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Anotácia:
Technické riešenie sa týka oceľového materiálu, výhodne
vo forme drôtu, určeného na extrémne zaťaženie vzhľadom
na vonkajšie prostredie, vybaveného aspoň na časti svojho
povrchu povlakom, pričom povlak obsahuje od 0,1 %
hmotn. do 5 % hmotn. medi, od 1 % hmotn. do 15 %
hmotn. hliníka a od 84 % hmotn. do 98 % hmotn. zinku,
vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku. Povlak ďalej výhodne obsahuje od 0,01 % hmotn. do 1 % hmotn. striebra,
vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku. Na vytvorenie
ochrannej glazúry, s tvrdosťou vyššou než povlak, je povlak
oceľového materiálu na svojom povrchu vybavený aspoň
jednou ďalšou, výhodne dvomi od seba nezávisle usporiadanými ochrannými vrstvami nanočastíc kovov, t. j. medi,
hliníka a zinku, prípadne striebra.
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka oceľového materiálu určeného na extrémne zaťaženie vzhľadom na vonkajšie
prostredie, najmä na oceľové výrobky s požiadavkou na vysokú životnosť proti poveternostným vplyvom,
mechanickému opotrebeniu či akémukoľvek chemickému pôsobeniu. Konkrétne sa technické riešenie týka
oceľového materiálu vo forme drôtu zváraného alebo pleteného do sietí a všet kých komponentov na spojenie
a stabilizáciu konštrukcií z nich na využitie v gabionovom programe, pri armovaných zeminách a iných stavebných konštrukciách.
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Stavebné konštrukcie tohto druhu sú známe dlhý čas, využívajú sa najmä na sanáciu svahov, ako gravitačné steny, protihlukové opatrenia, oporné steny alebo ploty, architektonické objekty a ďalšie.
Stavebná konštrukcia sa skladá zo sietí – zváraných alebo pletených – spojených spojovacím prvkom –
špirála, tŕň, sponka, viazací drôt alebo element tvaru „c“, tzv. „céčko“ – eventuálne vystužených stabilizačnými prvkami – dištančná spona alebo trojuholníková opora. Z takýchto prvkov sa vytvoria koše, ktoré sú
plnené vhodným materiálom – ako je minerál, zemina, prírodný alebo lomový kameň, prípadne recyklát, drevo, sklo alebo plast a ďalšie – najčastejšie kamenivom a zeminou.
Doteraz sa podľa stavu techniky oceľový materiál určený na extrémne zaťaženie vzhľadom na vonkajšie
prostredie vyrába z ocele ochránenej rôznou povrchovou ochranou – vrstva PVC, vrstva zinku alebo zinko-hliníka.
Najväčším problémom napr. gabionov sú životnosti konštrukčných oceľových prvkov, kde životnosť takýchto prvkov býva niekoľkonásobne nižšia než výplň gabionu. Životnosť oceľových elementov je tak nutné
predĺžiť, aby nedochádzalo k zlyhaniu konštrukcie najmä pri cestách, diaľniciach a železniciach, a tiež cyklo chodníkov turistických ciest alebo brehov riek a ďalších. Pokiaľ by došlo v týchto prípadoch k zlyhaniu,
mohlo by dôjsť k prerušeniu plynulého chodu alebo aj k ohrozeniu zdravia. Doteraz známe ochrany nie sú
najlepším riešením. Zinkové vrstvy nedokonale priliehajú na základný materiál a nemajú príliš vysokú životnosť.
Zliatiny zinku a hliníka sú kvalitnou ochranou, ale relatívne reaktívne, to znamená, že za určitých klimatických a miestnych podmienok dochádza k degradácii tejto vrstvy, a to najmä v slanom a kyslom prostredí,
kde výrazne stráca životnosť. PVC vrstva je k prostrediu inertná, ale UV žiarenie a tepelné zmeny výrazne
znižujú mechanické vlastnosti a dochádza tak k poškodeniu protikoróznej ochrany. Pri použití PVC dochádza
často k mechanickému poškodeniu PVC vrstvy už pri výrobe, ďalej počas prepravy a hlavne počas realizácie,
čo vedie k prekonaniu takejto ochrany ešte pred využívaním.
Oceľové prvky stavebnej konštrukcie sa vyrábajú najčastejšie z drôtu s priemerom od 2 do 6 mm s protikoróznou ochranou zliatin zinku a hliníka s pomerom 4 % až 16 % hmotn. hliníka a 84 % až 96 % hmotn.
zinku s možnou prímesou až 0,05 % hmotn. kremíka a 1 % až 2 % hmotn. horčíka – vztiahnuté na celkovú
hmotnosť ochrannej vrstvy – povrstvením v ponornom kúpeli. Pri tuhnutí vytvára zliatina kryštalickú štruktúru, ktorá priľne k základnému oceľovému drôtu. Zinok tu slúži ako korózna och rana, prímesi hliníka slúžia
na zabránenie intermetalických fáz, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú priľnavosť vrstvy k základu. Vďaka tomu
môže byť takýto materiál dodatočne tvárnený. Počas procesu pokovovania protikoróznou ochrannou vrstvou,
teda počas galvanizácie, dochádza k tomu, že zinok predá svoje valenčné elektróny železu a vzniká tak pevná
chemická väzba. Vďaka týmto vlastnostiam, pokiaľ je vrstva poškodená, môže spätne vytvárať galvanický
článok v mieste poškodenia, čo vedie k obnove ochrannej vrstvy. Pôsobením uhličitanu zinočnatého, ku ktorému dochádza zlučovaním zinku a oxidu uhličitého, dochádza k tzv. bielej korózii, ktorá chráni základný
materiál, dokiaľ nedôjde k spotrebovaniu zinku. Dá sa uvažovať, že čím viac zinku, tím dlhšia životnosť, ale
vrstva, ktorú je možné naniesť, je značne obmedzená technológiou výroby.
Sitá konštrukcie (mreže) sa vyrábajú buď pletené, pričom ide o nákladnejší variant s nízkou pevnosťou
výrobku, alebo zvárané, pri ktorých je podstatne vyššia pevnosť a tvarová stálosť.
Z uvedených dôvodov je treba navýšiť životnosť týchto konštrukcií a zároveň zachovať pevnosť a tvárnosť materiálu.
Cieľom predloženého technického riešenia je navrhnúť takýto oceľový materiál, ktorý bude disponovať
vysokou životnosťou v každom prostredí.
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Podstata technického riešenia

60

Uvedené nevýhody sú z veľkej časti odstránené riešením podľa tohto technického riešenia, t. j. oceľovým
materiálom vybaveným aspoň na časti svojho povrchu ochranným povlakom, ako ho uvádza nárok 1.
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Podstatou technického rieš enia je teda oceľový materiál určený na extrémne zaťaženie vzhľadom na vonkajšie prostredie, vybavený aspoň na časti svojho povrchu povlakom, pričom povlak obsahuje od 0,1 %
hmotn. do 5 % hmotn. medi (Cu), od 1 % hmotn. do 15 % hmotn. hliníka (Al) a od 84 % hmotn. do 98 %
hmotn. zinku (Zn), vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku.
Počas laboratórnych testov sa ukázalo, že takto ochránený materiál podľa technického riešenia, vytvárajúci tak najmä protikoróznu ochranu, v porovnaní s doterajším stavom techniky, teda zmesou 84 % až 95 %
hmotn. zinku a 5 % až 16 % hmotn. hliníka, má výrazné navýšenie odolnosti pri skúškach v soľnej hmle, N-VDA a SO2 . Rozdiel medzi súčasným stavom techniky a predkladaným technickým riešením je vo zvýšení
korozívnej odolnosti materiálu o 40 – 70 %.
Podľa predkladaného technického riešenia je navyše veľmi výhodným riešením následné využitie
ochrannej vrstvy z nanočastíc, keď pri použití takejto ochrany je vylepšená korozívna odolnosť pri zmienených skúškach o ďalších 20 – 30 %.
Výhodnou formou materiálu podľa technického riešenia je oceľový drôt, najmä vo forme zváranej/pletenej siete, spojovacích prvkov a prípadne stabilizačných prvkov tvoriacich mrežu pre gabionové konštrukčné prvky, ďalej armovacie drôty, rôzne oceľové profily alebo iné stavebné konštrukcie.
Oceľový drôt, ako výhodné uskutočnenie materiálu podľa technického riešenia, či už vyrábaný za studena, alebo za tepla, sa v kúpeli galvanicky povrství inovatívnou zmesou obsahujúcou Zn (84 % až 98 %), Al
(1 % až 15 %) a Cu (0,1 % až 5 %) a vytvorí povlak. Následne sa takýto materiál spracuje na zvárané alebo
pletené siete, spájacie, respektíve stabilizačné prvky. Proces pokovovania je možné uskutočniť až v stave hotových výrobkov, ale vzhľadom na rozmery takýchto výrobkov bude táto cesta pravdepodobne veľmi nákladná.
Náklady na výrobu inventívneho pokovovania povlakom podľa technického riešenia sú finančne rentabilné vzhľadom na výsledné zlepšené vlastnosti materiálu, čo následne tiež platí pri ochrane materiálu vrstvou
nanočastíc.
Podľa jedného výhodného riešenia podľa technického riešenia povlak obsahuje 85 % až 90 % hmotn.
zinku v zliatine, 9 % až 12 % hmotn. hliníka v zliatine a 1 % až 3 % hmotn. medi v zliatine. Zastúpenie medi
v povlaku zásadne prispieva k odolnosti proti korózii a mechanickému poškodeniu výsledného produktu.
Jeden výhodný príklad podľa technického riešenia je 88 % hmotn. zinku, 10 % hmotn. hliníka a 2 %
hmotn. medi, vztiahnuté na celkovú hmotnosť (protikorózneho) povlaku.
Pri ďalšom výhodnom riešení sa podľa technického riešenia pridáva do zliatiny 0,01 % až 1 % striebra,
vztiahnuté na celkovú hmotnosť pokovovania. Striebro je zmáčavý kov a zvyšuje priľnavosť povlaku k oceli,
ako je zrejmé z obr. 1.
Výhodným riešením je na oceľový drôt ochránený uvedeným inventívnym pokovovaním podľa tohto
technického riešenia ďalej aplikovať nástrekom aspoň jednu vrstvu nanočastíc, ktorá vytvorí ochrannú gla zúru na povrchu, pričom si materiál zachová vhodné vlastnosti na zváranie a tvárnenie.
Podľa výhodného technického riešenia je konkrétne vhodné naniesť na povlak 1 až 3 nezávislé vrstvy
zmesi nanočastíc kovov, t. j. medi (Cu), hliníka (Al) a zinku (Zn), prípadne striebra (Ag) (pozri obr. 1), keď
sa následná vrstva nanáša po vytvrdení predchádzajúcej. Výhodnejšie podľa tohto technického riešenia je,
keď sú na povlak aplikované dve vrstvy, od seba nezávislé nanovrstvy vytvárajúce dve ochranné glazúry
častíc. Nanášanie nanovrstvy kovov sa uskutočňuje v plynnom prostredí zahŕňajúcom prevažne uhľovodíky
s dĺžkou reťazca C1 -C9 .
Je tiež obdobne možné aplikovať nanočastice na už hotový výrobok alebo použiť takúto ochranu ako dodatočnú.
Nanovrstva zaceľuje povrch a bráni prístupu potenciálne škodlivých látok k protikoróznej ochrane a bráni
tiež drobnému mechanickému poškodeniu materiálu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Obr. 1 – zobrazuje detail výbrusu drôtu s ochranným pokovujúcim povlakom a nanovrstvou.
Obr. 2 – zobrazuje systém oceľovej konštrukcie pre gabiony, kde sa využívajú koše v tvare kvádra eventuálne kocky, vytvorených z drôtu ochráneného povlakom podľa vynálezu, so spojmi v troch smeroch, ako
zobrazujú špirály x, y, z. Používa sa flexibilný spoj, tzn. s pája sa iba špirálou (bez zvárania) a spoj tak môže
pracovať. Vzťahová značka A znázorňuje vrstvu A, ktorá je zároveň vekom spodnej vrstvy a dnom hornej
vrstvy. Vzťahová značka B(s) znázorňuje „bočnicu“ spodnú, vzťahová značka B(h) potom „bočnicu“ hornú a
vzťahová značka C(h) je zadnou hornou stenou. V obr. 2 sa znázorňuje, ako sa „zošívajú“ časti konštrukcie
k sebe, napr. B(h), B(s) a A sa spoja pomocou špirály v smere y.
Obr. 3 – zobrazuje iný príklad použitia stavebnej oceľovej konštrukcie z drôtu ochrán eného povlakom
podľa vynálezu – čelný prvok bezúdržbového svahu, slúžiaci ako sanačný prvok pri prudkých svahoch
a násypoch.
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Príklady uskutočnenia
Uvedený príklad, ktorý je uvedený ako ilustratívny, žiadnym spôsobom nezužuje rozsah technického riešenia definovaného ďalej v nárokoch na ochranu.
5
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Príklad 1
Sieť s rozmerom 2 000 mm x 1 000 mm s okami 100 mm x 25 mm z oceľových drôtov – 4 mm, zvarených v kolmom smere strednofrekvenčnou zváracou jednotkou, s povrchovou úpravou podľa tohto technického riešenia, teda s 2 % hmotn. medi, 10 % hmotn. hliníka a 88 % hmotn. zinku. Miera pokovovania je 350
g/m2 . Pokovovanie prebehlo pred zvarením.
Spájací prvok – za studena tvárnená špirála z 3,5 mm drôtu s povrchovou úpravou s 2 % hmotn. medi, 10
% hmotn. hliníka a 88 % hmotn. zinku. Povrchová úprava bola aplikovaná pred tvárnením.
Uvedený materiál bol podrobený testu v soľnej hmle podľa EN ISO 9227. Počas testu boli použité prvky
s rovnakými parametrami s povrchovou úpravou podľa doterajšieho stavu techniky ako refere nčné vzorky.
Referenčné vzorky dosiahli v tomto teste s výskytom korózie do 5 % povrchu 2 850 hodín, oproti tomu vzorka podľa tohto technického riešenia vydržala s výskytom korózie do 5 % povrchu 4 390 hodín, čo zodpovedá
viac ako 50 % nárastu odolnosti. Pokiaľ vzorka ďalej obsahovala nanovrstvu, podľa tohto technického riešenia, v teste soľnou hmlou dosiahol hodnoty 5 310 hodín, čo zodpovedá takmer 90 % zlepšeniu korozívnej
odolnosti.

20

Ťahová Hrúbka
pevnosť pokovo(N/m2 )
vania
(g/m2 )

Povlak
(% hmotn.
vztiahnuté
na povlak)

Nanovrstva

Počet hodín
s výskyt.
korózie
do 5 %

100 x 25 4

450

350

Zn-90,
Al-10

Nie

2850

2000 x 1000

100 x 25 4

450

350

Zn-90,
Al-10

Áno

3590

Sieť
(podľa
tech.
rieš.)

2000 x 1000

100 x 25 4

450

350

Zn-88,
Al-10,
Cu-2

Nie

4390

Sieť
(podľa
tech.
rieš.)

2000 x 1000

100 x 25 4

450

350

Zn-88,
Al-10,
Cu-2

Áno

5310

Spájací
prvok

1100

-

3,5

-

350

Zn-90,
Al-10

Nie

2810

Spájací
prvok

1100

-

3,5

-

350

Zn-88,
Nie
Al-10, Cu-2

4600

Spájací
prvok

1100

-

3,5

-

350

Zn-87, Al-9, Áno
Cu-4

5150

Vzory
mater.

Rozmery
(mm)

Raster
(mm)

Sieť
(podľa
stavu
techn.)

2000 x 1000

Sieť
(ref.)

Hrúbka
materiálu
(mm)

Pre odborníka v odbore nie je ťažké vytvoriť ďalšie modifikácie bez toho, aby sa odchýlil od základnej
myšlienky tohto technického riešenia a bez toho, aby vybočil z jeho rozsahu, ako je chránený v nasledujúcich
nárokoch na ochranu.
25

Priemyselná využiteľnosť

30

Materiál podľa technického riešenia má výraznú korozívnu odolnosť v porovnaní s bežne používanými
materiálmi, a je tak vhodný na použitie pri extrémnom zaťažení vonkajším prostredím pre široké spektrum
výrobkov používaných v stavebníctve, pri stavbách budov a konštrukcií (mosty, tunely, stožiare), pri bežnom

4
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5

vybavení na uliciach (zábradlie, osvetľovacie stĺpy), v doprave (signalizácia, dopravné prostriedky, dopravné
značky, zvodidlá), energetike (napäťové stožiare, telekomunikačné veže, trafostanice), aj pre samotnú výrobu
rúrok a drôtov, najmä pre gabionové konštrukčné prvky. Uvedené gabionové konštru kčné prvky zaisťujú
okrem uvedenej výraznej korozívnej odolnosti aj ekologickú neškodnosť, prírodný vzhľad, recyklovateľnosť
a šetrnosť k prírodnému prostrediu.
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Zoznam vzťahových značiek

5

10

1 – základný oceľový drôt
2 – miesto s inklúziou striebra (Ag) na rozhraní oceľ – povlak
3 – povlak na oceľovom drôte zo zmesi Cu + Al + Zn + (Ag)
4 – vonkajšia ochranná nanovrstva
A – vodorovná vrstva (horná, spodná)
B(s) – spodná bočnica
B(h) – horná bočnica
C(h) – zadná horná stena
x, y, z – špirálové spoje
5 – oceľová sieť
5A – stužujúci prvok siete
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1. Oceľový materiál určený na extrémne zaťaženie vzhľadom na vonkajšie prostredie, vybavený aspoň na
časti svojho povrchu povlakom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povlak obsahuje od 0,1 % hmotn. do
5 % hmotn. medi, od 1 % hmotn. do 15 % hmotn. hliníka a od 84 % hmotn. do 98 % hmotn. zinku, vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku.
2. Oceľový materiál podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povlak obsahuje od 1 %
hmotn. do 3 % hmotn. medi, od 9 % hmotn. do 12 % hmotn. hliníka a od 85 % hmotn. do 90 % hmotn. zinku, vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku.
3. Oceľový materiál podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povlak obsahuje 2
% hmotn. medi, 10 % hmotn. hliníka a 88 % hmotn. zinku, vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku.
4. Oceľový materiál podľa ktoréhokoľvek nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povlak ďalej obsahuje od 0,01 % hmotn. do 1 % hmotn. striebra, vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku.
5. Oceľový materiál podľa ktoréhokoľvek nároku 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povlak
je na svojom povrchu vybavený aspoň jednou ďalšou ochrannou vrstvou nanočastíc kovov, t. j. medi, hliníka
a zinku, prípadne striebra, na vytvorenie ochrannej glazúry s tvrdosťou vyššou než povlak.
6. Oceľový materiál podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povlak je vybavený až tromi, výhodne dvomi, od seba nezávisle usporiadanými ochrannými vrstvami.
7. Oceľový materiál podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že materiál je vo forme drôtu.
8. Oceľový materiál podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že drôtom je za studena/za tepla ťahaný oceľový drôt s priemerom od okolo 2 mm do okolo 6 mm.
9. Oceľový materiál podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že drôt je vo forme zváranej/pletenej siete, spojovacích prvkov a prípadne stabilizačných prvkov tvoriacich mrežu pre gabionové konštrukčné prvky.
3 výkresy
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