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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

предметни наставник: др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

датум: 08.05.2020. 

Заштита површине метала 

Наношење заштитиног слоја на површину металних предмета врши се, у већини 

случајева, ради заштите од хемијских утицаја тј. спречавања појаве корозије. 

Такође, наношење заштитног слоја се врши ради смањења отпора трења клизања 

или котрљања. 

Метална површина се облаже слојем другог метала (метализација), емајла 

(емајлирање) и премазом (бојење или лакирање). 

Неметали се обично прекривају слојем отпорног материјала (боје, лакови, 

пластике, масти и восак) ради заштите и декорације. 

Метализација (наношење металних превлака) се врши на два начина: 

1. Електролитичко таложење – галванотехника 

2. Наношење топлим поступком: 

 Потапањем у течни метал 

 Распршивањем течног метала 

 Кондензацијом металне паре 

 Јонском изменом 

 Заваривањем 

Металне превлаке се могу применити и на неметалне површине (нпр. пластичне 

масе). За наношење превлаке површина предмета мора бити припремљена, тј. 

ослобођена од механичких нечистоћа (љуспе, оксиди) и одмашћена. Растварање 

масноће врши се помоћу трихлоретилена (C2HCl3) или сапонификацијом у 

алакалној купки. 

Љуспе и оксиде могуће је уклонити хемијским путем (помоћу киселине у купки) или 

пескирањем или у ултразвучној кади. 
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Електролитичке металне превлаке 

У галвано техници се користе кисели, неутрални и алкални електролити: 

pH<2 – кисели (сулфати и хлориди метала) 

pH=2÷8 - неутрални 

pH>8 – алкални (цијаниди и хидроксиди) 

Процес се одвија тако што се на катоди (негативно наелектрисање) која је радни 

предмет, одвија таложење метала и издвајање водоника, а на аноди (позитивно 

наелектрисање) која је извор јона, одвија се оксидација. 

Превлаке од бакра (слика 1). Бакар (Cu) добро пријања за површину другог 

метала па је погодан као међуслој, тј. подлога за наношење других превлака. 

Осим бакра, нанаосе се и превлаке његових легура: месинга и бронзе. Типична 

дебљина превлаке износи δ=10÷30 μm. 

Превлаке од никла. Превлаке од никла (Ni) се наносе на метал у циљу 

украшавања или заштите од корозије. Никлују се челици и бакар, поред 

антикорозивне улоге превлаке од никла обезбеђују боја механичка својства. 

Постоје варијанте црних, сребрно белих, мат, полусјајних и сјајних превлака. 

Типична дебљина превлаке износи δ=25÷30 μm. 

Превлаке од хрома. Превлаке од хрома (Cr) се често примењују. Дају материјалу 

постојаност на корозију од атмосферских утицаја при нормалним и повишеним 

температурама. Врло су тврде и отпорне на хабање. Одликује их мали 

коефицијент трења и висок сјај површине без накнадне обраде. 

   
a б в 

Слика 1. Примери превлаке од бакра (а), никла (б) и хрома (в) 
 

Превлаке од цинка. Разликује се поступак са потапањем металног предмета у 

растопљени цинк (Zn) – метализација и галвански поступак (електропоцинковање). 

Слој дебљине δ=5 μm користи се за поцинковане лимове за лаке радне услове 
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(сув ваздух). Слој дебљине δ=15 μm користи се за средње радне услове, када су 

предмети изложени атмосфери, индустријским гасовима и прашини. Слој 

дебљине δ=30 μm користи се за тешке радне услове (дејство атмосфере, киша, 

снег, морска вода). На пример, честе су превлаке цинка код цеви које се користе 

за израду хладњака. 

Превлаке од кадмијума (Cd). Користе се за заштиту челика од слане атмсфере. 

Типична дебљина превлаке износи δ=5÷36 μm. 

Превлаке од калаја (Sn). Наноси се истопљени калај или се врши потапање лима 

у растоп калаја. Савремени поступак је електролитичко таложење које се користи 

у производњи белог лима. Калајне превлаке се користе код апаратура и опреме за 

производњу и паковање животних намирница и у електротехници. 

Превлаке од сребра (Ag). Користе се у циљу заштите од корозије, повећања 

електропроводности и боље рефлексионе особине. Поред декоративне улоге у 

новије време ове превлаке примењују се код лежајева због добрих 

антифрикционих особина. Недостатак представља чињеница да временом сребро 

потамни услед трагова сумпор-водоника у ваздуху па је потребно чишћење 

површина. 

Превлаке од злата (Au). Особине су сличне као и код сребра уз предност да 

превлаке од злата не тамне на ваздуху. Позлата има широку примену у 

електротехници где се наноси у веома танком слоју. Златом се лако превлаче 

сребро, бакар и месинг а за остале материјале неопходно је претходно нанети 

слој бакра. 

Превлаке од платине (Pt). У ову групу спадају све легуре племенитих метала 

(платина, паладијум и родијум). Примењују се за електричне контакте који су 

изложени високим температурама. Најбоље особине има родијум, на пример, не 

мења сјај (одличан је за рефлектујуће површине – огледала и рефлектори). Слој 

дебљине δ=0,1 μm штити сребро од тамњења. 

Галванске превлаке на легурама алуминијума. Заштита алуминијума и његових 

легура врши се анодном оксидацијом површине која подразумева образовање 

површинског слоја алуминијум оксида. Поступак је електролитичка оксидација и 

назива се елоксирање. Анодна оксидација се врши у разређеним киселинама. 

Поступак се врши на готовим деловима, након завршене операције маханичке и 

термичке обраде. На алуминијумским површинама могу се електролизом, путем 

тзв. цементације, таложити практично сви метали који су наведени као галванске 

превлаке. 
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Металне превлаке на пластици. Примењују се када део пластике треба да има 

метални сјај. Превлака има и заштитну улогу од хабања и гребања. Наношење 

превлаке на пластику одвија се у три фазе: 

1. храпављење површине, 

2. постизање проводности површине (кондензацијом или хемијским таложењем се 

наносе слој бакра или сребра као подлога), 

3. галванизација. 

 

Превлаке нанете топлим поступцима 

За ову сврху се користе превлаке од метала који имају ниже тачке топљења: калај 

(232°C), олово (327°C) и цинк (420°C). Према технологији поступка разликују се: 

Потапање у растопљени метал (поцинковање (слика 2), калајисање и 

посребравање). Поступку цинковања се подвгавају челични лимови, жице и 

одливци. Потапањем у алуминијум челични делови добијају нерђајућу и еластичну 

облогу. Калајисање се примењује првенствено на бакарним предметима. 

 

Слика 2. Поступак топлог цинковања метала 

Распршивање ситних честица на површину основног метала, веома танка отпорна 

превлака од олова, калаја, цинка и алуминијума. Истопљени метал се великом 

брзином, у виду капљица, наноси на површину. Разликују се четири поступка: 

електричним луком, гасна, детонацијом и плазмом. 

Напаравање метала у вакууму примењује се за добијање врло танког слоја од 

племинтог метала (посребравање, позлата итд.) 
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Јонском изменом се врши наношење сребра потапањем у раствор соли сребра. 

Заваривање/наваривање танких плоча или фолија од других метала. Основни 

метал и заштитни слој заједно се ваљају и пресују у топлом стању. Наваривање 

површинског слоја на метални део врши се да би се повећала отпорност према 

абразији, ерозији, ударима и другим облицима хабања. Овај поступак може да се 

врши на похабаним деловима ради враћања у првобитно стање. 

Емајлирање се користи за заштиту посуда или санитарија од челика и гвожђа. 

Емајл је маса по природи слична стаклу. Отпорност емајла на киселине постиже 

се додавањем кварца (SiO2) и бор-оксида (B2O3). Очишћен и одмашћен предмет 

се потапа или се прска раствором за емајлирање, затим се суши и пече у пећи где 

се емајл топи и формира заштитни слој. 


