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Povrchové úpravy 

Mechanické: 
Nerozšířenější způsob mechanických úprav povrchu jsou broušení, leštění a kartáčování 

 Brusné prostředky  

 

http://www.nakupto.eu/http://shop.brustech.cz/zy-40x30-6-elasticka-brusna-teliska/ http://www.pk-fein.cz/brusne-kotouce/ 
http://shop.berner.eu/berner/cz/category/CZ_P_TS120/Osobni_automobily/Deleni_brouseni_rezani/Brusne_prostredky  

 

 

 
http://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-21-02.asp 

 

Technické kartáče – příprava pro základní nátěr i další finální úpravy 

     

http://www.foerch.cz/productgroup.aspx?g=d713cb8c-be34-44ac-8e66-2f17e8cf9963 
http://www.naradi-nejlevneji.cz/naradicl/eshop/12-1-Dratene-kartace  http://www.moderni-naradi.cz/prislusenstvi/satinovani/ 

 

http://www.nakupto.eu/http:/shop.brustech.cz/zy-40x30-6-elasticka-brusna-teliska/
http://www.foerch.cz/productgroup.aspx?g=d713cb8c-be34-44ac-8e66-2f17e8cf9963
http://www.naradi-nejlevneji.cz/naradicl/eshop/12-1-Dratene-kartace
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Tryskání (pískování kovů) se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací 

nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku. Tryskání je zároveň nejúčinnější metodou, 
jak odstranit z materiálu staré nátěry nebo rez. 
Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, ale i jiných materiálů, jako je 
beton, obkladové desky, fasády, dřevo atd. 

           

http://www.hs-choppers.cz/cz_tryskani_piskovani_kovu.php  http://www.terom.cz/cs/tryskani.php 
http://www.firmy-blansko.cz/n962-tryskani--metalizace--nater--nastrik-kovu--upravu-materialu-/ 

 

Metalizace (šopování) je nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem, je určena k 

povrchové ochraně oceli a jiných kovů před korozí. Vytvořená vrstva kovu zabraňuje průniku vlhkosti 
a kyslíku k povrchu kovu a tím zabraňuje vzniku koroze a několikanásobně prodlužuje životnost takto 
opracovaných (metalizovaných) celků. Stříkaný povrch musí být předem upraven tryskáním. 

 

http://pekrmetax.cz/metalizace-sopovani.html 

 

Elektrochemické pokovování (galvanizování) 

Zinkování, niklování 

 Dodá výrobkům a součástkám atraktivní vzhled a ještě je dobře ochrání proti korozi. 

 

 

http://www.hs-choppers.cz/cz_tryskani_piskovani_kovu.php
http://www.terom.cz/cs/tryskani.php
http://www.trybox.cz/tryskani
http://pekrmetax.cz/metalizace-sopovani.html
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Zinek-kobalt žlutý chromát Zinek žlutý chromát Zinek modrý chromát Nikl 

   
http://www.elektrobecov.cz/clanky/443-povrchova-uprava-kovu-galvanizaci.html 

 

 

Chromování- základní materiál pro chromování: ocel, měď, mosaz, slitiny zinku 

 

   

http://motoveteranbazar.cz/cs/servis-a-vyroba/88-chromovani.html  http://www.gkvana.com/index.aspx?ln=tr 
http://www.czub.cz/cz/catalog/300-nezbrojni-produkce/NP-SURF/CZ-povrchova-uprava-chromovani.aspx 

 

Fosfátování- povrchová úprava nebo také úprava pro nátěry nebo pro tvarování kovů 
 Provádí se ponořením do lázní s kyselinami, následné omývání a sušení 

 

 

 
 

http://motoveteranbazar.cz/cs/servis-a-vyroba/88-chromovani.html
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Černění oceli- (brinýrování) 

V oxidačním prostředí dochází k vytvoření chemicky stálé vrstvy (oxidu), která má 

dekorativní vzhled a s následnou impregnací vhodnými konzervačními prostředky 

protikorozní odolnost. 

 

 

http://www.zprecis.cz/cz/7-vyrobni-program/14-cerneni.html 

 

 

 

Eloxování – elektrochemický proces, kdy na povrchu kovu (hliníku, titanu, niobu)který je 

v elektrolytické lázni dochází k tvorbě vrstvy oxidu. Výhodou je také možnost vybarvování 

této vrstvy průmyslovými barvivy. 

 

http://www.aa.cz/galvanika/index4.htm   http://www.eshop-rychle.cz/kuchyracing/eshop/8-1-BARVY-ELOXOVANI 

Kontrolní otázky: 
1. jaký je nejrozšířenější způsob mechanických úprav povrchu 
2. jaké jsou ruční brusné prostředky 
3. k čemu slouží tryskání (otryskávání) 
4. k čemu slouží metalizace 
5. k čemu slouží technické kartáče 

http://www.aa.cz/galvanika/index4.htm

