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1. Úvod 
 

V súčasnej dobe stúpa náročnosť na akosť, 
životnosť, technickú úroveň a čoraz viac na 
vzhľadovú stálosť strojárskych výrobkov. 
Z hľadiska spoľahlivej funkcie a životnosti každej 
súčiastky má zvláštny význam jej povrch. 
Vlastnosti povrchovej vrstvy a základného 
materiálu sú obvykle rôzne a tieto časti sú rozdielne 
namáhané. Povrchové vrstvy sú často zdrojom 
porúch, ktoré sa šíria do celého objemu. Procesy, 
ktoré prebiehajú na povrchu súčiastky a v jej 
povrchovej vrstve, určujú aj jej interakciu s inými 
súčiastkami a prostredím. 

Z celého radu spôsobov predúpravy povrchu, 
či už chemickou alebo mechanickou cestou, 
vystupuje do popredia tryskanie ako vhodná 
technológia, ktorou je možné pripraviť povrch 
požadovanej akosti, čím sa rozumie okrem 
očistenia povrchu základného materiálu aj 
dosiahnutie vhodnej mikrogeometrie a fyzikálnych 
resp. fyzikálno – chemických vlastností povrchu. 

 
2. Zmeny povrchu po tryskaní 

 
Technológia tryskania patrí do skupiny 

mechanického opracovania  povrchu základného 
materiálu,    ktorého   nástroj - tryskací   prostriedok  
( ďalej len TP ), vyvoláva pri dopade v jeho 
povrchových vrstvách kvalitatívne zmeny, pričom 
vzniká charakteristická morfológia povrchu (1,2). 
Pri dopade TP na otryskávaný základný materiál 
vznikajú kvalitatívne premeny oboch zúčastnených 
subjektov. 

V praxi sa technológia tryskania využíva 
v širokom rozsahu. Typickými  aplikáciami  
tryskania sú odokovinenie, odhrdzavenie, zdrsnenie 
povrchu, hladenie povrchu, tvorba vhodnej 
morfológie povrchu zdrsnených valcov pre 
matovanie plechov, predúprava povrchu pod 
povlaky anorganické a organické, dekoratívna 
úprava povrchu, odstraňovanie starých náterov, 
spevňovanie povrchu, zvýšenie únavovej a 
korózno-únavovej pevnosti, úprava zvarov a ich 
okolia, a pod. 

Povrch, vytvorený tryskaním, pri opakovanom 
zaťažení akumuluje plastickú deformáciu. Pod 

vplyvom opakovaného zaťaženia materiálu 
povrchové vrstvy menia rozmery, geometrické 
charakteristiky, štruktúrne vlastnosti, stav napätosti, 
tepelné ovplyvnenie materiálu a iné. Tryskaním sa 
dosahuje zmena niektorých mechanických a 
technologických vlastností ( napr. húževnatosti, 
odolnosti proti únave a opotrebeniu ) a iné. 

Z aspektu účinku tryskania  na základný 
materiál, treba tryskanie   chápať   ako proces  
plastickej deformácie povrchu, resp. proces 
elasticko-plastickej deformácie kovu v celom jeho 
objeme. Úhrnná energia pri tryskaní, ako pri 
každom procese plastickej deformácie za studena sa 
spotrebuje na: 
1/ vlastnú plastickú deformáciu doprevádzanú: 

a)  spevnením základného materiálu, 
b)  tepelným efektom, 
c)  štruktúrnymi zmenami, 
d)  zmenou mechanických a technologických 

vlastností, 
2/ vyvolanie sekundárnych javov a to: 

a)  zvyškové napätia, 
b)  zmeny charakteru povrchu / zdrsnenie a 

zväčšenie povrchu /. 
 
2.1 Vlastná plastická deformácia otryskaného  

povrchu 
 

V procese tryskania tryskací prostriedok 
naráža na povrch a v mieste dopadu ho plasticky 
deformuje, obr.1. Pri náraze na   povrch sa  premení 
časť  energie na teplo a odvedie sa povrchom 
súčiastky  a časť na prácu spotrebovanú na 
plastickú deformáciu. 

 
Obr.1 Zmeny povrchu pri dopade granulátu. Oblasť 

elastických -1 a plastických -2 deformácií  
 
Proces plastickej deformácie sa uskutočňuje 
pohybom dislokácií jedným z dvoch jednoduchých 
mechanizmov: sklzom alebo dvojčatením. 
Mechanizmus je závislý na kryštalografickej stavbe 
kovov a podmienkach plastickej deformácie. že 
tryskanie spôsobuje plastickú deformáciu 
povrchových vrstiev, v ktorých sa vytvárajú tlakové 
zvyškové napätia. 
 



Transfer inovácií   6/2003                                                                                                                                 2003 

 85

Spevnenie materiálu je dôsledok plastickej 
deformácie, je sprevádzané zmenou vlastností 
materiálu po plastickej deformácii. Súvisí 
s obtiažnejším vznikom dislokácií alebo ich 
obmedzeným pohybom a prejavuje sa zvýšením 
pevnosti materiálu v povrchovej vrstve alebo 
v celom objeme materiálu. Charakteristické pre 
tryskané povrchy sú tlakové zvyškové napätia a 
extrémne vysoké hustoty dislokácií v povrchových 
vrstvách. Základnú myšlienku v teórii spevnenia 
formuloval Taylor r. 1934, ktorý vyslovil hypotézu, 
že ak plastická deformácia prebieha pohybom 
dislokácií, spevnenie je spôsobené obtiažnejším 
pohybom dislokácií, alebo tým, že dislokácie ťažšie 
vznikajú. Krivka spevnenia závisí od štruktúry 
kryštálu, od orientácie, čistoty a stavu povrchu .  
Priebeh  mikrotvrdosti povrchu po tryskaní je 
znázornený na obr. 2. Krivka je rozdelená na  tri 
oblasti: I.   -  oblasť spevnenia / hĺbka spevnenia /, 
II.  - oblasť zasiahnutá plastickou deformáciou, 
III. - neovplyvnená oblasť. 

 
 
Obr.2  Zmena mikrotvrdosti v materiály 
          1-priebeh mikrotvrdosti pred tryskaním,  
          2-priebeh mikrotvrdosti po tryskaní (3) 
 
Tepelný efekt. Energia, vynaložená na 
uskutočnenie procesu plastickej deformácie, určitou 
svojou časťou, podľa podmienok deformácie, sa 
podieľa  na vývine tepla. Teplo v mieste kontaktu 
tryskacieho prostriedku a povrchu základného 
materiálu vzniká transformáciou deformačnej 
energie pri plastickej deformácii a v dôsledku trecej  
práce vynaloženej pri danom procese. Schematické 
znázornenie tepelného ovplyvnenia TP 
a základného materiálu je na obr.3. Teplo 
v medznej zóne nástroj ( tryskací prostriedok ) - 
materiál významne ovplyvňuje procesy trenia a 
pomery v oblasti plastickej deformácie. Výška 
teploty, teda aj pomery pri plastickej deformácii, sú 
ovplyvnené podmienkami deformácie. Rozhodujúci 
je vplyv rýchlosti deformácie, resp. stupňa 
deformácie. 
Štruktúrne zmeny po tryskaní. Štruktúrne zmeny 
sú vyvolané spolupôsobením plastickej deformácie 
a tepelného efektu. Na povrchu substrátu v 
otryskanom materiáli dochádza k rekryštalizácií, 

čoho dôkazom je aj výskyt dvojčiat ako dôsledok 
rekryštalizačného žíhania. 
 

 
 
Obr.3  Schematické znázornenie tepelného  
           ovplyvnenia TP a základného materiálu pri              

tryskaní 
 
Zmeny mechanických a technologických 
vlastností. Každý proces plastickej deformácie, teda  
aj tryskanie, je sprevádzaný zmenou mechanických 
a technologických vlastností materiálov súčiastok a 
polotovarov. Na základe vykonaných 
experimentálnych  prác  je možné  konštatovať:  
- lineárne stúpa medza pevnosti, medza klzu a ich 

pomer,  
- klesá ťažnosť, rastie   medza únavy, vrubová 

húževnatosť sa však tryskaním  takmer   nemení, 
- pri narastaní rozmeru zrna TP a zmenšovaní 

hrúbky plechu hlbokoťažnosť klesá. 
 
2.2 Sekundárne javy v procese tryskania 
 

Okrem primárnych  dôsledkov tryskania na 
základný materiál sa stretávame aj s jeho 
sekundárnymi vplyvmi, medzi ktoré je možné 
zaradiť zvyškové napätia, zmenu mikrogeometrie 
povrchu ako aj čistotu a aktivitu otryskaného 
povrchu. Dôsledky tryskania na povrchu 
základného materiálu závisia od kinetickej energie 
letiaceho zrna a plastickej deformácie povrchu. 
Zvyškové napätia sú dôsledkom porušenia 
rovnovážnych síl na povrchu materiálu, čo vedie k 
jeho deformácii. V procese tryskania po dopade TP 
je materiál podrobený plastickej deformácii. V 
určitej hĺbke napätie v materiáli nie je vyššie ako 
medza pružnosti a po odľahčení sa pružne 
deformovaná oblasť odpruží. V plasticky 
deformovanej (neodpruženej) povrchovej vrstve 
vznikajú zvyškové tlakové napätia. Princíp merania 
vychádza z Hookovho zákona – aké predĺženie, 
taká sila. Medzi tri základné klasické spôsoby 
merania možno uviesť: 
• metódu kolmého dopadu, ktorou je možné pri 

znalosti nenapätého stavu materiálu stanoviť na 
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povrchu skúmaných vzoriek súčet hlavných 
napätí, 

• metódu dvoch expozícií umožňujúcu určenie 
ľubovoľnej zložky povrchového napätia bez 
znalosti nenapätého stavu, 

• metódu jednej expozície, pri ktorej na meranie 
ľubovoľnej zložky povrchového napätia stačí 
jediný rontgenogram spätného odrazu. 

V súčasnej dobe sa používa názov „metóda sin  2ψ. 
Táto zahrňuje klasické rontgenografické metódy 
a predstavuje východisko pre hodnotenie stavu 
zvyškových napätí v materiály. Zistenia 
o nelinearite závislosti sú zdôvodňované sklonom 
roviny hlavných napätí vzhľadom k povrchu vzorky 
a hadovité priebehy mriežkových deformácií boli 
identifikované ako prejavy textúry. Z nameraných 
a vypočítaných hodnôt mriežkového parametra je 
zostavená grafická závislosť zvyškových napätí 
uvedená na obr.4. Priebeh má plusové a mínusové 
hodnoty vo vzťahu k tlakovým a    ťahovým 
charakteristikám pôsobenia napätí v materiály. 

 
Obr.4 Priebeh zvyškových napätí v materiály  
 
Zmeny charakteru povrchu  Tryskanie je okrem 
vyššie spomínaných javov doprevádzané zmenou 
charakteru povrchu, ktorý sa podstatne líši od 
povrchov získaných trieskovým obrábaním. 
Dopadom súboru zŕn TP na povrch základného 
materiálu, z ktorých každé sa zúčastňuje na 
lokálnom plastickom pretvorení povrchu, vzniká 
členitý povrch, obr.5, ktorého charakter je závislý 
na viacerých činiteľoch. Hlavnými faktormi, ktoré 
ovplyvňujú charakter otryskaného povrchu sú: tvar 
a rozmer zrna TP, stupeň pokrytia povrchu , režim 
tryskania a materiálové charakteristiky základného 
materiálu a materiálu TP Otryskaný povrch  patrí 
medzi neorientované ( izotropné ) povrchy, čo 
znamená, že drsnosť a rozstup vrcholkov 
v navzájom kolmých smeroch sa výrazne nelíšia. 

 
Obr.5 Priečny rez povrchu otryskaného oceľovým 
sekaným drôtom dzD=0,4 mm a jeho profilometrický 
záznam 
 
Čistota a aktivita povrchu po tryskaní - Povrch sa 
vo všeobecnosti chápe ako rozhranie dvoch fáz, kde 
sa odohrávajú rozmanité procesy, ako je  adsorpcia 
cudzích látok, korózia a pod. Zvlášť dôležité je 
definovať povrch, ktorý vzniká pri technológiách 
predúprav. Tu totiž je tento povrch určujúcim 
faktorom kvality následne aplikovaného povlaku, 
resp. povlakovacieho systému. 
 V mieste úderu častice sa základný materiál 
porušuje a odkrýva sa nový, tzv. juvenilný povrch  
materiálu. Juvenilný povrch sa vyznačuje veľmi 
vysokou aktivitou. Ak je tento povrch vytváraný 
v čistom vákuu, potom jeho aktivita klesá veľmi 
pomaly. Avšak v reálnych podmienkach to neplatí a 
aktivita povrchu základného materiálu sa veľmi 
rýchlo znižuje (chemická adsorpcia plynov 
z atmosféry a oxidácia). 
 Povrch je okrem chemického znečistenia, 
orientácie a pnutí zmenený aj fyzikálne. Fyzikálne 
zmeny povrchu vznikajú najmä v dôsledku 
mechanického opracovania a to najmä mäkkých 
materiálov. Sú to dve od seba navzájom odlišné 
vrstvy: 
1. Beilbyho vrstva, o ktorej sa predpokladá, že je     
tenká povrchová vrstva o hrúbke cca 5µm a vypĺňa 
povrchové priehlbeniny. Usporiadanie atómov 
v tejto vrstve pripomína usporiadanie amorfné. 
Avšak pri štúdiu povrchu elektrónovou difrakciou 
je dokázané, že vrstva je tvorená veľmi malými 
neusporiadanými kryštálmi kovu, ktoré vznikli 
rozdrvením pôvodných kryštálov v blízkosti 
povrchu. 
2. Plasticky deformovaná oblasť, ktorá sa skladá 
z dvoch oblastí: 
a) vonkajšej silne deformovanej tenkej vrstvy, 
b) vnútornej s menšou deformáciou. 

Je tu prítomné zvyškové napätie, ktorého hodnota 
môže byť vyššia ako medza sklzu pôvodného 
materiálu.  

Vznik vrstiev na kovovo čistom povrchu 
materiálu s mechanicky opracovaným povrchom pri 
styku s okolitým prostredím je znázornený na  
obr.č.6. 
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. 
Obr.6 Vznik vrstiev na kovovo čistom povrchu 

mechanicky opracovanom (4) 
 
 
 
 Aktivita je charakterizovaná schopnosťou 
korózneho roztoku rozpúšťať hydroxid kovu, ktorý 
pri anódovom rozpúšťaní vzniká. Opakom je 
pasivita, ktorá je z hľadiska ochrany veľmi 
výhodná, nakoľko zabezpečí spomalenie alebo 
úplné zastavenie korózie  v agresívnych 
prostrediach .  
 Za pasívny je považovaný taký stav povrchu 
kovu, pri ktorom na mieste predpokladanej 
intenzívnej korózie v určitom prostredí sa kov stal 
korózne odolným a jeho potenciál sa posunul 
k ušľachtilejším hodnotám. Príčiny účinného 
zníženia korózie pri prechode do pasívneho stavu sa 
vysvetľujú vytvorením bariéry – medznej vrstvy 
medzi kovom a prostredím, ktorá spomaľuje ich 
vzájomnú reakciu. Pasivita nastane vytvorením 
bariéry buď adsorpciou niektorých látok (prevažne 
kyslíka z roztoku na povrchu kovu) alebo 
existenciou tenkej vrstvy zlúčeniny (zvlášť oxidov 
na povrchu kovu) . 

Aktivita a pasivita sú teda stavy, keď 
kov alebo zliatina vykazujú neodolnosť alebo 
odolnosť voči agresívnemu prostrediu . 
 
 
3. Tryskacie prostriedky a ich rozdelenie 
 

Veľmi dôležitou úlohou pri tryskaní je voľba 
vhodného druhu TP. Použité TP vyvolávajú na 
povrchu také zmeny, ktoré zodpovedajú jeho 
charakteru, t.j. materiálu, tvaru a veľkosti zŕn. 
Voľbu druhu TP značne ovplyvňujú ekonomické 
činitele, určujúcim činiteľom je však účel, pre ktorý 
má byť tryskanie použité (čistenie, úprava povrchu, 
spevnenie atď.). Tam, kde sa vyžaduje recyklácia 
TP sa používajú TP s dlhou životnosťou 
(predovšetkým kovové TP) a kde ide o viac-menej 
jednorázové použitie uprednostňujú sa nekovové 
TP minerálneho pôvodu. Je žiadúce, aby bolo 
v symbióze ekonomické a ekologické hľadisko. 
  
 Pod pojmom tryskací prostriedok rozumieme 
nástroj     tryskania,    ktorý   je  charakteru zrnitého 
 / polydisperzného /, tvaru určeného výrobnou 
technológiou.  
 

Podľa výrobnej histórie sa TP delia na tri typy: 
-ostrohranný TP ( drvina ), obr.7a. Povrch je 
charakterizovaný ostrými hlbokými zásekmi. 
Používa sa hlavne pre získanie požadovanej 
drsnosti pri predúprave ako aj na čistenie povrchu. 
-guľovitý TP ( granulát ), obr.7b. Účinkom 
guľovitého TP sa vytvorí povrch so zaguľateným 

reliéfom. Používa v prevažnej miere na spevnenie 
povrchových vrstiev otryskávaného materiálu. 
-sekaný drôt , obr.7c, vyrobený z patentovaného  
oceľového  drôtu s pevnosťou 1600 - 2200 MPa. 
 
 

  
            a)                             b)                          c) 
Obr.7 Vzhľad TP a) ostrohranný TP, b) guľovitý 

TP, c) sekaný drôt 
 
 Najrozšírenejšie kovové TP sú vyrobené na 
báze železa, prípadne zušľachtené legovaním alebo 
tepelným spracovaním. Popri týchto materiáloch 
používajú sa aj iné kovové TP pre tryskanie 
neželezných kovových výrobkov. Najintenzívnejšie 
rozšírenie zaznamenali štyri druhy kovových TP. 
Sú to liatinová a oceľová drvina, oceľový granulát a  
sekaný drôt. Z nekovových TP najväčšie rozšírenie 
zaznamenali prostriedky minerálneho pôvodu, či už 
prirodzené alebo umelé ( korundová drvina, sklo, 
meďná troska, demetalizovaná oceliarenská troska 
atď.). 
 
4. Záver 
   

Na základe uvedeného je možné konštatovať, 
že tryskanie je technológia so značným uplatnením 
v praxi. Aby sa však tryskanie mohlo technicky 
správne a ekonomicky výhodne použiť nestačí 
tryskanie len mechanicky aplikovať, ale je nutné 
neustále hľadať najvhodnejšie technické parametre 
pre túto technológiu a to z aspektu nových 
tryskacích prostriedkov, režimu tryskania ako aj 
tryskacích zariadení. 
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