež o opracovanie pomocou prúdu vzduchu s tým rozdielom, že unáša mokré mäkké 

elastické častice s abrazívom. Na obr. č. 3 je znázornený proces obrábania materiálu pomocou 

vzduchu a rozdiel medzi metódou s tuhým abrazívom a Aero Lap metódou. 

 

 
 

Obr. č.  3: Porovnanie metódy s tvrdými časticami (a) a aerolap (b) 

 

 

2.1.2 Chemické čistenie 
 

Princípom chemického ošetrenia povrchu je ponorenie substrátu do chemicky aktívnej 

kvapaliny. Táto kvapalina buď rozpúšťa čiastočky na povrchu substrátu, alebo mení povrch, 

čím ho tvorí viac chemicky aktívny a tým aj viac prístupný pre adhéznu väzbu. 

Leptanie v kyseline zahŕňa ponorenie kovového substrátu do vodného roztoku 

kyseliny aby sa odstránili oxidové vrstvy z jeho povrchu. Konkrétna kyselina, ktorú je treba 

použiť závisí od druhu použitého kovu a od druhu oxidu ktorý chceme ošetriť. V mnohých 

prípadoch môže ponorenie do kyseliny zabezpečiť dostatočnú povrchovú úpravu. Záleží však 

na požadovanom stupni adhézie povrchu. Ponorenie do kyseliny môže byť použité aj pre 

ošetrenie niektorých plastov [1]. 

 

2.1.3 Iónové čistenie 

 

Tento typ čistenia prebieha priamo v depozitnej komore. Výhodou tejto metódy je, že 

pri nej používame iný plyn ako je kyslík. Má 2 fázy a to čistenie tlejúcim výbojom kde je 

zdrojom iónov ionizovaný plyn v komore (Ar, N2, H2)  a čistenie nízkonapäťovým 

elektrickým oblúkom kde je zdrojom iónov katódová škvrna. Ióny sú urýchľované záporným 

prepätím na substrát [11]. 
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3 Metódy nanášania tenkých vrstiev 
 

Na substrát z nevodivého materiálu môžeme nanášať rôzne typy tenkých vrstiev akými  

sú vodivé, odporové či dielektrické vrstvy. Poznáme niekoľko metód, pomocou ktorých 

nanášame danú vrstvu na substrát. Základné delenie aplikačných metód je podľa toho v akej 

atmosfére pracujeme. Podľa tohto delíme technológie aplikácie tenkých vrstiev na  vákuové 

a nevákuové. 

 

3.1 Vákuové technológie 
 

Vákuové techniky prípravy tenkých vrstiev rozdeľujeme na fyzikálne (PVD – Physical 

Vapour Deposition) a chemické (CVD – Chemical Vapour Deposition) za pomoci plazmy 

nebo bez nej. Vákuové naparovania chemické sú známe pod skratkami LPCVD, PECVD, 

MOCVD, ALD, SAM, fyzikálne naprašovania (sputtering) a laserové depozície (laser 

ablation). 

Rozdiel medzi PVD a CVD technikami je okrem princípu aj v pracovnej teplote.  

Na obr. č. 4 je vidno, že CVD techniky sú energeticky náročnejšie, pretože je potreba komoru 

vyhrievať na teploty medzi 750 °C až 1100 °C. PVD techniky pracujú pri výrazne nižšej 

teplote a často je táto teplota daná vlastným ohrevom v dôsledku depozície, tj. depozíciou 

častíc o vysokej energii (naprašovanie). Pre dosiahnutie dobrých štruktúrnych, 

morfologických a adhéznych vlastností deponovanej vrstvy je nutná vysoká energia častíc, 

ktorá sa dosahuje teplotou nebo plazmou. CVD techniky využívajúce asistenciu plazmy 

používajú výrazne nižšiu teplotu ohrevu (PECVD), pretože potrebnú energiu dodá plazma [7]. 

 

 

 
 

Obr. č.  4: Pracovné teploty PVD a CVD [6] 
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3.1.1 Fyzikálne metódy 

 

3.1.1.1 Katódové naprašovanie 
 

Iónovým naprašovaním nazývame technológiu vytvárania tenkých vrstiev na podložke 

materiálom rozprášeným účinkom urýchlených iónov. Pri dopade urýchleného iónu na povrch 

tuhej látky (terča), sa môže od nej odraziť alebo vyraziť atóm z povrchovej vrstvy alebo sa 

môže zabudovať – implantovať do kryštálovej mreže. Ktorý z týchto mechanizmov nastane, 

záleží jednak na energii dopadajúceho iónu, ďalej na vlastnostiach látky, na ktorú ión dopadol 

a rovnako na uhle dopadu iónov.  

Odprašovací mechanizmus sa popisuje impulzná teória odprašovania tuhých látok. 

Podľa tejto teórie dopadajúci ión predá energetický impulz atómu v látke, dôjde k narušeniu 

rovnovážneho stavu a k vybudeniu susedných atómov. Toto vybudenie je predávané ďalej po 

uzloch mriežky rôznymi smermi. V procese postupného predávania impulzu energie môže 

nastať situácia, že atóm na povrchu terča získa energiu vyššiu ako je hodnota výstupnej práce 

atómu z terča a opustí povrch terča. Povrch terča teda opustí iný atóm, ako na ktorý dopadol 

urýchlený ión. Naznačený mechanizmus vysvetľuje i skutočnosť, že povrch terča môže 

opustiť i viac atómov, ako je počet dopadajúcich iónov. Pomer medzi počtom odprášených 

atómov terča a dopadajúcich iónov sa nazýva odprašovacia výťažnosť a je určená 

koeficientom iónového odprášenia k0. Depozícia odprášených atómov terča sa zvyčajne 

uskutočňuje v prostredí, kde pôsobia na substrát elektróny a kladné ióny plazmy. Vzhľadom  

k tomu, že elektróny majú vyššiu difúznu rýchlosť ako ióny, v prvej fáze prevyšuje tok 

elektrónov na substrát tok iónov a substrát sa nabíja záporne. V tom okamžiku sa zvýši tok 

kladných iónov na substrát a ten bude iónmi intenzívne bombardovaný. Tento mechanizmus 

môže spôsobiť ohrev substrátu a čiastočne odprášenie jeho povrchu a môže sa prejavovať  

i v priebehu rastu vrstvy. Pri vhodne zvolených podmienkach pôsobí pozitívne na proces rastu 

vzhľadom k tomu, že očistí povrch substrátu, znižuje výskyt nehomogenít a zvyšuje čistotu 

vrstvy, pretože čistí neustále povrch narastajúcej vrstvy od atómov plynov a iných 

adsorbovaných prímesí. Pri dopade odprášených atómov terča na povrch substrátu môže prísť 

k niekoľkým procesom. Atómy sa môžu od povrchu substrátu odraziť, absorbovať alebo sa 

začlenia do štruktúry substrátu. Pravdepodobnosť každého z týchto procesov závisí na energii, 

chemickej aktivite a tiež na energetickej štruktúre povrchu substrátu. Energetické spektrum 

odprášených atómov je veľmi široké, od jednotiek eV do stoviek eV, pričom množstvo 

rýchlych atómov v spektre rastie s energiou iónov. Atómy s energiou niekoľko desiatok eV  

a viac sa zabudovávajú do štruktúry podložky alebo vrstvy, zatiaľ čo atómy s energiami 

nižšími adsorbujú a migrujú po povrchu. Pokiaľ je ich kinetická energia vyššia ako 
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potenciálová bariéra povrchu podložky, má migrácia izotropný charakter a atómy teda 

migrujú po povrchu ľubovoľným smerom. To zvyšuje rýchlosť tvorenia zárodkov budúcich 

štruktúr. Tieto zárodky sa spojujú jeden s druhým a vytvárajú rovinnú štruktúru vrstvy. 

Schéma naprašovacieho zariadenia je na obr.č.5 [4]. 

 

 
 

Obr. č.  5: Princíp katódového naprašovania 

 

 

3.1.1.2 Vákuové naparovanie 
 

Vákuové naparovanie je často používaná technológia prípravy tenkých vrstiev. 

Podložka sa umiesti do recipientu proti odparovaciemu zdroju, prípadne sa použije vhodná 

maska. Odparovaním materiálu zdroja sa nanáša tenká vrstva. Je potrebné, aby v priebehu 

naparovania bolo v recipiente vákuum. Obvykle sa pracuje pri tlaku rádovo 10-3 Pa, nižší tlak 

a obsah nečistôt zaručuje lepšie výsledky procesu. Naparovacie zdroje môžu mať rôzne 

usporiadania. Zdroj samotný môže byť vyhrievaný priamo i nepriamo. Pri priamom ohreve je 

naparovaný materiál zahrievaný prechodom elektrického prúdu, pri nepriamom sa zdroj 

ohrieva od ohrievacieho elementu. Materiálom zdrojov býva najčastejšie volfrám, molybdén 

alebo titán. Materiál sa do odparovacieho zdroja dáva v rôznej forme. Často je zakladaný ako 

samotný tenký drôt, vo forme guľôčok, granúl apod. Odparovanie však nemusí prebiehať iba 

z odporovo riadeného zdroja. Veľmi širokú škálu technologického použitia majú zariadenia  

s odparovaním pomocou elektrónového zväzku alebo laserom. Tieto zariadenia majú tú 

výhodu, že pri naparovaní viaczložkových sústav je možné zväzok riadiť tak, aby odparoval 

striedavo z rôznych lodičiek s rôznymi zložkami a tým vytvoril požadované zloženie vrstvy 

[4]. 
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Obr. č.  6: Princíp vákuového naparovania 

 

3.1.1.3 Magnetrónové naprašovanie 

 

Vylepšenie katódového naprašovania tenkých vrstiev prinieslo použitie magnetického 

poľa. Elektróny unikajúce z terča sa magnetickým poľom držia v jeho blízkosti a tým sa 

výrazne skracuje doba pobytu v blízkosti terčíka a zvyšuje sa stupeň ionizácie. Vďaka tomu je 

možné znížiť pracovný tlak (rádovo desatiny Pa) a zvýšiť tým čistotu naprašovanej vrstvy. Ak 

cez ihlový ventil budeme pripúšťať iné než inertné plyny (kyslík, dusík), môžeme vytvárať 

vrstvičky oxidov či nitridov, ktoré sa vyznačujú vysokým stupňom tvrdosti.  

Vrstvy čistých kovov a zliatin ako napr. Cu, Al, Cr, Ag, CrNi, mosadz, bronz, 

nerezová oceľ sa nanáša v čistom argóne. Vrstvy zlúčenín sa vytvárajú reaktívnym 

naprašovaním, napr. ZrN rozprašovaním Zr v zmesi Ar+N. Povlak môže byť naprašovaný na 

substráty vyrobené z kovov, plastov, skla, keramiky a tiež na veľmi tenké fólie.  

Technológie depozície tenkých vrstiev, založené na využití nerovnovážnej plazmy, 

vytlačili väčšinu technológií založených na metódach naparovania vo vákuu (s výnimkou 

depozície vrstiev pre optiku). Z týchto technológií je najvýznamnejšia technológia 

magnetrónového naprašovania. Princíp katódového odprašovania sa využíva aj pri leptaní 

tenkých vrstiev. 

 

3.1.2 Chemické metódy 
 

3.1.2.1 CVD 
 

Chemická depozícia z plynnej fázy (Chemical Vapour Deposition - CVD), je 

technologický postup tvorby tenkých vrstiev,  ktorý využíva chemickej reakcie v plynnej fáze. 

Môže sa jednať o reakcie medzi viac prekurzormi, alebo rozkladnú reakciu jednej látky. 

Reakčný produkt vytvára následne na substráte tenkú vrstvu. CVD prebieha za zvýšenej 
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teploty a vedľajšie produkty chemických procesov sú odsaté vákuom, alebo odstránené 

prúdom plynu.  

3.1.2.2 PECVD 

 

Rozvoj plazmochemických metód tvorenia tenkých vrstiev bol stimulovaný 

predovšetkým naliehavou potrebou znížiť procesnú teplotu pri vytváraní vrstiev klasickou 

chemickou syntézou, tj. metódou CVD. Takú možnosť fyzikálne chemickej metódy 

poskytujú, keď chemické reakcie prebiehajú v ionizovanom prostredí, tj. v plazme. Preto sa 

tieto metódy obvykle nazývajú metódy PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor 

Deposition – plazmatochemická depozícia z plynnej fázy).  

Depozície tenkých vrstiev metódou PECVD využíva aktivácie pracovnej zmesi vo 

výboji obklopujúcim povrch povlakovaných predmetov. V plazme tohto výboja dochádza  

k molekulárnej excitácii jednotlivých komponentov pracovnej zmesi, ktorá indukuje syntézu 

vrstiev novým rovnovážnym procesom bez nutnosti ohrevu povlakovaného predmetu na 

vysokú teplotu.  

Možnosť tvorenia plazmy v zariadeniach pracujúcich na princípe PECVD môže byť 

výhodne využitá aj k čisteniu povrchu predmetov odprašovaním bezprostredne pred 

depozíciou vrstiev. Tým je možné priaznivo ovplyvniť adhéziu tenkých vrstiev tvorených 

PECVD procesom pri nízkych teplotách.  

Pre generovanie plazmy možno použiť elektrické pole, a to buď jednosmerné, 

vysokofrekvenčné alebo mikrovlnné. Prenos vysokofrekvenčného výkonu do plazmy môže 

byť kapacitné, alebo induktívne. Pri kapacitne viazanom výboji je možné rôzne usporiadanie 

elektród, napr. pre povlakovanie rovinných substrátov je výhodnejšia depozitná nádoba  

s rovinnými paralelnými elektródami, pre povlakovanie valcových a tvarových predmetov je 

naopak výhodnejšie usporiadanie s koncentrickými valcovými elektródami. Induktívne 

viazaný výboj umožňuje bezelektródové usporiadanie a je využívaný pre veľké výkony. 

Schéma prístroja na nanášanie tenkých vrstiev technikou PECVD s plazmou generovanou 

pomocou vysokofrekvenčného poľa je zobrazená na obr.č.7 [12]. 

 

 
 

Obr. č.  7: Schéma PECVD zariadenia 
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3.1.2.3 LPCVD 

 

LPCVD je metóda podobná ostatným typom CVD technológií kde reagujú čiastočky 

v plynnej podobe s tuhým povrchom substrátu. Tak ako všetky iné CVD procesy má aj PCVD 

základné štyri kroky pri jeho výrobe Najprv musia byť čiastočky v plynnej podobe dopravené 

na povrch. V druhej fáze sú tieto čiastočky absorbované povrchom substrátu. V tretej prebieha 

na povrchu heterogénna reakcia a nakoniec sú plynné reaktanty odstránené z povrchu 

substrátu. 

V prípade LPCVD je však tlak znížený a vďaka tomu difúzia plynných častíc do 

povrchu narastá priamo úmerne zníženiu tlaku. Tlak pri tejto metóde sa pohybuje v rozmedzí 

10 – 1000 Pa. V tomto prípade sa teda môžu substráty v komore ukladať na kratšie 

vzdialenosti od seba vo vertikálnej polohe a nanesenie tenkých vrstiev je jednotvárnejšie 

a homogénnejšie. Znižuje sa tým teda aj závislosť na rýchlosti dopadu naparovaného 

materiálu. 

Proces naparovania prebieha v kryštálovej trubici ktorá je uložená v špirálovom 

ohrievači s vnútorným tlakom približne 0,1 Pa. Trubica je následne zahriata na požadovanú 

teplotu a je do nej vháňaný pracovný plyn so stanoveným tlakom v rozmedzí 10 – 1000 Pa. 

Pracovný plyn sa skladá z reakčného plynu, ktorý vytvorí na substráte tenkú vrstvu 

a z riediaceho plynu. Po tom, čo sa pracovný plyn dostane do komory, rozptýli sa okolo 

substrátov, ktoré sú predhriate na požadovanú teplotu. Teplota substrátu je veľmi dôležitá 

a ovplyvňuje celý priebeh reakcie. Pracovný plyn následne zreaguje so substrátom a vytvorí 

tenkú vrstvu. Zvyšný materiál je odčerpaný von s komory [2]. Schematické znázornenie 

princípu LPCVD sa nachádza na obr. č. 8. 

 

 

 

 
 

Obr. č.  8: Schéma zariadenia pre LPCVD 

 

  



 

18 

 

3.2 Nevákuové technológie 
 

Tenké vrstvy sa pri týchto technológiách nanášajú bez prítomnosti vákua. Nazývajú sa 

taktiež coating technológie, ktorých je viac druhov. Tými najpoužívanejšími sú napríklad: 

3.2.1 Spin coating 
 

Táto technológia je založená na nanášaní tekutého materiálu na stred rotujúcej 

podložky ako je zobrazené na obr. č. 9. Táto podložka sa točí presne definovanými otáčkami 

zvyčajne okolo 3000 otáčok za minútu. Odstredivé zrýchlenie spôsobí, že sa nanášaný 

materiál rozleje k okrajom substrátu pričom na ňom zanechá tenkú vrstvu. Výsledná hrúbka 

tenkej vrstvy závisí od povahy nanášanej kvapaliny a od parametrov nastavených pri 

nanášaní. 

 

 

 
 

Obr. č.  9: Princíp metódy Spin coating 

 

 

3.2.2 Spray coating 

 

Technológia spray coating zahŕňa aplikáciu tenkej vrstvy na substrát pomocou trysky 

ako je zobrazené na obr. č. 10. Vďaka tomu že sa dá nastaviť dráha trysky je materiál 

nanášaný priamo na substrát. Aplikované tekutiny majú zvyčajne veľmi nízku viskozitu pre 

zaistenie jemnej kvapkovej formy. Výhody tejto metódy sú  rovnomerné rozloženie tenkej 

vrstvy a možnosť nanášať aj na povrchy s hrubšou štruktúrou a rôznych tvarov.  
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Obr. č.  10: Spray coating 

3.2.3 Dip coating 
 

U metódy dip coating je substrát ponorený do krycej vrstvy v tekutom stave a následne 

vytiahnutý definovanou rýchlosťou ako je zobrazené na obr.č.11. Hrúbka tenkej vrstvy závisí 

od rýchlosti vynorenia substrátu z kvapaliny. Čim je rýchlejšie substrát vynorený, tým na 

substráte ostane viac nanášaného materiálu, pretože nemá čas natiecť naspäť do tekutiny. 

Hrúbku taktiež ovplyvňuje viskozita, hustota kvapaliny a povrchové napätie. 

 

 

 
 

Obr. č.  11: Princíp metódy Dip coating 
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4 Degradačné procesy kovov 
 

Pod pojmom degradácia rozumieme zmeny vlastností materiálu behom jeho 

používania, vďaka čomu sa tento materiál postupne stáva nevyhovujúci pre danú aplikáciu. 

Pokiaľ k degradácii materiálu dochádza vďaka chemickým reakciám so zložkami prostredia, 

hovoríme potom o korózii. V praxi sa rôzne degradačné procesy často vzájomne kombinujú 

(napr. mechanické zaťaženie a korózia, tepelné zaťaženie a korózia, tepelné a mechanické 

zaťaženie) [8]. 

4.1 Degradácia mechanickým zaťažovaním 
 

Do tejto skupiny zaraďujeme nasledujúce degradačné procesy: 

 

4.1.1 Deformácia 
 

Je to zmena tvaru materiálu spôsobená vonkajším mechanickým namáhaním. Pri 

malých zaťaženiach sa materiál deformuje elasticky a pri väčších  plasticky. Plastickú 

deformáciu považujeme za  degradáciu materiálu, pretože  pri nej dochádza k trvalej zmene 

tvaru [5]. 

 

4.1.2 Lom 
 

Lom materiálu definujeme ako oddelenie jeho jednotlivých častí pôsobením 

mechanickej sily. [5] 

 

4.1.3 Únava 

 

Únava je pojem, ktorým označujeme zmeny vlastností materiálu vedúce až k jeho 

porušeniu vplyvom cyklického namáhania [5]. 

 

4.1.4 Opotrebenie materiálu 
 

Opotrebenie materiálu znamená súhrn obvykle nežiaducich zmien jeho povrchu a jeho 

rozmerov vplyvom kontaktu s iným materiálom alebo médiom. Podľa povahy materiálu alebo 

média, ktoré opotrebenie spôsobuje, rozlišujeme niekoľko druhov opotrebení, z ktorých sú 

najdôležitejšie: [5] 

 

4.1.4.1 Abrazívne opotrebenie 
 

Abrazívne opotrebenie je poškodzovanie povrchu materiálu tvrdými časticami alebo 

tvrdým drsným povrchom iného materiálu, pri ktorom dochádza k tvorbe rýh. Tvrdé častice 

pri tomto procese môžu vnikať do povrchu materiálu [5]. 
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4.1.4.2 Adhézne opotrebenie 

 

K adhéznemu opotrebeniu dochádza na styku dvoch nerovných povrchov materiálu 

(napr. kĺzne ložiská). V miestach styku vznikajú značné sily medzi atómami (adhézie), čím 

dochádza pri vzájomnom pohybe k vytrhávaniu častíc z povrchu materiálu a k ich prenášaniu 

[5]. 

 

4.1.4.3 Erozívne opotrebenie 

 

Pokiaľ je povrch materiálu poškodzovaný pevnými časticami nesenými prúdom 

kvapaliny alebo plynu, hovoríme o erozívnom opotrebení  častice. Častice môžu byť aj 

mäkšie ako ja samotný materiál a spôsobujú poškodenie najmä svojou vysokou kinetickou 

energiou [5]. 

4.1.4.4 Kavitačné opotrebenie 
 

Kavitačné opotrebenie vzniká v prúdiacich kvapalinách.  V miestach, kde dochádza k 

náhlemu vzrastu rýchlostí prúdenia, klesá tlak kvapaliny a pokiaľ poklesne pod tenziu 

nasýtených pár vznikajú parné bubliny. V oblastiach s vyšším tlakom tieto bubliny zanikajú, 

čo je odprevádzané veľkými hydrodynamickými rázmi, ktoré poškodzujú povrch materiálu 

[5]. 

 

4.2 Vplyv teploty vzduchu na degradáciu 
 

Teplota vzduchu a jej zmeny predstavujú jeden z hlavných  činiteľov ovplyvňujúcich 

bezporuchovú činnosť elektrických zariadení. Vzrast a zmeny teploty vznikajú v dôsledku 

zmien teploty vzduchu pri prevádzke zariadenia a vo vonkajších priestoroch tiež vplyvom 

slnečného žiarenia. Dôsledkom pôsobenia teploty vzduchu sú zvyčajne: 

- rýchlo vznikajúce vratné zmeny vlastností materiálov a funkcie prvkov a zariadení. 

- rýchlo vznikajúce nevratné zmeny vlastností materiálov a funkcie prvkov a zariadení. 

- urýchlenie súhrnu pozvoľných nezvratných zmien, ktoré prebiehajú v materiáloch 

a prvkoch. 

 

Pretože účinky vysokých a nízkych teplôt sú pomerne odlišné je vhodná deľba vplyvu teploty 

na:  

4.2.1 Vplyv vysokej teploty vzduchu 
 

Vysoká teplota spôsobuje mechanickú deformáciu materiálu vznikajúcu v dôsledku 

rozličnej rozťažnosti materiálov, ktoré sú spolu spojené. Deformácia tohto typu môže nastať 

aj v prípade rovnakého materiálu pri  nerovnomernom zahrievaní. Vysoká teplota je príčinou 

poklesu elektrického odporu izolantov. Pokles povrchového aj vnútorného odporu ako funkcie 

teploty je nelineárny a jeho priebeh sa pre rôzne materiály značne líši. S rastúcou teplotou sa 

taktiež mení hodnota elektrickej pevnosti a permitivity. Elektrický odpor vodičov s teplotou 

rastie, čo predstavuje pokles výkonu či akosti [9]. 
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4.2.2 Vplyv nízkej teploty vzduchu 

 

Nízka teplota má na zariadení primárny účinok, čo   má za následok rozmerové zmeny 

materiálov. Vratné i nevratné zmeny vlastností plastov. Vratné zmeny elektrických 

a mechanických vlastností. K nevratným zmenám patria najmä vzniknuté trhliny 

a kryštalizácia. Sekundárnym účinkom je napríklad kondenzácia pár na chladných 

zariadeniach [9]. 

4.2.3 Poškodenie náhlymi zmenami teplôt 

 

Pokiaľ je materiál vystavený náhlej zmene teploty dochádza v ňom ku vzniku 

teplotných gradácií. Vplyvom tepelnej rozťažnosti potom vznikajú v materiáli vnútorné 

pnutia, ktoré môžu viest k plastickej deformácii takého materiálu alebo dokonca k jeho lomu. 

Odolnosť proti náhlym teplotným zmenám je ovplyvnená mierou tepelnej rozťažnosti 

materiálu. Čím je tepelná rozťažnosť nižšia, tým nižšie pnutie sa v materiáli tvorí a tým viac 

je potom materiál odolný náhlym tepelným zmenám [8]. 

 

4.2.4 Tečenie 
 

Pokiaľ je materiál vystavený mechanickému napätiu v elastickej oblasti pri zvýšenej 

teplote, dochádza u nej postupne k pomalej plastické deformácii. Táto plastická deformácia sa 

nazýva tečenie. Na tečenie je teda možno pozerať ako na kombináciu mechanickej a tepelnej 

degradácie. Kovové materiály môžu mať nízke (olovo) aj vysoké (niklové zliatiny) teploty 

tečenia. Príčinou tečenia materiálov sú nasledujúce deje [8]. 

 

- pohyb dislokácií,  

- difúzia vakancií  

- šmýkanie po hraniciach zŕn  

- viskózny tok 

 

4.3 Vplyv vlhkosti na degradáciu 
 

Vlhkosť má spolu s teplotou najväčší vplyv na degradáciu materiálov a funkčnosť 

sústav. Nízka vlhkosť nemá veľký vplyv na degradáciu, problém nastáva pri zvyšovaní 

relatívnej vlhkosti vzduchu. Zmena vlastností je vo väčšine prípadov závislá na prenikaní 

vlhkosti do materiálu, ktorá prebieha pomocou difúzie. Pri elektronických súčiastkach 

vlhkosť zvyšuje vodivosť, čím môže dochádzať k elektrolytickým pochodom alebo skratom. 

Najmenej žiaducim účinkom vlhkosti je zvýšenie korózie [9]. 
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4.4 Vplyv agresívnych prostredí na degradáciu 
 

Chemicky agresívne prostredie obsahuje chemicky agresívne látky v plynnej, 

kvapalnej alebo pevnej fáze. Z hľadiska vplyvu na elektrické zariadenia sú obzvlášť 

nebezpečné prostredia s výskytom SO2, NH3, HCl, oxidy dusíka, Cl2 atd. Podmienkou 

agresívneho pôsobenia vo väčšine prípadov je prítomnosť kvapalnej vody. V značnej miere 

urýchľujú korózne pochody elektricky vodivých a konštrukčných kovových materiálov [9]. 

4.5 Korózia 
 

Korózia kovov je fyzikálno-chemická interakcia kovu a prostredia, vedúca ku zmenám 

vlastností kovu, ktoré môžu vyvolávať významné zhoršenie funkcie kovu, prostredia alebo 

technického systému, ktorého sú kov a prostredie zložkami. Korózia vedie ku zníženiu 

primárnych užitočných vlastností výrobkov z kovových materiálov, tj. zníženie mechanických 

vlastností, zhoršenie prestupu tepla, zhoršenie estetických vlastností – vzhľadu, čo nakoniec 

môže viesť k úplnej strate funkcie a integrity kovu.  

Podľa rozsahu poškodenia rozoznávame, tzv. koróziu celkovú (plošnú), ktorá prebieha 

po celom povrchu vystavenom koróznemu prostrediu viac menej rovnomerné a koróziu 

nerovnomernú - miestnu (lokalizovanou), ktorá prebieha výrazne intenzívnejšie iba  

v niektorých častiach exponovaného povrchu kovu, zatiaľ čo na  ostatnom povrchu je korózia 

prijateľná. Za účelné pokladáme rozdelenie na koróziu v dôsledku makro článkov, koróziu 

štrbinovú a bodovú, koróziu medzikryštálovú a selektívnu, na praskanie vyvolané prostredím, 

eróznu koróziu a poškodenie vyvolané vodíkom [8]. 

 

4.5.1 Plošná korózia 

 

Plošná korózia prebieha na celom povrchu kovu exponovaného v prostredí približne 

rovnakou rýchlosťou. K rovnomernej plošnej korózii dochádza obzvlášť vtedy, keď je celý 

povrch kovu v pasívnom stave  [8]. 

 

4.5.2 Korózia pôsobením makročlánkov 
 

Dochádza pri nej k intenzifikácii korózie na povrchu kovu, ktorý je v daných 

podmienkach anodický a naopak korózia kovu na katódových miestach je spojením do článku 

obvykle obmedzovaná. Činnosť galvanických článkov je vyvolaná buď rôznorodosťou 

spojených, elektricky vodivých, materiálov alebo heterogenitou zloženia prostredia, jeho 

teploty nebo prúdení [8]. 
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4.5.3 Štrbinová korózia 

 

V úzkych štrbinách alebo medzerách medzi kovovým povrchom a ďalším povrchom 

kovovým nebo nekovovým vzniká často lokalizovaná korózia. Obvykle je jeden rozmer ústia 

štrbiny veľmi malý (pod 10µm) [8]. 

 

4.5.4 Bodová korózia 
 

Bodová korózia je lokalizovaný korózny dej, pri ktorom vznikajú na kovovom 

povrchu hlboké dolky a okolitý povrch zostává bez pozorovateľného napadnutia. Tento druh 

napadnutia vzniká na celej rade pasivovatelných kovov, typický nie je iba pre korózii vzdorné 

oceli a hliník, ale aj železo a meď. Mechanizmus iniciácie bodovej korózie spočíva  

v napadnutí kovu v miestach so slabšími ochrannými vlastnosťami pasívnej vrstvy. Hliník  

a jeho zliatiny tiež podliehajú bodovej korózii a vedľa chloridov spôsobujú bodové 

napadnutie hliníku tiež veľmi malé koncentrácie iónov ušľachtilých kovov (Cu, Hg), ktoré 

cementujú na povrchu [8]. 

 

4.6 Zrýchlenie degradačných procesov 
 

Na to aby sa ukázali známky degradácie v bežnom prostredí sa čaká zvyčajne veľmi 

dlho a testovanie by bolo teda časovo príliš náročné. Používa sa teda zvýšenie stresových 

situácií, čo zvýši aj počet degradácií v čase. Pre zvýšenie degradačných procesov kovov sa 

používa najmä zvýšená hodnota teploty a relatívnej vlhkosti. Nevýhodou tejto metódy je,  

že sa môžu objaviť degradácie, ktoré by v prirodzenom prostredí nevznikli. 
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5 Ochrana tenkých vrstiev 
 

Tenké vrstvy v rôznych prostrediach nedokážu odolávať degradačným účinkom 

dostatočne dlhú dobu. Je treba tieto vrstvy chrániť optimálnou metódou, v ktorej 

zohľadňujeme viacero faktorov akými sú vlastnosti krytého  a krycieho materiálu, prostredie, 

ktorému bude mechanizmus vystavený, ekonomické faktory a iné. Pri výbere metódy ochrany 

vhodnej pre dané prostredie teda volíme také materiály, ktoré splňujú funkčné požiadavky 

a u ktorých sú dlhodobé náklady na zaobstaranie a údržbu najnižšie. Ochranné povlaky 

a vrstvy je možné podľa ich chemickej povahy rozdeliť na nekovové neorganické a organické 

a kovové. 

 

5.1 Nekovové neorganické povlaky a vrstvy 
 

Nekovové neorganické povlaky a vrstvy chránia základný materiál predovšetkým 

svojou nepriepustnosťou pre korózne činidlá, svojou vyššou odolnosťou proti korózii alebo 

pasiváciou povrchu chránených kovov. Do tejto skupiny povlakov a vrstiev patria najmä: 

 

5.1.1 Konverzné vrstvy 

 

Konverzné vrstvy sú tenké vrstvy oxidov, fosforečnanov alebo chrómanov, ktoré 

vznikajú chemickými alebo elektrochemickými reakciami chráneného materiálu vo vhodnom 

prostredí  

Oxidácia ocelí sa robí predovšetkým v alkalických roztokoch. Vzniknuté vrstvy majú 

hrúbku 0,5 až 0,8 mm. Nadobúdajú čierne, modré alebo hnedé zafarbenie podľa zloženia  

a teploty kúpeľa. Oxidácia ocelí sa používa ako ochrana proti korózii a súčasne pre dodanie 

dekoratívneho vzhľadu povrchu materiálu. Príkladom sú výrobky optických a meracích 

zariadení alebo zbrane. Vytvorené vrstvy sa spravidla impregnujú. 

Oxidácia hliníku sa robí chemicky alebo elektrochemicky. V oboch prípadoch na 

povrchu materiálu vzniká vrstva oxidu hlinitého. Elektrochemický proces, tzv. eloxovanie, je 

častejší. Hliníkové predmety sú spojené s anódou, katódou sú hliníkové alebo olovené dosky, 

elektrolytom je vodný roztok kyseliny sírovej, chrómovej nebo šťaveľovej. Eloxovaný povrch 

je porézny a preto sa impregnuje olejmi, voskami alebo lakmi. Pre dosiahnutie dekoratívneho 

vzhľadu sa eloxovaná vrstva napúšťa anilínovými alebo alizarínovými farbivami. Účelom 

oxidácie hliníku je ochrana proti korózii, ale tiež zlepšenie vzhľadu, zvýšenie odolnosti voči 

oteru a tvrdosti či vytvorenie elektricky izolujúcej vrstvy. 

Fosfátovanie je postup, pri ktorom sa chemickou cestou v kúpeli obsahujúcom 

fosforečnan železnatý, zinočnatý nebo mangánatý vytvára kryštalická vrstva fosforečnanov 

zinku alebo mangánu. Okrem ochrannej funkcie sa vrstva vyznačuje schopnosťou viazať na 

seba niektoré organické látky (oleje, náterové hmoty), nízkym súčiniteľom trenia 

a elektrickou izoláciou. Fosfátovanie sa používa ako podkladová vrstva pod nátery, elektrická 

izolácia transformátorových plechov a klzná vrstva u vzájomné sa pohybujúcich súčastí, 

prípadne ako dočasná úprava materiálu spracovávaných tvárením. 
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Chrómovanie spočíva vo vytvorení vrstvy zlúčenín chrómu a podkladového kovu. robí 

sa vo vriacom kúpeli kyseliny chromitej. Používa sa u ocelí i neželezných kovov. Vedľajším 

efektom je zlepšenie priľnavosti náterových hmôt [6]. 

 

5.1.2 Keramické smalty 

 

Smalty sú v podstate sklá, ktoré umožňujú ich priľnavosť k povrchu kovov. Vrstva 

smaltu sa nanáša na povrch polievaním, máčaním alebo striekaním a po vysušení sa vypaľuje. 

Základný smalt – je určený na natavovanie priamo na kov a slúži na vytvorenie 

prídržnej medzivrstvy medzi kovom a funkčným povlakom. 

Krycí smalt – natavuje sa na vypálený základný povlak a v závislosti od zloženia 

povlaku dostáva príslušné chemické, fyzikálne, mechanické a iné vlastnosti. 

Jednovrstvové smalty – spájajú aplikačné vlastnosti základných smaltov a funkčné 

vlastnosti krycích smaltov. [10] 

    Rozdeľujeme smalty pre aplikáciu: 

 

- za mokra vo forme vodných suspenzií 

- za sucha vo forme púdrov 

- vo forme suchých hydrofóbizovaných práškov 

 

5.1.3 Vysoko taviteľné keramické povlaky 

 

Vysoko taviteľné keramické povlaky sú vrstvy oxidov, karbidov, nitridov, boridov alebo 

cermetov. Nanášajú sa na chránený kov žiarovým striekaním pomocou zvláštneho zariadenia, 

v ktorom je povlakový materiál tavený kyslíkovo-acetylénovým alebo plazmovým horákom. 

Majú veľkú odolnosť proti koróznemu prostredí vrátane kyselín a to i za vysokých teplôt, 

veľkú tvrdosť a malý súčiniteľ tepelnej a elektrickej vodivosti. Hrúbka vytvorených vrstiev je 

podľa potreby od 0,05 do 5 mm. 

 

Anorganické nátery sú zložené zo zinku (90 až 95 %) a kremičitanu olovnatého ako 

spojiva. Vytvrdzujú sa chemickou reakciou s fosforečnanmi. Nanášajú sa natieraním alebo 

striekaním. Základný materiál chráni katódovo [6]. 

 

5.2 Organické povlaky 
 

Organické povlaky sú najrozšírenejším spôsobom povrchových úprav. Je to dané 

pomerne veľkým ochranným účinkom organických materiálov a súčasne aj jednoduchosťou 

a dostupnosťou metód, ktorými sa vytvárajú povlaky z týchto materiálov. Používajú sa na 

zhotovenie povlakov, ktoré chránia a zlepšujú vzhľad, ale môžu mať aj špecifické vlastnosti, 

napr. fungicídne, baktericídne, svietiace, zmatňujúce, elektricky vodivé a pod[10]. Materiály 

organického pôvodu používané pri ochrane proti korózii je možno rozdeliť na náterové 

hmoty, plasty a oleje a vazelíny. 
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5.2.1 Náterové hmoty 

 

Sú najrozšírenejším spôsobom povrchovej úpravy výrobkov. Dobre chránia pred 

koróziou, pôsobia dekoratívne, sú relatívne lacné a ľahko aplikovateľné. Po nanesení 

vytvárajú súvislý film. Skladajú sa z látok tvoriacich film, plnidiel, pigmentov a prchavých 

zložiek, ktorými sú rozpúšťadlá alebo riedidlá. 

Látky tvoriace film sú neprchavé látky schopné vytvoriť tuhý a súvislý film 

požadovanej hrúbky. Najčastejšie sa používajú: 

 

- vysychavé oleje: ľanový, tungový (z tungovníku srdčitého) 

- prírodné živice: kalafuna (tuhý zvyšok po destilovaní terpentínovej silice 

z ihličnatých stromov), šelak (živica získaná z potu samičiek červcov), kopál (živica  

z niektorých tropických stromov) 

- deriváty celulózy: nitrocelulóza, acetylcelulóza 

- deriváty kaučuku: chlórovaný kaučuk, cyklizovaný kaučuk 

- asfalty: prírodné, získané z ropy 

- syntetické živice: alkalidy, epoxidy, vinylové polyméry a ďalšie. 

 

K látkam tvoriacim film patria tiež zmäkčovadlá, ktoré sa pridávajú do náterových 

hmôt pre zvýšenie ich pružnosti a vláčnosti po zaschnutí. Príklady zmäkčovadiel sú 

dibutylftalát, chlórovaný parafín, chlórovaný difenyl atď.. 

Plnidlá zlepšujú ochrannú schopnosť náteru a upravujú jeho hustotu. Môžu pôsobiť 

ako inhibítory korózie. Známym plnidlom zvyšujúcim ochrannú schopnosť je mínium, Pb3O4, 

oxid olovnatý a oxid olovičitý v pomere 2:1. 

Pigmenty dodávajú náterovej hmote sfarbenie. Sú to najčastejšie oxidy alebo soli 

kovov. 

Prchavé zložky umožňujú nanesenie náterovej hmoty na chránený povrch. Potom 

musia  

z hmoty uniknúť, inak by zhoršovali vlastnosti ochrannej vrstvy. 

Rozpúšťadlá slúžia k rozpúšťaniu látky tvoriacej film. Je to napríklad toluén, xylén, 

etylalkohol, etylacetát, acetón, terpentínové silice. 

Riedidlá majú zloženie zhodné s rozpúšťadlami alebo vznikajú zmiešaním niekoľkých 

rozpúšťadiel. Slúži k úprave tekutosti náterovej hmoty. [6] 

5.2.1.1 Označovanie náterových hmôt 
 

Pre zlepšenie orientácie bol spracovaný systém označovania náterových hmôt. 

Označenie sa skladá z písmena, určujúceho skupinu hmôt, štvormiestneho čísla udávajúceho 

druh hmoty a ďalšieho štvormiestneho udávajúceho farebný odtieň. Rozdelenie tohto 

značenia nájdeme v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č.  1: Značenie náterových hmôt 

Delenie podľa povahy náterovej hmoty 

Asfaltové A Olejové O 

bezrospúšťadlové B Syntetické S 

Celulózové C polyuretánové U 

Chlórkaučukové H vodné a emulzné V 

silikónové  K pomocné prípravky P 

liehové  L     

Delenie podľa druhu náterovej hmoty 

fermeže, bezfarbé a transparentne ofarbené laky 1000 

pigmentové farby a emaily 2000 

Pasty 3000 

Tmely 5000 

Riedidlá 6000 

sušidlá, tvrdidlá a katalyzátory 7000 

pomocné prípravky 8000 

 

5.2.1.2 Spôsoby nanášania náterových hmôt 

 

Ručné nanášanie 

 

Ručne sa náterové hmoty nanášajú štetcom, valčekom alebo zvláštnou rukavicou. 

Tento spôsob je vhodný najmä pre kusovú výrobu a pri väčšej sériovosti iba tam, kde nie je 

možné použiť produktívnejší postup. Výhodou ručného nanášania sú malé straty náterovej 

hmoty a jej veľmi dobré priľnutie k základnému materiálu. [6] 

 

Striekanie 

 

Striekanie sa robí rozprašovaním náterovej hmoty zvláštnou pištoľou. K rozprášeniu 

dochádza prúdom vzduchu privádzaného do pištole (tzv. pneumatické nanášanie), statickým 

tlakom piestu alebo vhodného vzduchu na hladinu náterovej hmoty v zásobníku  

(tzv. vysokotlakové nanášanie) a  kmitavým pohybom piestu vnútri pištole (tzv. vibračné 

nanášanie). 

Hustota striekanej náterovej hmoty sa upravuje jej riedením alebo ohrevom. V druhom 

prípade je možné pri jednom nástreku naniesť silnejšiu vrstvu. 

Pri bežnom striekaní sú veľké straty tzv. prestrekom, tj. rozprašovaním mimo 

upravovanú plochu. Podstatne úspornejšie je striekanie v elektrostatickom poli. Častice 

striekanej hmoty prechádzajú priestorom elektrostatického poľa, získavajú elektrický náboj  

a usmerňujú svoj pohyb k povrchu uzemneného upravovaného predmetu. 
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Nanášanie máčaním 

 

Upravované predmety sa vkladajú do náterovej hmoty a po vytiahnutí sa nechajú 

okvapkať. Postup je ľahko automatizovateľný, takže je veľmi úsporný a produktívny. Používa 

sa ako pri výrobe kusovej, tak pri veľkých sériách, ale iba v prípade vhodných tvarov 

predmetov. Nevhodné sú predmety s dutinami, z ktorých by náterová hmota nevytiekla,  

a predmety, ktoré sa opatrujú náterovou hmotou iba na časti svojho povrchu. [6] 

 

Elektrochemické nanášanie 

 

Upravované predmety sa vkladajú do kúpeľa špeciálnej náterovej hmoty riediteľnej 

vodou.  

Sú spojené so zariadením, vytvárajúcim jednosmerné elektrické pole, ktorého pôsobením sú 

častice náterovej hmoty k povrchu predmetov priťahované. Výhodou je možnosť riadiť 

hrúbku nanesenej vrstvy reguláciou prúdových hodnôt. [6] 

 

Navaľovanie 

 

Používa sa u veľkých plochých výrobkov. Náterová hmota o vyššej hustote je 

dopravovaná zo zásobníku pomocou valcov a pritlačovaná k povrchu výrobku. Táto metóda je 

veľmi výkonná, úsporná a dobre automatizovateľná, ale vyžaduje zvláštne strojné vybavenie. 

Preto má uplatnenie hlavne pri vyššej sériovosti výroby. [6] 

 

5.2.1.3 Sušenie náterov 
 

Požadované vlastnosti, tj. odolnosť proti korózii a vonkajšiemu namáhaniu, získava 

náterová hmota až po svojom vysušení teda zaschnutí. To môže byť podľa svojho 

mechanizmu fyzikálne alebo chemické. 

Podstatou fyzikálneho zasychania je odparenie prchavých látok, tj. rozpúšťadiel  

a riedidiel. To znamená, že podmienkou zaschnutia je absorpcia prchavých látok okolitým 

prostredím, napríklad atmosférou. Fyzikálne zasychajú náterové hmoty nitrocelulózové, 

chlórkaučukové, liehové, asfaltové a vodové. Fyzikálne zaschnuté náterové hmoty je možno 

príslušným rozpúšťadlom znova rozpustiť. 

Podstatou chemického zasychania je chemická reakcia medzi jednotlivými zložkami 

náterovej hmoty alebo medzi náterovou hmotou a okolitým prostredím. Spravidla sa jedná  

o oxidáciu, polymerizáciu, oxypolymerizáciu, polykondenzáciu alebo polyadíciu.  

V niektorých prípadoch prebieha niekoľko druhov chemických reakcií naraz. Prvou fázou 

chemického zasychania je  tiež odparenie prchavých zložiek. Chemicky zaschnuté náterové 

hmoty nie je možno znovu rozpustiť. 

Oba spôsoby zasychania môžu podľa povahy náterových hmôt a vybavenia výrobnej 

prevádzky prebiehať za bežnej alebo zvýšenej teploty. Doba zasychania sa pohybuje od 

niekoľko minút pri vypaľovaní po niekoľko dní pri fyzikálnom zasychaní (napríklad  

u olejových náterových hmôt). [6] 
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5.2.2 Organické povlaky z plastov 

 

Povlaky z plastov sú ozdobné i ochranné, a to proti korózii aj opotrebení. Niekedy 

môžu mať aj ďalšie funkcie, napríklad vytvárajú elektrickú izoláciu alebo ochranu pred 

tvrdým nárazom. Najčastejšie sa k ich vytváraniu používa polyvinylchlorid, polyetylén, 

polypropylén, polyamid, teflon, teflex, akrylát a celulóza, ale aj niektoré reaktoplasty. 

Vlastnosti vytvorených povlakov sú rovnaké ako vlastnosti samotných použitých 

plastov. Dôležitá je priľnavosť plastu k základnému materiálu. U všetkých uvedených 

procesov sa v určitých fázach užíva ohrevu. Najčastejšími spôsobmi nanášania sú: 

 

Žiarové striekanie 

 

Princíp žiarového striekania plastov je podobný princípu striekania kovov. Vzhľadom  

k povahe plastov sa ale používajú nižšie teploty, aby nedošlo k rozkladu plastov. Častice 

plastu sú natavené iba na povrchu. Základný materiál je pri nanášaní predhriaty a teplom  

v materiáli akumulovaným dochádza k úplnému zliatiu povlaku. [6] 

 

Vírivé nanášanie 

 

Predmety ohriate nad teplotu plastifikácie nanášaného plastu sa vkladajú do prášku  

z plastu, sčereného vo zvláštnych nádobách. Otvormi dvojitého dna nádob je dovnútra 

privádzaný tlakový vzduch. Prášok sa potom chová ako kvapalina (fluidum), nastáva v ňom 

turbulentné prúdenie. Teplom akumulovaným vo vložených predmetoch dochádza na ich 

povrchu k nabaľovaniu prášku a jeho plastifikácii. Plast potom k povrchu predmetov pevne 

priľne. Pri dosiahnutí požadovanej hrúbky nanesenej vrstvy sa predmety vytiahnu a ochladia. 

[6] 

 

Naprašovanie v elektrostatickom poli 

 

K nanášaniu prášku z plastu sa používa zvláštnych pištolí, do ich trysky je prášok 

privádzaný zo zásobníku. Je vrhaný priestorom s elektrostatickým nábojom podobne ako pri 

striekaní náterových hmôt v elektrostatickom poli. Častice prášku získavajú elektrický náboj a 

dopadajú na uzemnený predmet. Tu sú elektrostatickým nábojom pridržované až do svojej 

plastifikácie, ktorá sa robí ohriatím na 180 až 250 °C. Metóda je veľmi výkonná a úsporná. 

Dovoľuje vytvorenie povlakov o hrúbke až 0,15 mm u nepredhriatych predmetov a až 

niekoľko mm u predmetov predhriatych. [6] 

 

 

Nanesenie disperzie 

 

Prášok z plastu sa rozptýli vo vhodnej kvapaline, napríklad vo vode alebo alkohole, 

a vytvorí sa disperzia. Tá sa nanáša na povrch predmetu spôsobom závislým na jeho tvare. 

Môže to byť naliatie alebo ponorenie. Predmety s nanesenou disperziou sa vložia do 

ohrievacieho zariadenia s teplotou vyššou než je teplota plastifikácie prášku. Dôjde 

k plastifikácii a priľnutiu prášku na povrch predmetov. [6] 
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Plátovanie 

 

Pri plátovaní sa na základný materiál nanáša vrstva ohriateho termoplastu, najčastejšie 

polyetylénu alebo polyamidu. Plátovane sa prevádza najmä u plechov, kde sa nahriata fólia  

z plastu s hrúbkou 0,1 až 0,4 mm pritlačuje na povrch plechu valcami. [6] 

 

5.2.3 Organické povlaky na báze olejov a vazelín 

 

Vytváranie vrstiev olejov, tukov a vazelín na povrchu chránených výrobkov  

sa používa na ochranu dočasnú v prípadoch, kedy nie je možné alebo vhodné vytvoriť 

ochranu trvalejšiu. Je to napríklad pri dlhodobom skladovaní alebo pri preprave výrobku. 

Požiadavkou kladenou na túto ochranu je okrem jej účinnosti tiež ľahkosť nanesenia  

a následného odstránenia ochranných vrstiev. 

Od bežných olejov, tukov a vazelín sa používané ochranné prostriedky odlišujú 

obsahom organických inhibítorov korózie. 

Podľa hustoty použitých prostriedkov sa tieto nanášajú striekaním, ponorom alebo 

štetcom. Odstraňujú sa zotretím alebo za pomoci organických rozpúšťadiel.[6] 

 

5.3 Kovové povlaky a vrstvy 
 

Kovové povlaky a vrstvy sa na chránenom materiáli uchycujú chemicky, prípadne 

elektrochemicky, fyzikálne a mechanicky. Svojím potenciálom môžu byť voči chránenému 

kovu ušľachtilejšie, takže tvoria katódu a chránia teda svojou nepriepustnosťou, alebo menej 

ušľachtilé, tvoria anódu a fungujú na princípe  elektrickej katódovej ochrany. V prípade, že je 

kov menej ušľachtilý nie je ochrana dosiahnutá rozpúšťaním povlaku, ale vznikom vrstvičiek 

koróznych produktov, ktoré zabraňujú ďalšej korózii. Príkladom je vznik oxidu hlinitého na 

hliníkovom substráte prípadne oxidov chrómu na jeho povrchu. Najčastejšími spôsobmi 

vytvárania kovových vrstiev a povlakov sú [6]:  

  

- elektrolytické pokovovanie, 

- chemické pokovovanie, 

- žiarové úpravy – ponorom,difúzne, striekaním, naparovaním vo vákuu, plátovaním 
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6 Teoretická časť 
 

V teoretickej časti záverečnej práce sa budeme venovať nanášaniu kovového materiálu 

na sklenený a keramický  substrát pomocou magnetrónového naprašovania. Na naprášený 

materiál následne nanesieme rozličné typy krycích vrstiev a tieto vzorky necháme starnúť po 

dobu jedného až dvoch týždňov pri zvýšenej teplote. Po odstarnutí vzoriek sa vzorky následne 

budú testovať pomocou optického a elektrónového mikroskopu. Na nechránených vzorkách 

sa taktiež zmeria hodnota korózneho potenciálu. 

 

 

6.1 Nosný substrát 
 

Ako nosný substrát sme si zvolili sklo a korundovú keramiku. Sklenený materiál 

budeme používať pri starnutí pri nižších teplotách, avšak pri vyšších teplotách bude nutné 

použitie korundovej keramiky z dôvodu nedostatočnej tepelnej odolnosti skla. Zatiaľ čo 

korundová keramika má teplotu tavenia 2050 °C, sklo má teplotu tavenia len 1450 až  

1550 °C. Keramika si však zachováva svoje vlastnosti až po teplotu tavenia a sklo mäkne pri 

cca 500 °C a je tvárne. Výhodou skla je však oproti keramike priehľadnosť a štruktúra 

povrchu, takže je možné sledovať degradáciu materiálu v prípade, že prejde celou hrúbkou 

nanášanej kovovej vrstvy. Rozmery skleneného substrátu sú 76 x 26 mm a hrúbka 1 mm. 

Nosný substrát Al2O3 je v rozmeroch 50 x 25 mm s hrúbkou substrátu 0,5 mm. Substráty sú 

zobrazené na obr. č. 12. 

 

 

 

 
 

Obr. č.  12: Sklenený (hore) a keramický substrát (dole) 
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6.2 Čistenie 
 

Pred samotným naprašovaním kovového materiálu je neodmysliteľným krokom 

dôkladné čistenie nosného substrátu. Na jeho povrchu sa nachádzajú nečistoty a mastnota, 

ktoré bránia usadeniu tenkej vrstvy na substráte. Na obr. č. 13 vidíme ako vyzerá tenká vrstva 

na nesprávne vyčistenom substráte. Tento je tým nepoužiteľný pre ďalšiu prácu. 

 

 

 

 
 

Obr. č.  13: Tenká vrstva na nesprávne vyčistenom substráte 

 

 

 

Prvým krokom čistiaceho procesu je v našom prípade dôkladné poumývanie nosného 

substrátu saponátom a opláchnutie v pitnej vode. Pomocou saponátu sme odstránili najväčšie 

nečistoty   a mastnotu. Následne sme povrch odmastili pomocou izopropanolu a opláchli 

v demineralizovanej, neionizovanej vode. Hneď po opláchnutí sme povrch vysušili pomocou 

stlačeného vzduchu. Ak bol povrch aj naďalej kontaminovaný bolo treba proces opakovať až 

kým nebol povrch dokonale čistý. Celý proces čistenia prebiehal v latexových rukaviciach  

a vzorky sme museli hneď po čistení vložiť do uzatvárateľných igelitových vreciek, aby 

neprišlo k ďalšej následnej kontaminácii.  

 

6.3 Naprašovanie 
 

Pre naprašovanie sme používali naprašovacie zariadenie NP 12 od spoločnosti KWS 

CZ, ktorá je zobrazená na obr. č. 14. Nanášanie tenkých vrstiev v tomto zariadení prebiehalo 

pomocou magnetrónového naprašovania. Do komory (A) bolo možné umiestniť až tri targety 

s rôznymi materiálmi. Pomocou materiálových konštánt jednotlivých materiálov targetu  

a hodnôt nastavených pri naprašovaní bolo možné merať hrúbku nanášanej vrstvy na 

meracom kryštáli. Do komory bolo taktiež možné pripúšťať rôzne plyny v rôznom pomere. 

Na našom zariadení boli napojené plyny argón, kyslík a dusík. Ovládanie prístroja prebiehalo 

pomocou dotykového monitora (B) 

a tlačidiel pod ním (C). Tlačidlá slúžili na spustenie a zastavenie procesu, na zavzdušnenie 
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komory 

a na manipuláciu hlavice s targetmi. Ostatné ovládacie príkazy a zadávanie požadovaných 

hodnôt prebiehalo na dotykovom monitore. Na tom sa zároveň ukazujú všetky informácie 

o priebehu celého procesu ako aktuálna hrúbka vrstvy (D), požadovaný a reálny tlak 

pracovného plynu (E) a jeho koncentrácia (G), požadovaný výkon (F)  a ďalšie informácie.  

 

 
 

Obr. č.  14: Naprašovacie zariadenie (vľavo) a ovládací monitor (vpravo) 

 

Substráty sme vložili do komory na pozíciu k meraciemu kryštálu tak, aby target  

z odprašovaným materiálom bol priamo nad  nimi. Vloženie do komory prebiehalo tak, aby 

poklop od komory bol otvorený čo najkratšiu dobu a v komore sa taktiež pracovalo   

v rukaviciach, aby sa zabránilo zbytočnej kontaminácii komory. Ihneď po vložení vzorkou 

sme poklop zatvorili. Na ovládacom paneli sme stlačili tlačidlo START a v komore sa začal 

odčerpávať vzduch. Odčerpávanie trvalo niekoľko minút až desiatok minút podľa toho, aké 

vysoké vákuum sme požadovali. Čím je nižšia hodnota tlaku vákua, tým je vyššia čistota  

v komore a tým aj nižšia pravdepodobnosť kontaminácie naprašovaného materiálu. V našom 

prípade sme odčerpávali komoru na hodnotu 0,00099 Pa a nižšiu. Pokým sa nám odčerpávala 

komora, tak sme si nastavili hodnoty, pri ktorých naše naprašovanie prebiehalo. Tieto hodnoty 

sa pre rozličné kovy líšili a sú zobrazené v tabuľke č. 2.  

 

 

Tabuľka č.  2: Pracovné hodnoty pri naprašovaní 

Naprašovaný 

materiál 

Pracovný 

tlak 

Pracovný 

výkon 

Pracovný 

plyn 

Koncentrácia 

plynu 

Materiálová 

konštanta 

Merná 

hmotnosť  

[-] [Pa] [kW] [-] [ccm; %] [Hz.nm-1] [g.cm-3] 

Hliník 0,8 0,3 argón 50; 100 12,7 2,7 

Titán 1,0 0,5 argón 50; 100 21,2 4,5 

 

 

Po odčerpaní vzduchu z komory sme na displeji stlačili tlačidlo vyrovnanie vákua po 

ktorom sa nám v komore začala vytvárať nami zvolená atmosféra. Používali sme argón  

v koncentrácii 100 % objemu komory. Tenké vrstvy ktoré sme naprašovali museli byť čisté 

kovy a z tohto dôvodu sa do komory musel čerpať vzácny plyn. V prípade, že by boli 
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prítomné iné druhy plynov, ktoré nie sú inertné, na povrchu substrátu by sa tvorili reaktanty 

tohto plynu s naprašovaným materiálom ako napr.: oxidy, nitridy. Po vyrovnaní tlaku v 

komore na nami požadovanú hodnotu sme umiestnili targety do stredu komory a spustili 

proces. Nasledoval výboj, ktorý spustil proces naprašovania. Výboj bol sprevádzaný 

svetelným efektom, ktorého farba závisela od druhu odprašovaného materiálu. V prípade 

titánu bolo vyžarované spektrum svetlo modré, zatiaľ čo u hliníku malo fialovú farbu ako 

môžeme vidieť na obr. č. 15.  

 

 
Hliník      Titán           . 

Obr. č.  15: Vyžarované svetelné spektrum pri naprašovaní  

 

 

Bolo dôležité aby target bol v strede komory pretože sme najprv museli odprášiť 

jemnú vrstvu materiálu a tým vyčistiť target od nečistôt. Ak by sa nachádzali nad vzorkami, 

tak by sme všetky nečistoty naprášili priamo na substrát a vzorky by boli nepoužiteľné pre 

ďalší výskum. Nad substrát sme nastavili target až v čase, keď sa ustálil priebeh reakcie čo 

bolo možné pozorovať na kontrolnom monitore. Priebeh reakcie taktiež ovplyvňovali 

nesprávne volené parametre ako výkon či tlak v komore. Preto bolo nutné podmienky voliť 

individuálne pre každý materiál, prípadne aj pre každé naprašovanie aby sme dosiahli 

dostatočnej optimalizácie procesu. Po nastavení targetov nad substrát a tým aj nad merací 

kryštál sme na monitore vynulovali hrúbku nanesenej vrstvy a tým sa začal proces 

naprašovania. Hrúbku naprášenej vrstvy sme volili približne 500 nm. Volili sme hrubšiu 

vrstvu z dôvodu lepšej pozorovateľnosti pod mikroskopom. Jednotlivé hrúbky naprášených 

vrstiev sú vypísané v tabuľke č. 3. Na jedno odčerpanie komory prebiehali 2 naprašovania  

a celkovo boli naprášené štyri vzorky. 

 

Tabuľka č.  3: Hrúbka naprášených vrstiev 

Materiál 

Číslo 

naprašovania 1 2 3 4 5 6 Priemer 

Titán Hrúbka [nm] 491,7 492,0 492,5 492,6 492,1 501,8 493,8 

Hliník Hrúbka [nm] 492,4 492,4 492,6 491,7 492,7 491,3 492,1 

 

Po naprášení požadovanej vrstvy sme stlačili tlačidlo STOP a následne sme druhým 

tlačidlom dali zavzdušňovať komoru. Target sme opäť nastavili do stredu komory aby nám 

neprekážal pri vyberaní vzoriek. Po tom ako sa tlak v komore vyrovnal atmosférickému tlaku, 
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bolo možné otvoriť poklop a vybrať naprášené vzorky, zároveň sme vložili ďalšie čisté 

substráty a proces opakovali. Všetko sme opäť robili v rukaviciach a naprášené vzorky 

vkladali ihneď do ochranných plastových vreciek aby nedošlo ku kontaminácii pred ďalším 

krokom. Tenké vrstvy nanášané na sklenený substrát boli jednotvárne, hladké a celkový výzor 

bol ako zrkadlo. Naproti tomu tenká vrstva nanášaná na keramickom materiáli bola matne 

šedá a pravdepodobne sa difúziou dostala aj do vnútra keramického materiálu. Povrch pod 

mikroskopom mal zrnitú štruktúru podľa podkladového materiálu. Vzorky po naprášení 

vidíme na obr. č. 16. 

 

 

 
 

Obr. č.  16: : Naprášená kovová vrstva  

(a: na skle, b: na keramike c: na keramike pri 90 násobnom zväčšení) 
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6.4 Nanášanie ochrannej vrstvy 
 

Na ochranu našich vzoriek boli použité viaceré prípravky na rôznych bázach  

a s rôznymi vlastnosťami. Ochrana tenkých vrstiev je veľmi dôležitou súčasťou celého 

funkčného celku. Tenká vrstva je totiž veľmi krehká a ťažko znáša akékoľvek nepriaznivé 

vplyvy, či už mechanického, fyzikálneho alebo chemického charakteru. Pred mechanickým 

poškodením je treba chrániť napríklad funkčné tenké vrstvy na sklách okuliarov, ochrana 

tenkých vrstiev na CD nosičoch, displejoch, či iných elektronických zariadeniach, alebo 

ochrana dekoratívnej tenkej vrstvy. Pretože je náš výskum zameraný na starnutie pri 

zvýšených teplotách, vyžadovali sme najmä zvýšenú tepelnú odolnosť ochranného materiálu. 

Tá môže byť vyžadovaná najmä v elektrotechnickom a strojníckom priemysle kde sa tenká 

vrstva nachádza blízko zdroja vysokej teploty. Tým môže byť vnútro automobilu v blízkosti 

motora, alebo prístroje používané v priestoroch s vysokou teplotou. Tu je treba chrániť 

napríklad odpory vyrobené tenkými vrstvami. V optike je treba chrániť odrazové zrkadlá 

svetiel s vysokým tepelným výkonom prípadne sklá s tenkovrstvými filtrami. V podmienkach 

so zvýšenou teplotou majú kovové materiály väčšiu tendenciu oxidovať a je teda potrebné pre 

ne použiť vhodnú ochranu. Celkovo bolo použitých 9 druhov ochranných povlakov a to vo 

forme spreja, náterovej hmoty, práškovej hmoty a silikónového tmelu.  Pre starnutie pri 

teplote 200 °C bolo použitých 7 z nich, zvyšné 2 boli použité pre teplotu 800 °C.  

 

6.4.1 Ochranné povlaky pre 200 °C 

 

6.4.1.1 Silikónová striebrenka 

 

Striebrenka spoločnosti Biopol Paints je určená pre ochranu kovových a liatinových 

konštrukcií ktoré sú vystavené cyklickému tepelnému namáhaniu. Teplotná odolnosť je až do 

500 °C a farba naneseného povrchu je strieborná, čo naznačuje aj názov. Jej povrch je 

zobrazený na obr. č. 17. Vypálený náter je odolný voči organickým rozpúšťadlám, nafte, 

benzínu a roztokom kyselín a zásad. Striebrenku sme nanášali pomocou štetca v dvoch 

vrstvách a následne nechali niekoľko hodín zasušiť. Nanášanie prebiehalo podľa návodu 

doporučeného výrobcom. Dokonalé vytvrdenie prebehlo v peci pri starnutí. 

 

 
 

Obr. č.  17: Silikónová striebrenka na substráte po zaschnutí 
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6.4.1.2 Alkyton žiaruvzdorný 

 

Je to náter spoločnosti Rust-Oleum Netherlands B.V. ,ktorý je na báze silikónom 

modifikovanej alkydovej živice. Táto žiaruvzdorná farba je určená pre nové, čisté alebo 

opieskované kovy a je určený pre menšie povrchy. Po zaschnutí je matne čierny. Nanesená 

vrstva je zobrazená na obr. č. 18. Poskytuje ochranu až do 750 °C suchého tepla pri 

krátkodobom namáhaní. Pri trvalejšom namáhaní poskytuje ochranu do 600 °C. Na naprášené 

tenké vrstvy bola táto farba aplikovaná v dvoch vrstvách a zasušená niekoľko hodín na 

vzduchu. Všetko prebiehalo podľa návodu doporučeného výrobcom. Následný výpal 

prebiehal pri starnutí v peci pri 200 °C. 

 

 
 

Obr. č.  18: Alkyton nanesený na substráte po zaschnutí 

 

6.4.1.3 Bisil Thermo 
 

Táto silikónová farba od spoločnosti Biopol Paints je špeciálne vytvorená pre ochranu 

a finálnu úpravu oceľových a liatinových materiálov vystavených cyklickému tepelnému 

namáhaniu. Teplotná odolnosť farby je až 700 ° C pri krátkodobom namáhaní. Farba po 

nanesení má čiernu farbu a matný povrch ako je vidno na obr. č. 19. Ochrannú vrstvu sme 

nanášali pomocou štetca v troch vrstvách a následne nechali schnúť niekoľko hodín. 

Aplikácia prebiehala podľa návodu doporučeného výrobcom. Dokonalý výpal prebiehal 

v peci pri 200 °C. 

 

 

 
 

Obr. č.  19: Bisil thermo nanesený na substráte po zaschnutí 
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6.4.1.4 Práškový transparentný lak Interpron D 1036 

 

Jedná sa o práškovú farbu vhodnú pre ochranu oceli a hliníku. Farba po vypálení 

disponuje vysokou koróznou, mechanickou a chemickou odolnosťou. Tento lak by mal byť 

podľa výrobcu nabitý na vysoký kladný potenciál a pri rozprášení by sa mal uchytiť na 

uzemnený substrát.  Toto by však bolo náročné zariadiť na takto malú vzorku a pretože sme 

potrebovali naniesť len tenkú vrstvu prášku na substrát, rozprašovali sme lak nad vzorkou 

a nechali ho na substrát samovoľne padať pomocou gravitácie. Keď bola vrstva laku 

dostatočná, dali sme ho vypáliť na 15 minút pri teplote 190 °C, ako uvádza výrobca.  

Na obr. č. 20 vidíme vrstvu naprášeného laku na tenkej vrstve pred výpalom.  

 

 
 

Obr. č.  20: Prášková farba po nanesení pred výpalom 

 

6.4.1.5 Dupli Color Supertherm 300  

 

Lak na báze silikónu vhodný pre ochranu oceli, hliníku a iných kovových materiálov. 

Je rýchlo schnúci a po nanesení tvorí rovný matno červený povrch ako vidíme na obr. č. 21. 

Nanášanie prebiehalo striekaním v troch vrstvách pomocou trysky a následne sa nanesená 

vrstva nechala zaschnúť niekoľko hodín. Nanášanie prebiehalo podľa návodu odporúčaného 

výrobcom. 

 

 
 

Obr. č.  21: Dupli Color Supertherm 300 na substráte po zaschnutí 
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6.4.1.6 Dupli Color Supertherm 690  

 

Podobne ako predchádzajúca farba sa jedná o žiaruvzdorný lak na báze silikónu, avšak 

zo zvýšenou tepelnou odolnosťou a to až 690 °C. povrch po nanesení má matne čiernu farbu 

a je zobrazený na obr. č. 22. Táto farba sa nanášala taktiež v troch vrstvách a následne sa 

nechala niekoľko hodín schnúť tak, ako odporúča výrobca. 

 

 
 

Obr. č.  22: Dupli Color Supertherm 690 po nanesení 

 

6.4.1.7 ELCHEMCo Isotemp ITW Cramoline 
 

Transparentný silikónový lak od spoločnosti Elchemco vo forme spreja odolný voči 

teplu vlhkosti a vode. Je určený najmä pre lakovanie v elektrotechnike, pre ochranu dosiek 

plošných spojov a iných konštrukčných dielov určených pre elektrotechniku. Rozsah teplôt 

pri ktorých je tento lak účinný je -45 až 300 °C, krátkodobo do 500°C. Tento ochranný 

elektroizolačný lak je aj retardérom horenia podľa UL (norma pre testovanie nehorľavosti 

materiálov), elastický, s veľmi dobrou adhéziou. Je taktiež vhodný na ochranu elektroniky 

pred soľami, hubami a korozívnymi výparmi. Nanášanie na substrát prebiehalo striekaním  

v troch vrstvách. Ochranná vrstva sa následne nechala niekoľko hodín vyschnúť. Aplikácia 

prebiehala podľa návodu odporúčaného výrobcom. 

 

 

 
 

Obr. č.  23: Elchemco ISOTEMP na substráte po zaschnutí 
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6.4.2 Ochranné povlaky pre 800 °C 

6.4.2.1 Ceresit CS38 

 

Jedná sa o kachliarsky tmel s vysokou tepelnou odolnosťou 1200 °C, krátkodobo až 

1500 °C. Tmel je anorganický a vytvrdzuje sa odparovaním vody. Tento tmel nie je priamo 

určený pre antikorozívnu ochranu a jeho použitie bolo len kvôli extrémne veľkej tepelnej 

odolnosti. Nanášanie prebiehalo vytlačením silikónového tmelu na povrch vzorky 

a následného rozotrenia pomocou špachtle po celom povrchu. Schnutie prebiehalo tri dni na 

vzduchu kde sa na tenkej vrstve vytvoril tvrdý povlak čiernej farby a úplné vytvrdnutie sme 

dosiahli postupným zahrievaním v testovacej komore tak, ako odporúča výrobca. 

 

 
 

Obr. č.  24: Ceresit CS38 nanesený na substráte po zaschnutí 

 

6.4.2.2 Dupli Color Supertherm 800  

 

Sprej čiernej farby na báze silikónu pre použitie do teplôt s maximálnou výškou 800 

°C. Vhodný je pre ochranu kovových materiálov najmä oceli alebo hliníku. Nanášaný bol 

v troch vrstvách a následne sa nechal niekoľko hodín schnúť. Potom sa dal ešte vypáliť na 

jednu hodinu do pece pri 200 °C. Jeho povrch bol po nanesení rovnaký ako u ochranného laku 

Dupli Color Supertherm 690. 

 

6.5 Vytvorenie testovacieho prostredia 
 

Po nanesení ochranných vrstiev nasledovala ďalšia etapa výskumu a tou bola 

zrýchlená skúška teplom. Vytvorili sme dva typy prostredí. Prvé prostredie bolo pre starnutie 

pri 200 °C a ďalšie bolo pre testovanie v extrémnych teplotách, pri ktorom sme overovali, či 

je možné ochrániť tenkú vrstvu hliníka alebo titánu pri teplote 800 °C. Do komory boli taktiež 

vložené nechránené vzorky tenkej vrstvy, ktoré sa budú používať pre porovnanie.  
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6.5.1 Testovanie pri 200 °C 

 

Pre testovanie pri teplote 200 °C sme použili laboratórnu pec MEMMERT  SNB100 

zobrazenú na obr. č. 25. Podľa normy ČSN EN 60068-2-2 pre skúšky suchým teplom sme 

v komore nastavili teplotu 200 °C a zvolili dobu skúšania 336 h. Cieľom tejto skúšky je podľa 

normy stanovenie schopnosti súčiastok alebo zariadení byť používané, skladované alebo 

prepravované pri vysokej teplote. Išlo o skúšku pre vzorky neuvoľňujúce teplo a s pozvoľnou 

zmenou teploty.  

 

 
 

Obr. č.  25: Laboratórna pec MEMMERT SNB100 

 

Substráty sme vložili na Petriho miskách do komory pece pri teplote okolitého 

prostredia. Uloženie substrátov vidíme na obr. č. 26.  Do komory boli vložené aj nechránené 

vzorky tenkej vrstvy hliníka a titánu, ktoré sa budú používať pre porovnanie. Následne sme 

spustili ohrev a pri dosiahnutí 200 °C sme vzorky udržovali pri tejto teplote po dobu dvoch 

týždňov. Po  uplynutí tejto doby sme pec vypli a nechali pozvoľne ochladnúť. Podľa normy 

sme nechali vzorky ešte jednu hodinu aklimatizovať a následne uložili.  

 

 
 

Obr. č.  26: Uloženie vzoriek pred vložením do pece 
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6.5.2 Testovanie pri 800 °C 

 

Pre testovanie pri extrémnych teplotách sme použili laboratórnu pec LAC LMH 07/12 

INDUSTRY zobrazenú na obr. č. 27. Táto pec umožňuje nastavenie teploty až 1000 °C 

a taktiež možnosť nastavenia teplotného profilu. 

 

 
 

Obr. č.  27: Laboratórna pec LAC LMH 07/12 INDUSTRY 

 

Testovanie taktiež prebiehalo podľa normy ČSN EN 60068-2-2 pre environmentálne 

skúšky suchým teplom. V tomto prípade sme volili teplotu 800 °C a dobu starnutia 168 hodín. 

Vzorky v tomto prípade sme uložili v keramických miskách, ako je zobrazené na obr. č. 28,  

pretože Petriho misky by takto vysoké tepelné namáhanie nevydržali. Do komory boli taktiež 

vložené nechránené vzorky tenkej vrstvy, ktoré sa budú používať pre porovnanie.  

 
 

Obr. č.  28: Vzorky v keramickej miske pri teplote 800 °C 

Po umiestnení vzoriek bola  nastavená teplota 800 °C s postupným nástupom na túto 

teplotu po dobu jednej hodiny. Ovládanie tejto komory prebiehalo podľa návodu priloženého 
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ako dátová príloha na CD. V priebehu starnutia sme spravili kontrolu pre prípad, kedy by 

substráty alebo misky nevydržali tepelné namáhanie. Vypnutie pece prebehlo automaticky po 

ubehnutí požadovanej doby starnutia a vzorky sa uložili.   

 

6.6 Prvotná optická kontrola 
 

Po vytiahnutí vzoriek s pece, či už pri starnutí na 200 °C ale aj na 800 °C nasledovala 

prvotná optická kontrola voľným okom. Touto kontrolou sme mohli pozorovať najväčšie 

viditeľné zmeny. Tými bývajú najmä zmeny sfarbenia, štruktúry povrchu či poškodenie alebo 

zničenie vzoriek. Väčšina vzoriek pri starnutí pri 200 °C nezmenila radikálne svoje vlastnosti, 

čo môžeme vidieť na obr. č. 29. Vidíme tu aj zhnednutie povrchu práškového laku 

a zblednutie čiernych náterových farieb. 

 

 

 
 

Obr. č.  29: Vzorky po vytiahnutí z pece po starnutí pri 200 °C 

(a: Interpron D1036, b: Bisil Thermo, c: Striebrenka, d: Alkyton, e: Supertherm 690, 

f: Supertherm 300, g: Isotemp) 

 

 

U dvoch vzoriek sa ale stalo, že sa tenká vrstva odlepila od nosného substrátu čo 

znamenalo zničenie tenkej vrstvy. Tenká vrstva nebola však zničená na celom povrchu 

substrátu. Vrstva bola zničená u titánu pri použití ochrannej vrstvy Bisil thermo a u hliníku pri 

použití spreja Dupli Color Supertherm 300 čo môžeme vidieť na obr. č. 30. Povrchy ostatných 

vzoriek po starnutí pod mikroskopom sú zobrazené v prílohe A. 
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Obr. č.  30: Zničené vzorky po starnutí 

(a: Dupli Color Supertherm 300 na hliníku, b: Bisil thermo na titáne) 

 

Toto zničenie mohlo spôsobiť niekoľko faktorov. Najpravdepodobnejším bolo 

nesprávne čistenie vzorky, kedy sa tenká vrstva nedokázala udržať na znečistenom substráte 

a odlepila sa. Ďalším faktorom mohla byť nevhodnosť ochranného laku pre daný materiál. Po 

zahriatí teda mohla tenká vrstva reagovať s ochranným lakom a tým sa narušiť. Iným 

z faktorov by taktiež mohla byť rôzna tepelná rozťažnosť na rozhraní nosný substrát – tenká 

vrstva – ochranná vrstva. Teplotným zaťažením teda mohlo vznikať pnutie, ktoré viedlo 

k zničeniu testovacej vzorky.  

Zmeny taktiež vykazovali nechránené vzorky. Povrch titánu stmavol a vytvorili sa na 

ňom korózne škvrny. Korózia na substráte bola teda plošná a zároveň bodová ako vidíme na 

obr. č. 31. Na tom istom obrázku  môžeme vidieť aj plošnú oxidáciu hliníkovej vzorky. 

Nechránená tenká vrstva titánu a hliníku teda nie je schopná odolávať tepelnému zaťaženiu už 

200 °C pri dlhodobejšom tepelnom zaťažovaní.  

 

 
 

Obr. č.  31: Tenké vrstvy po starnutí pri 200 °C 
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Zmeny vlastností boli viac pozorovateľné  hlavne u vzoriek testovaných pri 

extrémnych teplotách. U vzoriek nechránených ochrannou vrstvou bolo jasne spozorované 

zničenie tenkej vrstvy u oboch druhov kovov, čo vidíme na obr. č. 31. Titánová vrstva 

kompletne zoxidovala a jej povrch zmenil farbu zo šedej na takmer bielu. Spôsobila to tepelná 

oxidácia titánu ktorá je veľmi intenzívna pri teplotách nad 500 °C. Vrstvu oxidu sme bližšie 

mohli pozorovať až pod optickým mikroskopom kde sme povrch porovnávali s čistou 

keramikou ako vidíme taktiež na obr. č. 32. Hliníková vrstva na rozdiel od titánovej vytvorila 

ostrovčeky hliníka a jeho oxidov po celom povrchu nosného substrátu. Ostrovčeky vznikli 

pravdepodobne roztavením kovového materiálu pretože teplota tavenia hliníku je 660,3 °C, čo 

je oveľa menej ako nami zadaná teplota. Povrch sme následne vložili aj pod optický 

mikroskop kde je možné vidieť biele prstence okolo každého zhluku hliníka. Toto je 

pravdepodobne oxid hliníka, ktorý pri tejto teplote vznikal. Optické pozorovania je možné 

vidieť na obr. č. 32. 

 

 

 
 

Obr. č.  32: Povrch nechránenej keramiky po starnutí v skutočnej veľkosti (hore)  

a pri 90 násobnom zväčšení (dole)  

 

 

Najjasnejšie bola spozorovaná radikálna zmena sfarbenia u tepelne odolného silikónu 

Ceresit CS 38 ako je možné vidieť na obr. č. 33. Sfarbenie sa zmenilo so sýto čiernej na bledo 

béžovú, a taktiež sa zmenila štruktúra celého ochranného materiálu. Ten vďaka vysokým 

teplotám skrehol a vytvorili sa v ňom bubliny.  Následne ho bolo možné odstrániť zo 

substrátu, pretože vďaka svojej štruktúre už na ňom  držal len veľmi slabo. Povrch titánu bol 

vďaka poréznej štruktúre a bublinám zoxidovaný rovnako ako pri nechránenom vzorku 

a povrch hliníka tvoril kovové zhluky len na miestach kde neboli väčšie bubliny medzi tenkou 
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vrstvou a ochrannou vrstvou. Po tomto skúmaní bol jasný záver, že nanesenie vrstvy 

silikónového tmelu na povrch tenkej vrstvy neochráni túto vrstvu a pre tieto účely je 

nepoužiteľný aj napriek jeho extrémne vysokej tepelnej odolnosti.  

 

 
 

Obr. č.  33: Vrstva Ceresitu po starnutí (hore)  

a po strhnutí vrstvy zo vzorky (dole) 

 

 

 

 
 

Obr. č.  34: Vrstva Dupli Color Supertherm 800 po starnutí  

v skutočnej veľkosti (hore) a pri 90 násobnom zväčšení (dole) 
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Vzorky s najmenšou zmenou výzoru boli ochránené sprejom Dupli Color Supertherm 

800. Na titáne neboli voľným okom pozorovateľné zmeny avšak pod mikroskopom sa objavili 

značné praskliny. U hliníku povrch pravdepodobne popraskal podľa toho ako sa tenká vrstva 

zhlukovala rovnako ako na nechránenej tenkej vrstve pretože praskliny sú kruhového tvaru. 

Ochranný lak po starnutí vidíme na obr. č. 34.  

 

6.7 Meranie korózneho potenciálu tenkých vrstiev 
 

Korózia vo vodných roztokoch a taveninách hydroxidov a solí je elektrochemický 

proces. Prvotným predpokladom elektrochemickej korózie je termodynamická nestabilita 

kovov v danom koróznom prostredí. Korodujúci kov anodickou reakciou stráca svoj kovový 

charakter a stáva sa katiónom, ktorý sa v roztoku rozpúšťa, alebo sa z kovu vytvorí anodicky 

nerozpustná zlúčenina. Anódová reakcia je výmenou elektrického náboja nerozlučne spojená 

s katódovou reakciou, tj. redukciou niektorej zložky korózneho prostredia. Rýchlosť korózie 

odpovedá prúdu, tečúcemu koróznym článkom medzi katódou a anódou. Korózia je síce 

nevratný proces ale na základe štandardných potenciálov orientačne posudzovať koróznu  

odolnosť kovov. Kovy s pozitívnejším štandardným potenciálom majú malú afinitu 

k oxidácii. Kovy so zápornejším štandardným potenciálom majú z termodynamického 

hľadiska väčšiu snahu prechádzať do oxidovaného stavu a môžu sa chovať ako 

neušľachtilé[13].  

Na stanovenie korózneho potenciálu sme použili voltampérmetriu imobilizovaných 

častíc. Experiment sme realizovali na počítačom riadenom potenciostate ECA STAT 110 PS. 

Pri meraní sme použili trojelektródové zapojenie. Ako pracovnú elektródu sme použili 

parafínom impregnovanú grafitovú elektródu, ako pomocnú elektródu sme použili 

veľkoplošnú platinovú elektródu a ako tretia bola elektróda referenčná. 

Do sklenenej kadičky sme naliali 50 ml roztok NaCl s koncentráciou 9 %. Na svorku 

referenčnej diódy sme pripevnili vzorku skla s nanesenou tenkou vrstvou a ponorili do 

kadičky tak, aby sa svorka nenamočila. Následne sme do kadičky ponorili zvyšné 2 elektródy 

tak aby sa žiadne elektródy nedotýkali tak ako vidíme na obr. č. 35. Na počítači sme spustili 

program GPES a nastavili údaje ako metódu voltampérmetrie, rozsah merania a krok merania. 

Po spustení sa nám vyniesla krivka korózneho potenciálu. Následne sme pomocou Tafelovej 

analýzy určili hodnotu korózneho potenciálu danej tenkej vrstvy.  
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Obr. č.  35: Uloženie vzorky pri meraní korózneho potenciálu 

 

Každá vzorka bola podrobená desiatim meraniam s ktorých sme následne vytvorili 

graf obsahujúci priemerné hodnoty pre daný materiál. Grafy všetkých meraní sú zobrazené 

v prílohe B. Graf taktiež obsahuje priemernú hodnotu korózneho potenciálu vypočítaného 

pomocou Tafelovej analýzy. Tá je zobrazená zvislou prerušovanou čiarou.  

 

 
Graf č. 1: Korózny potenciál nestarnutého Al na skle (priemer) 
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Graf č. 2: Korózny potenciál nestarnutého Ti na skle (priemer) 

 

 

Na grafoch č. 1 a 2 vidíme priemerné hodnoty korózneho potenciálu titánu a hliníku 

na sklenenom substráte. Hodnoty sú od seba veľmi odlišné čomu nasvedčuje aj fakt väčšej 

ušľachtilosti titánu oproti hliníku. Priemerná hodnota korózneho potenciálu bola -0,34 

V zatiaľ čo u hliníku -0,74 V. Vrstva titánu je teda v koróznom prostredí oveľa odolnejšia 

čomu nasvedčuje aj pozorovanie vzoriek po skončení meraní. Zatiaľ čo povrch titánu bol 

neporušený, hliníková vrstva značne degradovala ako vidíme na obr. č. 36. 

 

 

 

 
 

Obr. č.  36: Povrch hliníka po meraní korózneho potenciálu 
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Graf č. 3: Korózny potenciál starnutého Al na skle (priemer) 

 

 

 
Graf č. 4: Korózny potenciál starnutého Ti na skle (priemer) 

 

 

Na grafoch č. 3 a 4. vidíme priemerné hodnoty korózneho potenciálu po starnutí. 

U obidvoch materiálov bola hodnota potenciálu nižšia ako pri nestarnutej tenkej vrstve. 

Korózna odolnosť materiálu teda tepelným namáhaním klesala. Zmerali sme taktiež korózny 

potenciál na vrstvách nanesených na keramike. V tomto prípade sme nemohli porovnať 

hodnoty so vzorkami starnutými, pretože tie nám veľké tepelné zaťaženie nevydržali. 

V porovnaní so sklom bola korózna odolnosť u týchto vzoriek nižšia, u titánu bola dokonca 

horšia ako u starnutého vzorku. Príčinou môže byť splynutie kovového materiálu 

s keramikou.  
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Graf č. 5: Korózny potenciál nestarnutého Al a Ti na keramike (priemer) 

 

6.8 Pozorovanie optickým mikroskopom 
 

6.8.1 Mikrovýbrus 

 

Pre pozorovanie prierezu vzoriek sme použili metódu nazývanú mikrovýbrus. Metóda 

spočíva  

v zaliatí vzorku do špeciálnej hmoty a jej následné zbrúsenie do stavu, v ktorom ho je možné 

pomocou optického mikroskopu pozorovať.  

Vzorku sme najprv museli pomocou diamantového pera narezať na veľkosť, ktorá je 

optimálna pre uloženie do zalievanej formy. Tie mali priemer okolo 2 cm a boli vyrobené  

z hliníka. Tieto sa taktiež museli pripraviť a to tak že sa najprv očistili od prebytočných  

nečistôt a následne sa vymastili pomocou separátoru. Tým bola v našom prípade klasická 

indulóna. Funkciou separátoru bolo vymazať vnútro zalievanej formy aby sa nám k nej lejúca 

hmota po zaliatí neprilepila a vzorka s nej išla jednoducho vytiahnuť. Ako lejúcu hmotu sme 

použili Dentacryl technický. Je to dvojzložková metylmetakrylátová zalievajúca živica určená 

pre technické využitie, ktorá polymerizuje samovoľne takzvanou chemickou iniciáciou po 

zamiešaní dvoch zložiek. Jej výhodami sú veľmi dobré izolačné vlastnosti, mechanická 

pevnosť a tepelná izolácia. Tekutú zložku dentacrylu sme naliali do vhodnej nádoby a za 

stáleho miešania pomocou tyčinky z FR4 materiálu sme pridávali práškový polymér. 

Postupným miešaním sa polymér rozpúšťal a v nádobe nám vznikala homogénna tekutina  

s vysokou viskozitou. Tekutinu sme následne naliali do pripravenej formy a vložili do nej 

vzorku tak, aby bola kolmá k vodorovnej podložke a zaistili aby v tejto polohe zostala. 

Následne začala prebiehať exotermická reakcia a dentacryl začal pomaly tuhnúť do hmoty 

pripomínajúcej plexisklo. Podľa návodu tuhne dentacryl 20 – 50 min. V našom prípade sme 
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ho nechali dokonale vytvrdnúť do ďalšieho dňa. Po vytvrdnutí sme vzorky vytiahli z foriem  

a preniesli k brúske. Vzorku sme uchytili do držiaku a zafixovali pomocou skrutky. Do 

rotačnej tácky sme umiestnili vhodný brúsny papier a zapli prístroj. Potom sme na papier 

spustili vodu a začali brúsiť vzorku ako na obr. č.  37. 

 

 
 

Obr. č.  37: Uchytenie vzorky (vľavo) a následné brúsenie (vpravo) 

 

 Keď sme vzorku zbavili najväčších drsností, vymenili sme brúsny papier za jemnejší 

aby bol povrch čo najhladší a nakoniec sme povrch vyleštili pomocou semišového kotúča  

a trošky diamantovej pasty. Povrch pred brúsením a pred leštením vidíme na obr. č. 38. 

Leštenie už neprebiehalo pri prúde vody ale povrch sme museli stále udržovať vlhký 

pomocou izopropylalkoholu. Dôvodom bolo to, že voda obsahuje drobné nečistoty, ktoré by 

mohli znehodnotiť vyleštený povrch vzorky. Vyleštenú vzorku sme následne ešte umyli  

v liehu a bola pripravená na ďalšie pozorovanie pod optickým mikroskopom. 

 

 
Obr. č.  38: Povrch pred brúsením (vľavo) a pred leštením (vpravo) 
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6.8.2 Pozorovanie mikroskopom 

 

Pozorovanie vybrúsených vzorkou prebiehalo na optickom mikroskope Olympus. 

Tento mikroskop umožňuje až 90 násobné zväčšenie. Toto zväčšenie však nie je dostatočné 

pre pozorovanie tenkej vrstvy, preto sme na tomto mikroskope pozorovali na mikrovýbruse 

iba hrúbku ochrannej vrstvy. Na obr. č. 39 je možné vidieť tenkú vrstvu pri maximálnom 

zväčšení bez ochranného povlaku. Vrstva je vidieť len vďaka odrazu svetla na rozhraní sklo – 

dentacryl. Pre bližšie pozorovanie sme teda neskôr použili mikroskop elektrónový.  

 

 

 
 

Obr. č.  39: Rozhranie dentacryl (hore) – sklo (dole) na nechránenej tenkej vrstve 

 

Pri pozorovaní ochranných lakov sme mohli pozorovať niekoľko údajov, ktoré sa líšili 

pri jednotlivých druhoch povlakov. Venovať sa budeme len tým, ktoré sú pozorovateľné 

pomocou mikrovýbrusu. Prvým týmto údajom je pravidelnosť povrchu. Tento faktor je 

dôležitý nielen z hľadiska funkčného ale najmä z hľadiska estetického. Zatiaľ čo všetky 

sprejom nanášané materiály mali rovný povrch ako je vidno napríklad na obr. č. 40, náterové 

hmoty nanášané štetcom mali nepravidelnú štruktúru a hrúbka týchto vrstiev bola v rôznych 

miestach prierezu iná čo môžeme vidieť na obr. č. 40. Najväčšie rozdiely v hrúbke nanesenej 

vrstvy boli na substráte chránenom  pomocou práškového laku čo je vidno tiež na obr. č. 40.  
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Obr. č.  40: Profily rôznych typov laku  

(a: Alkyton, b: Dupli Color Supertherm 690, c: prášok Interpron D1036) 

 

Ďalším veľmi dôležitým parametrom pozorovateľným pod optickým mikroskopom  

bola hrúbka nanesenej ochrannej vrstvy. Tá sa líšila nielen pri rozdielnom nanášaní, ale aj pri 

rozdielnych typoch laku.  Vzhľadom na to že sa jedná o ochranu tenkých vrstiev je dôležitá aj 

hrúbka ochrannej vrstvy. V tabuľke č. 4 sa nachádzajú približné priemerné hrúbky ochrannej 

vrstvy. Najtenšia bola vrstva bezfarebného spreja ISOTEMP, a hrúbky iných vrstiev 

nanášaných sprejom boli tiež veľmi nízke. V prípade červeného laku bola hrúbka veľmi 

nízka, to však mohlo byť výberom miesta kde bola zúžená táto vrstva, alebo celkovým 

nanesením užšej vrstvy. Hrúbka náterových hmôt pravdepodobne závisela na spôsobe 

nanášania. Najhrubšou bola vrstva práškového laku.  

 

Tabuľka č.  4: Hrúbka nanesenej ochrannej vrstvy 

  DC 300 DC 690 ISOTEMP Alkyton Bisil Interpron Striebrenka   

Hrúbka 

[m] 
29 43 34 111 116 360 97 Titán 

Hrúbka 

[m] 
72 76 41 180 130 153 89 Hliník 

 

Výstupy s pozorovania optickým mikroskopom sú zobrazené v obrazovej prílohe C 

záverečnej práce.  

6.9 Pozorovanie elektrónovým mikroskopom 
 

Pretože tenkú vrstvu hrúbky 500 nm nebolo možné pozorovať optickým 

mikroskopom, museli sme pristúpiť na pozorovanie mikroskopom elektrónovým.  Týmto 

mikroskopom sme na rozdiel od 90 násobného zväčšenia mohli vzorky pozorovať až 

niekoľko tisíckrát zväčšené. Nevýhodou je však len čiernobiele fotenie vzoriek. Pozorovanie 

prebiehalo v elektrónovom mikroskope Vega3 Tescan. Do komory sme vkladali naraz všetky 

vzorky rovnakého kovu, nakoľko komora bola dostatočne veľká aby sa tam dali všetky. 

Dôležité bolo umiestniť substráty tak, aby sa nehýbali a zároveň ich bolo možne pozorovať 

z profilu. Uchytili sme ich do kartónu tak, ako vidíme na obr. č. 41 a vložili do komory. 

Následne sme komoru uzavreli a odčerpali vzduch. Pretože vzorka bola z väčšej časti 

nevodivá, museli sme ju pozorovať vo vodnej pare, aby sa pri pozorovaní nenabíjala 

a nevznikali výboje. Po pozorovaní sme komoru zavzdušnili a vzorky vytiahli. 
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Obr. č.  41: Vzorky prichystané pre pozorovanie elektrónovým mikroskopom 

 

Výstupom z tohto pozorovania boli snímky, na ktorých bola vidieť nielen tenká vrstva, 

ale aj štruktúra ochrannej vrstvy. Na obr. č. 42 môžeme vidieť nechránenú vrstvu titánu na 

skle. Pomocou programu pre pozorovanie sme zmerali šírku nanesenej vrstvy. Tá merala až 

810 nm, čo je asi 1,5 x viac ako hrúbka, ktorú nám meral merací kryštál pri naprašovaní. 

Dôvodom môže byť to, že naprašovanie prebiehalo 2 x pri každom vložení vzorkou a aj keď 

boli vzorky umiestnené na druhej strane komory, materiál sa na ne naniesol pri druhom 

prášení. Vylúčený však nie je ani zlý merací kryštál. 

 

 

 
 

Obr. č.  42: Nekrytá tenká vrstva titánu pod mikroskopom 
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Najlepším lakom bol jednoznačne Elchemco ISOTEMP. Na obr. č. 43 môžeme vidieť 

jeho štruktúru pri tisícnásobnom a päťtisícnásobnom zväčšení. Sprej ISOTEMP ako jediný 

dokázal ochrániť hliníkovú vrstvu pred oxidáciou. Taktiež štruktúra bola bez vzduchových 

bublín a zŕn. Mal celistvú štruktúru čo dokázalo zabrániť vzduchu dostať s až k tenkej vrstve. 

Taktiež hrúbka odpovedá hrúbke ochrannej vrstvy zmeranej pomocou mikrovýbrusu. 

 

 

 
 

Obr. č.  43: Ochrana ISOTEMP na hliníku pod elektrónovým mikroskopom  

pri rozličnom zväčšení 

 

 

Ďalším lakom ktorý mal štruktúru celistvú bol bezfarebný práškový lak. Kvalitatívne 

nebol až tak dobrý ako lak ISOTEMP a v priereze mal menej homogénnu štruktúru. 

Hliníkovú vrstvu nedokázal ochrániť pred oxidáciou pravdepodobne kvôli špatnému 

technologickému postupu nanášania ochrannej vrstvy. Titánová vrstva pri väčšom priblížení 

je jasne vidieť a môžeme tu pozorovať aj dobrú adhéziu k povrchu tenkej vrstvy. Vrstva 

pozorovaná elektrónovým mikroskopom je zobrazená na obr. č. 44. 
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Obr. č.  44: Vrstva práškového laku na tenkej vrstve pod elektrónovým mikroskopom 

 

Ostatné laky už nemali celistvú štruktúru a tvorili zrná, medzi ktorými sa nachádzal 

vzduch. Týmto teda nebránili korózii tak dobre ako predošlé dva laky. Najmenšie zrná a malú 

pórovitosť mali laky nanášané štetcom. Bisil Thermo mal homogénnejšiu štruktúru ako 

Alkyton, avšak pri väčšom zväčšení bolo vidno, že Alkyton lepšie drží na tenkej vrstve.  

Pri Bisile totiž vidíme zlú adhéziu na väčšine plochy. Náterové hmoty pod mikroskopom 

môžeme vidieť na obr. č. 45. Vzorka ochranného laku Bisil Thermo na titáne sa nám však 

nepodarila odfotiť, pretože bola celkom zničená dôsledkom starnutia, ako bolo spomínané 

v predchádzajúcej kapitole.  

 



 

59 

 

 
 

Obr. č.  45: Porovnanie lakov Alkyton a Bisil Thermo na elektrónovom mikroskope 

 

Sprejom nanášané povlaky od spoločnosti Dupli Color mali veľmi podobnú štruktúru 

aj priľnavosť k tenkej vrstve. Vrstva nemala homogénnu štruktúru, avšak tvorila útvary, ktoré 

boli späté veľmi tesno k sebe a nevytvárali tak veľké póry pre vniknutie vzduchu. Pri bližšom 

zväčšení pozorujeme dobrú adhéziu k tenkej vrstve, takže ju chráni pred tepelným 

namáhaním, avšak nie až tak dobre aby ochránil hliníkovú vrstvu pred oxidáciou. Štruktúru 

ochranných vrstiev vidíme na obr. č. 46. Taktiež tu je zobrazená tenká vrstva titánu pri 10000  

násobnom zväčšení kde je vidno, že hrúbka vrstvy je širšia ako nami zvolená hrúbka pri 

naprašovaní. 
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Obr. č.  46: Ochranné vrstvy Dupli Color pozorované elektrónovým mikroskopom 

 

Posledným ochranným náterom pozorovaným pomocou elektrónového mikroskopu 

bola silikónová striebrenka. Ako vidíme na obr. č. 47 tak mala veľmi veľkú pórovitosť.  

Po zaschnutí tvorila lupienkovitú štruktúru plnú vzduchových bublín. Taktiež priľnavosť 

k povrchu nebola dostačujúca a pri 5000 násobnom zväčšení sme mohli pozorovať odokrytý 

povrch tenkej vrstvy. Ochrana striebrenkou je preto nevyhovujúca, pretože nebráni prístupu 

vzduchu k tenkej vrstve a tá vďaka tomu rýchlejšie oxiduje.  
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Obr. č.  47: Striebrenka pozorovaná elektrónovým mikroskopom 

 

6.10 Overenie výrobcom zaručenej tepelnej ochrany 
 

Posledným pokusom bolo overenie tepelnej odolnosti, ktorú zaručoval výrobca. 

V tomto teste už nebolo sledované, či vydržala tenká vrstva pod povrchom, ale len zistenie 

zmeny vlastností ochrannej vrstvy pri zahriatí na maximálnu predpísanú teplotu. Testovanie 

prebiehalo v laboratórnej peci LAC LMH 07/12 INDUSTRY. Vzorky boli do tejto pece 

vložené na v keramickej miske a pec bola následne zahriata na teplotu, ktorú výrobca uvádzal 

ako maximálnu. Testovanie prebehlo iba na vzorkách, ktoré boli nanesené na sklenenom 

substráte. V prípade, že výrobca uvádzal aj krátkodobú tepelnú odolnosť vyššiu ako 

maximálnu teplotu zaťaženia, boli tieto vzorky testované aj na tejto teplote po dobu jednej 

hodiny.  

Prvými testovanými vzorkami boli spreje Elchemco ISOTEMP ITW Cramoline 

a Dupli Color Supertherm 300, u ktorých výrobca uvádza maximálne tepelné zaťaženie 

300 °C. Oba tieto výrobky vydržali túto teplotu bez zmien opticky pozorovateľných 

vlastností.  

Následne sme do komory vložili opäť substrát s naneseným ochranným povlakom 

ISOTEMP, kde výrobca uviedol krátkodobú odolnosť 500 °C a striebrenka, ktorej odolnosť 

by mala byť podľa výrobcu tiež 500 °C.  Striebrenka túto skúšku vydržala bez väčších zmien, 

len na hrubšie nanesenej vrstve vznikli drobné praskliny v smere nanášania povlaku ako 

vidíme na  obr. č. 48. Na tomto obrázku je zobrazené aj zničenie ochrannej vrstvy ISOTEMP 

pri tejto teplote. Zničenie ochrannej vrstvy bolo odlišné na jednotlivých kovových 

materiáloch. Zatiaľ čo na titáne vznikla jemne zrnitá štruktúra, ktorá ešte držala na tenkej 

vrstve, na hliníku sa objavili väčšie šupiny, ktoré sa hneď odlepili z povrchu tenkej vrstvy. 
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Obr. č.  48: Vzorky po starnutí pri 500 °C 

 

 

Ďalšie  na rade boli vzorky s nanesenou vrstvou ochranného laku s maximálnou 

ochranou 690 a 700 °C. Pri týchto už sme predpokladali, že sklo nevydrží zadanú teplotu 

a zmäkne  a zároveň nevydrží tenká vrstva hliníku pretože zadaná teplota bola vyššia ako 

teplota topenia tohto materiálu. Zvolená teplota bola 690 °C. Po vyňatí vzoriek s pece sme 

v prvom rade spozorovali deformáciu nosného substrátu do tvaru podkladovej misky 

a radikálnu zmenu sfarbenia u ochranného laku Bisil Thermo. Ten s pôvodnej čiernej farby 

zmenil farbu na čisto bielu. Dôvodom môže byť obsah farbív, ktoré sa pod väčším tepelným 

zaťažením odparujú. Lak mierne skrehol a vytvorili sa aj praskliny ale nanesená vrstva stále 

držala na substráte. Ochranný lak Dupli Color Supertherm 690 zostal bez viditeľných zmien 

farby a štruktúry. Zo spodku vzorky bolo možné pozorovať odparenie tenkej vrstvy hliníku, 

vrstva titánu bola stále pozorovateľná. Obe vrstvy po skúške sú zobrazené na  

obr. č. 49. 
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Obr. č.  49: Vzorky po starnutí pri 690 °C zvrchu (hore) a zo spodu substrátu (dole) 

 

Posledné vzorky boli natreté farbou Alkyton a v komore bola nastavená teplota 

750 °C. Farba aj napriek tomu vydržala tieto extrémne teploty a na rozdiel od druhej náterovej 

hmoty nezmenila rapídne svoju farebnosť, len mierne zošedivela. Hliníková vrstva bola podľa 

predpokladu zničená, titánová vrstva zoxidovala. Povrch ochranných materiálov a spodná 

strana substrátov je zobrazená na obr. č. 50. Vo vrchnej časti vidíme hliníkovú vrstvu,  

v spodnej je titán. 

 

 
Obr. č.  50: Ochranný povlak Alkyton po zahriatí na 750 °C 
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6.11 Zhrnutie praktickej časti 
 

Podľa výsledkov testovania môžeme povedať, že jednoznačne najlepšie výsledky 

dosahoval sprej Elchemco ISOTEMP ITW Cramoline, ktorý dokázal ochrániť ako jediný 

tenkú vrstvu hliníka pred oxidáciou. Ďalšími výhodami ochranného laku ISOTEMP boli aj 

priehľadnosť, schopnosť vytvárať veľmi tenké povlaky a veľmi dobré estetické vlastnosti. 

Tenká vrstva titánu nezoxidovala ani na jednej z chránených vzoriek, čo bolo 

spôsobené vyššou koróznou odolnosťou v porovnaní s hliníkom.  Toto zistenie sme stanovili 

voltampérmetriou imobilizovaných častíc. Druhým najlepším v poradí, čo sa týka ochrany bol 

práškový lak, ktorého nevýhodou však bolo zhnednutie pri vyšších teplotách a zložité 

nanášanie. V prípade optimalizácie procesu nanášania a zníženia teploty by vykazoval taktiež 

výborné estetické vlastnosti. Čo sa týka sprejov od spoločnosti Dupli Color, tie spĺňali úlohu 

len v prípade ochrany optických vlastností vzoriek. Je ich teda možné použiť napríklad pri 

zrkadlách. Náterové hmoty nemajú veľmi dobré estetické vlastnosti pri nanášaní štetcom, čo 

by sa mohlo zlepšiť nanášaním pomocou striekacej pištole. Ochrannú funkciu však 

nesplňovali veľmi dobre a v prípade tenkých vrstiev ich nie je vhodné používať pri vyšších 

teplotách. V prípade starnutia vzorkou pri extrémnych teplotách nie je možné chrániť tenkú 

vrstvu titánu ani hliníku žiadnym komerčne vyrábaným lakom.  

Degradačných procesov na tenkých vrstvách je veľké množstvo a overenie každého 

z nich by vyžadovalo dlhodobejší výskum. Táto práca je zameraná na procesy spojené 

s tepelným namáhaním kovovej tenkej vrstvy, kde mohlo hrať úlohu aj veľa vedľajších 

faktorov, ktorými sa v práci podrobne nezaoberáme. Tými môžu byť vplyv fyzikálnych 

a chemických vlastnosti materiálov na degradáciu ako napríklad rôzna tepelná rozťažnosť.  
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7 Záver 
 

Cieľom tejto práce bolo zoznámenie sa s metódami tvorby kovových tenkých vrstiev 

a ich následnou ochranou pred nežiaducimi degradačnými procesmi. 

V teoretickej časti diela sa popisuje voľba vhodných substrátov a ich príprava pre 

tvorbu tenkých vrstiev. Následne sú tu popísané vhodné metódy nanášania tenkých vrstiev 

vákuovými a nevákuovými metódami. Podrobnejšie sa práca zaoberá vákuovými 

technológiami na fyzikálnom a chemickom princípe. Teoretická časť práce je venovaná aj 

degradačným procesom kovových tenkých vrstiev. Spomenuté sú najmä faktory teplo a vlhko, 

ktoré nepriaznivo pôsobia na kovové materiály a zvyšujú tak degradáciu týchto materiálov. 

Koniec teoretickej časti je zameraný na ochranu kovových materiálov pred nežiaducimi 

degradačnými procesmi. Spomenuté sú tu najmä organické a anorganické krycie vrstvy a ich 

vhodný  spôsob nanášania. 

Druhá polovica práce je zameraná na praktický výskum a zhodnotenie dosiahnutých 

výsledkov. V práci popisujeme nami dodržované postupy čistenia nosných substrátov 

a proces nanášania tenkých vrstiev pomocou magnetrónového naprašovania. Zároveň tu 

poukazujeme na chyby robené pri týchto procesoch. V ďalšom kroku praktickej časti 

testujeme vybrané druhy ochranných povlakov na odolnosť voči suchému teplu. Pre výskum 

sme vytvorili vhodné prostredia pre zrýchlené skúšky teplom pomocou normy ČSN EN 

60068-2-2. Starnuté vzorky sme následne pozorovali pomocou optického a elektrónového 

mikroskopu. Výsledkom bolo zistenie, že najlepšie tepelnému zaťaženiu odoláva ochranný 

lak Elchemco ISOTEMP ITW Cramoline. Ostatné laky chránia dobre len optické vlastnosti 

tenkých vrstiev. Taktiež sme zistili, že naprášené vrstvy sú hrubšie, ako ukazujú meracie 

kryštály. Pri požadovanej hrúbke 500 nm sme na elektrónovom mikroskope pozorovali 

hrúbky 700 – 800 nm. Pri zaťažení extrémnymi teplotami nie je možné ochrániť tenké vrstvy. 

Tie aj cez ochranu zoxidujú, prípadne sa roztavia.  

Jedným z krokov bolo aj stanovenie koróznej odolnosti tenkých vrstiev. Pri tomto 

meraní sme zistili, že tenké vrstvy nanášané na skle sú odolnejšie, ako tie na keramike 

a starnutím sa korózna odolnosť kovovej tenkej vrstvy znižuje.  
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