
POVRCHOVÉ  ÚPRAVY    MATERIÁLOV

  PROCES         VYSVETLENIE

    NIKLOVANIE

Slúži  k dekorácií  ,tak aj  ako  antikorózna ochrana  v aka  tvrdej vrstve  nachádza

uplatnenie  pri výrobe elektro zariadení  tak aj v telekomunikáciách. Špeciálne  u skrutiek

nedochádza k treniu povrchovej vrstvy . Poniklované diely zo železa  sa neodporú a

používa   vo  vonkajších  podmienkach.

   MECHANICKÉ   Pozinkovanie

Cemicko  mechanický proces nanášania vrstiev .Odmastnené  diely sú spolo ne so

špeciálnou zmesou zo sklenených guli iek a zinkového prášku vložené do pokovovacieho

bubnu .Sklenené guli ky  pôsobia ako  prenášate  z n zinkového prášku a nanášajú ho na

 povrch sú iastok,na  ktorých  sú  v aka zváraniu za studena prilepené

       ŽIAROVÉ   ZINKOVANIE

Ponorením do  vane s roztaveným Zinkom ktorej teplota je cca  440o C -  470o C . Hrúbka

vrstvy je 40 m. Povrch je matný a drsný , po relatívne krátkej dobe možný výskyt škv n

Ve mi dobrá ochrana proti korózií. Iba do 250 o  C a pre závitové  dielce od priemeru M8.

Priechodnos   závitu je zaistená  vhodnými opatreniami .

     DACROMET  Anorgatické pozinkovanie

Vynikajúca  povrchová  úprava s vysokým obsahom Zinku ( strieborno - šedá barva ) pre

súiastky  s pevnos ou v ahu Rm >=1OOO N/mm2 ( triedy pevnosti >= 10.9, tvrdos

>= 300 HV ) . Pri tomto procese je z hladiska technológie postupu vylú ené zkrehnutie

spôsobenie vodíkom.Možno použi  pre závity >=M4. používa sa do teploty max . 300 o  C.

    VERALIZÁCIA

Špeciálne  tvrdé niklovanie . Veralizácia je sposob elektromechanického  vytvorenia

vrstvy NIKLU s jej  extrémne dobrým uchtením v základnom materiáli. Vrstvy Veralitu

sa velmi dobre osved ily   v oblasti antikoróznej ochrany silno namáhaných konštruk ných

sú astí  aj pri obnove chybne obrobených resp. opotrebených strojových sú astí.



POVRCHOVÉ  ÚPRAVY    MATERIÁLOV

  PROCES         VYSVETLENIE

   CHRÓMOVANIE

Chróm  má dekoratívne  vlastnosti , zvyšuje odolnos   poniklovaného  materiálu  proti

farebnému  nábehu  a zlepšuje ochranu proti korózii

Lesklé chrómovanie :   vysoký lesk

Leštené chrómovanie : brúsenie , kartá ovanie  a leštenie povrchu pred galvanizovaním

ru né práce .

   ernenie

Chemický proces . ernením môže dôjs  k ovplyvneniu proti korózií A1  - A5.

ernenie  oce ov h sú astí len pre dekoratívne ú ely,  iba  slabá ocrana vo i korózí.

   dodato né tepelné  spracovanie

Všetky  ocelové  sú iastky s vysokou pevnos ou v ahu (od 1OOO N/mm2 )   môžu

absorbovaním vodíku behom morenia i galvanizácie skrehnú  (skrehnutie spôosobené

vodíkom ). ím je menší priemer , tým je vyššie nebezpe enstvo skrehnutia.

Dodato ným tepelným spracovaním (pod hranicou  teploty  popúš ania ) je možné

vodík iasto ne odstráni . Pri sú astnom stave technológií tento  postup nemá 100 %

záruku .Dodato né tepelné spracovanie  musí prebehnú   ihne   po procese galvanického

zinkovania .

   Pomosadzovanie

Mosadzné povrchové  vrstvy sa používajú hlavne pre dekoratívne ú ely . Okrem toho sa

pomosadzovávajú   ocelové sú iastky ,aby sa zvýšila prilnavos   Gumy k ocely.

   Pomedenie

Pokial je to potrebné používa sa ako medzivrstva  pred niklovaním ,chrómovaním a

postriebrením . Slúži ako krycia vrstva pre dekoratívne ú ely .

   Postriebrenie

Postriebrenie sa použiva  pre technické a dekoratívne  ú ely .

   Pocínovanie

Pocínovanie sa používa pre dosiahnutie alebo zlepšenia schopnosti materiálu  k spájkovaniu

Zárove  slúži ako ochrana proti korózií  . Dodato né tepelné spracovanie neni možné .

   Eloxovanie

Anodikou oxidáciou sa pri  hliníku tvorí  ochranná vrstva ,ktorá pôsobí ako ochrana proti

korózii  a zabra uje sa vzniku škv n.Pre dekoratívne ú ely je možné  dosiahnu  všetky

farebné odtiene .


