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Představení

Vážení čtenáři, naše společnost IDEAL-Trade Service spol. s r.o. působí v oblasti povrchových
úprav již více než 25 let. Snažíme se být profesionálním partnerem pro naše zákazníky nejen
v České a Slovenské republice. V oblasti povrchových úprav se zabýváme dodávkou
investičních celků již třetí desetiletí. Postupem času se naše služby rozšířily o dodávky
chemických technologií, maskovací a závěsovou techniku. Na lakovnách často řešíme spoustu
provozních i kvalitativních problémů, které se snažíme ve spolupráci s klienty úspěšně řešit.
Právě díky těmto zkušenostem jsme se rozhodli založit další oddělení naší firmy: „Surface
Quality Institute“ (SQI; www.sqi.cz), které je zaměřeno především na vzdělávání, zavádění
a testovaní stávajících i nových technologií v oblasti povrchových úprav.

Obr. 1: Logo nového oddělení firmy IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.
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Dosažení korozních odolností C5-M u hliníku
Následující řádky se budeme věnovat problematice pre-anodizace hliníku a jeho slitin za účelem
dosažení vyšších korozních vlastností, které vyžadují přímořské oblasti (korozní odolnost u oceli
klasifikovaná jako C5-M).
Při anodizaci dochází k cílenému vytvoření oxidické vrstvy na povrchu neželezných kovů. Ve
srovnání s atmosférickými podmínkami, které tvoří vrstvu oxidů o rozměru několika desítek
nm, poskytuje anodizace diametrálně odlišnou tloušťku vrstvy v rámci jednotek až desítek µm.
Takto vytvořená vrstva anodizací se vyznačuje zvýšenou korozní odolností a dobrou adhezí
všech typů barev k podkladovému oxidu.
Cílem pre-anodizace je odstranění všech nečistot z povrchu materiálu a poskytnout
materiálu vlastnosti charakteristické pro anodickou oxidaci (korozní odolnost, porozitu, tvrdost
atp.). Vytvořená vrstva předúpravou anodizace by měla dosahovat tloušťky nejméně 3 µm
a neměla by přesahovat tloušťku 8 µm, aby byly dosaženy vhodné podmínky pro lakování
a vrstva poskytovala očekávané charakteristiky. V závislosti na vstupním materiálu
a výstupních požadavcích lze koncipovat technologické kroky předúpravy. Procesní kroky
předúpravy jsou následující:
Odmaštění
↓
Oplach
20 - 80 °C
↓
Moření
↓
Oplach
20 - 80 °C
↓
Vyjasnění
↓
Oplach
20 - 80 °C
↓
Anodizace
Koncentrace kyseliny sírové: 180 - 200 g/l
Koncentrace hliníku: < 15 g/l
Teplota: 25 - 30 °C
Proudová hustota: 0,8 - 2,0 A/dm2, stejnosměrný proud
Tloušťka vrstvy: 3 – 8 µm
↓
Oplach
20 - 80 °C
↓
DEMI oplach
Vodivost: < 30,0 µS/cm při 20 °C
↓
Sušení
Teplota: < 100 °C
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Výsledný povrch materiálu po výše zmíněné předúpravě je vyobrazen na obr. 2. Na obr. 2
lze vidět podkladový materiál (v našem případě hliníková slitina označená pojmem „Base
Aluminium“) a na něm vytvořenou oxidickou vrstvu (označenou pojmem „Aluminium Oxide
Layer“).

Obr. 2: Anodická vrstva na povrchu hliníku, resp. hliníkové slitiny.
V procesu pre-anodizace lze výrazně měnit vlastnosti vytvářené oxidické vrstvy za účelem
dosažení konkrétních specifikací. Mezi nejčastěji regulované a sledované vlastnosti vrstvy patří:







Tvrdost
Pórovitost
Flexibilita
Korozní odolnost
Adheze
Tloušťka vrstvy

Výše uvedené vlastnosti vrstvy reflektují nastavené, resp. v průběhu procesu se měnící,
parametry anodické funkční lázně. I zde najdeme výčet parametrů, které jsou sledované a
stěžejní pro vytvoření vrstvy vybraných specifikací. Nejčastěji sledované parametry lázně jsou:





El. proud (proudová hustota, napětí)
Teplota
Koncentrace kyseliny sírové a hliníku
Čas

Kombinací všech parametrů funkční lázně dochází k vytváření vrstvy o specifických
vlastnostech. Rozmezí parametrů, která schvalují GSB International a QUALICOAT, je uváděno
v širokém intervalu a umožňuje vytvoření vrstev, které se diametrálně kvalitativně odlišují.
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Příklad porovnání vrstev vytvořených za parametrů, která jsou v korelaci dle výše zmíněných
organizací lze vidět na obr. 3.

Obr. 3: Odlišná morfologie a struktura pórů oxidické vrstvy.
Anodická vrstva (viz obr. 2 a 3) má před samotným lakováním neutěsněné póry, které
mohou být příčinou vzniku neshod, či v krajních mezích i příčinou samotné koroze. Zde si
můžeme představit vlhkost nebo jemnozrnné částice, které se mohou dostat do prostoru póru
a mohou být následně zalakovány. Je pravidlem, že čím delší je prodleva mezi předúpravou a
lakováním, tím nižší bývá adheze a zvýšený výskyt neshod. Prevencí vzniku neshod je lakování
pre-anodizovaných dílů ihned po procesu předúpravy. Pokud není tato možnost k dispozici, je
nutné nalakovat dílce nejpozději do 72 hodin pro držitele certifikace GSB International a do 12
hodin pro držitele QUALICOAT certifikátu. Výsledný povrch materiálu s nátěrovou hmotou je
zobrazen na obr. 4.

Obr. 4: Výsledný povrch anodizovaného hliníku s nátěrovou hmotou.
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