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ABSTRAKT 
 
Diplomová práce je věnována galvanickému pokovování, které provádí společnost Cebes a.s. 
Brumov. Vedle výroby komutátorů, kartáčových držáků, sběracích kroužků a komponentů do 
větrných elektráren společnost Cebes a.s. ve své galvanovně provádí na plně automatizované 
lince galvanickou úpravu povrchů niklováním, zinkováním a cínováním. V teoretické části 
bylo provedeno zhodnocení základního principu pokovování, specifikace technologických 
operací, vlastnosti povlaků, metody hodnocení povlaků a mechanismy degradace 
galvanických povlaků. V experimentální části charakterizace základního materiálu, parametry 
galvanického pokovení. Metalografické hodnocení povlaků a následné vyhodnocení vztahů 
mezi parametry galvanického pokovení a kvalitou vrstvy. 

Klíčová slova: galvanický povlak, niklování, zinkování, cínování, základní substrát. 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with galvanic plating, which is carried by the Cebes, Inc. They produce not 
only commutators, brush holders, slip rings and components for wind power plants but they 
also make  galvanic plating by nickel, zinc and tin plating on their full automatic line. The 
theoretical part is focused on the basic principle of metal plating, it specifies basic 
technological operations, coating property, classification methods of coating and mechanisms 
of degradation of galvanic coating. The experimental part characterizes basic material and 
parametres of galvanic coating. Followed by metallographic evaluation of coating and final 
evaluation of relations between the galvanic coating parametres and the quality of layer. 

Keywords: galvanic coating, nickeling, zinc coating, tin plating, metallic substrate 
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1. Úvod 
Diplomová práce je zaměřena na galvanické pokovování, které provádí firma Cebes a.s. 
Brumov. V galvanovně provádí na plně automatizované lince závěsové a hromadné 
pokovování produktů- niklováním, zinkováním a cínováním. Hodnocení základního principu 
galvanického pokovování, význam elektrochemické řady napětí kovů pro galvanické 
pokovování, degradační mechanismy galvanických povlaků, základní operace 
technologického procesu pokovování, to jsou hlavní kapitoly teoretické části předkládané 
diplomové práce. V experimentální části je jmenování složení galvanické lázně, parametry 
technologického procesu, nejčastější vady povlaků. Na připravených vzorcích z různých 
substrátů provedený galvanický povlak. Měření tloušťky povlaku metodou světelné 
mikroskopie, provedené hodnocení nanesené vrstvy zaměřené na fázové rozhraní, základní 
substrát – povlak, čistota povlaku. V další části na zinkovaných vzorcích nanesení vrstvy 
požadované tloušťky při dvou proudových hustotách, měření tloušťky povlaku dvěma 
metodami, následné hodnocení rovnoměrnosti nanesené vrstvy metodou světelné mikroskopie 
a hodnocení metalografie povlaku. V závěru experimentální části je proveden rozbor příčin 
prasklé Zn pokovené podložky. 
 

 

 

Obr. 1: Zinkované součásti 
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2. Teoretická část 

Povrchové úpravy se významně podílí na výsledné jakosti technického zařízení. Ovlivňují 
jeho životnost, provozní spolehlivost, jeho využitelnost a nároky na údržbu. Nedostatečná 
resp. nevyhovující povrchová ochrana může znehodnotit i vynikající technické dílo. 
Povrchová ochrana ovlivňuje a podmiňuje nejen funkčnost strojírenských výrobků, ale i jejich 
vzhled. I když vzhledově narušené zařízení jsou ještě funkčně využitelné, klesá jejich 
prodejnost. Úspěšné vyřešení ochrany materiálů je podmíněno vždy přesným vymezením 
všech technických, ekonomických a ekologických kritérií, faktorů charakterizujících daný 
problém. Celosvětově zostřené ekologické uvědomění se stále se zmenšujícími zásobami 
surovin a pokračující energetické problémy nutí i obor povrchových úprav úsporně a 
ekologicky pracovat a myslet. Toto uvědomění si ekologických důsledků lidské činnosti má 
dnes zásadní vliv na vývoj jednotlivých technologií i celého oboru. Nadále se proto musíme 
stále více i v povrchových úpravách orientovat na požadavky pracovní bezpečnosti, na 
bezodpadové technologie, bezpečný způsob likvidace odpadních produktů, zpracování 
druhotných surovin, na plně automatizovaná pracoviště, i na přímou závislost energetické 
spotřeby s ekologií. Obor povrchových úprav je z pohledu k životnímu prostředí naprosto 
pozitivním činitelem: brzdí a omezuje korozní a další destrukční děje a tím vede k úsporám 
materiálů, surovin, k jejich dokonalejšímu využívání. V současné době je povrch všech kovů 

v ČR odhadován na 12 miliard m
2

. Z tohoto množství je asi 35 % povrchu nechráněno, asi 65 
% povrchu je opatřeno povlaky: plocha kovového povrchu opatřeného povlaky v současné 

době v ČR je tedy asi 8 miliard m
2

. Ročně se v ČR vytvoří povlaky na asi 660 milionech m
2

 

kovového povrchu. Průměrná doba expozice povlaku v korozním prostředí je téměř 12 let. 
Průměrná životnost povlaku je však nižší. V současné době se odhaduje na 6 let [1]. To je jen 
několik známých čísel týkající se problematiky pokovovaných povrchů.  

 
 
 

 
 
 

Obr. 2: Niklované součásti na konkrétní aplikaci 
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2.1. Základní pojmy související s elektrolýzou 

Elektrolýza je elektrochemický jev, způsobený průchodem elektrického proudu kapalinou 
elektrolytem, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách. Z fyzikálního 
hlediska dochází k výměně elektronů (v případě kovů) nebo iontů, pokud hovoříme o 
roztocích nebo taveninách elektrolytů. Kladné ionty se pohybují k záporné elektrodě a 
záporné ionty ke kladné elektrodě. Na elektrodách může docházet k chemickým reakcím mezi 
ionty a elektrodou, mezi ionty samotnými nebo mezi ionty a elektrolytem (díky vyšší 
koncentraci iontů u elektrody). Na kladné elektrodě (anodě), k níž jsou přitahovány anionty, 
dochází k oxidaci. Na záporné elektrodě (katodě), ke které putují kationty, dochází k 
redukci[2]. 

 

Obr. 3 : Princip elektrolýzy 

Elektropozitivita- obecně jsou jednotlivé atomy v látkách spojeny kovovou vazbou, v níž se 
uplatňují delokalizované valenční elektrony. Ty náležejí atomům, které tvoří krystal. V 
případě fyzikálních vlastností kovů jsou pro nás důležité chemické reakce kovů s vodou a s 
roztoky kyselin. Podle reakcí ve vodném roztoku kyselin se kovy zařazují do elektrochemické 
řady napětí (Tabulka1), kde jsou jednotlivé prvky seřazeny podle své elektropozitivity. Jinak 
řečeno, může-li kov předat své valenční elektrony, má takzvanou „schopnost tvořit kationty“. 
Protože jednotlivé kovy mají tuto schopnost rozlišnou, zavádí se indikátor s názvem 
„rozpouštěcí napětí“, který je mírou této schopnosti. Podle hodnoty rozpouštěcího napětí 
(udáno ve voltech) řadíme kovy do zmiňované elektrochemické řady kovů. Patří sem také 
vodík, který má schopnost oxidovat se podobně jako kovy[3].  

Vodík- jeho potenciál je roven nule a pozičně rozděluje řadu na dvě části. Řada napětí kovů 
má pro galvanotechniku zásadní význam. V praxi je tento potenciál ovlivňován prostředím, 
které může hodnoty potenciálu významně ovlivnit. Kovy před vodíkem – reagují s vodou 
nebo vodnými roztoky kyselin za vzniku plynného vodíku. Reakce je tím intenzivnější, čím 
více je kov vzdálen od vodíku. Nazývají se neušlechtilé kovy. Kovy za vodíkem – tyto 
schopnosti nemají. Buď reagují s kyselinami, ale vodík nevytěsňují, nebo s nimi nereagují. 
Nazývají se ušlechtilé kovy. 
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Proudová hustota- při pokovovacím procesu má podstatný vliv na kvalitu získaného 
povrchu. Je definována jako intenzita proudu vztažená na jednotku plochy katody a udává v 

jednotkách Am
2

, respektive Adm
2

. 
 
Elektrolýza vody- elektrolýzou H2O dochází k rozkladu vody na vodík a kyslík. Voda 
(elektrolyt) musí obsahovat přísadu jiného elektrolytu, abychom dosáhli co nejvyšší elektrické 
vodivosti. Průchodem elektrického proudu systémem vznikají na elektrodách jednotlivé 
plyny. Zařízení, ve kterém dochází k takovýmto jevům, se nazývá elektrolyzér. 
 

Tabulka1: Standartní potenciály E° kovů 

Kov Kov/ion kovu Potenciál[V]. 
Hořčík Mg/Mg2+ -2,40 
Hliník Al/Al3+ - 1,70 

Berylium Be/Be2+ -1,69 
Mangan Mn/Mn2+ -1,10 
Chrom Cr/Cr3+ -1,00 
Zinek Zn/Zn2+ -0,76 
Chrom Cr/Cr2+ -0,56 
Železo Fe/Fe2+ -0,44 

Kadmium Cd/Cd2+ -0,40 
Indium In/In3+ -0,34 
Kobalt Co/Co2+ -0,29 
Nikl Ni/Ni2+ -0,22 
Cín Sn/Sn2+ -0,14 

Olovo Pb/Pb2+ -0,12 
Železo Fe/Fe3+ -0,045 
Vodík H2/2H+ 0,00 

Cín Sn/Sn4+ +0,05 
Antimon Sb/Sb3+ +0,20 
Vizmut Bi/Bi3+ +0,23 
Arzen As/As3+ +0,30 
Měď Cu/Cu2+ +0,35 
Měď Cu/Cu+ +0,51 

Stříbro Ag/Ag+ +0,80 
Platina Pt/Pt4+ +0,88 
Zlato Au/Au3+ +1,38 
Zlato Au/Au+ +1,50 

 
Vodíkové přepětí- rozdíl mezi skutečným potenciálem vylučování a teoretickým potenciálem 
vylučování vodíku. Hodnoty vodíkového přepětí na jednotlivých kovech jsou různé. Je-li 
potenciál vodíkového přepětí zápornější než potenciál vlastního kovu, vylučuje se z vodného 
roztoku pouze kov. Jsou-li oba potenciály blízké a je-li přitom potenciál přepětí vodíku 
ušlechtilejší, vylučuje se kov společně s vodíkem. První případ je pro galvanické pochody 
nejideálnější, druhý případ pak nejčastější. Při galvanickém pokovování na obou elektrodách 
vedle hlavních elektrochemických reakcí probíhají ještě vedlejší reakce, jež způsobují, že 
dodané množství elektrického proudu není zcela spotřebováno na vylučování a rozpouštění 
kovu. Skutečné množství elektrického proudu spotřebovaného na vyloučení nebo rozpouštění 
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kovu nazýváme proudovým výtěžkem. Energetické vztahy týkající se výroby vodíku 
prostřednictvím elektrolýzy vody popisují Faradayovy zákony: 

První zákon říká, že množství vyloučené látky účinkem elektrického proudu je přímo úměrné 
velikosti elektrického náboje prošlého elektrolytem. 
Množství vyloučeného kovu - m na katodě odpovídá elektrochemickému gramekvivalentu Ac 
pokovovaného kovu, procházejícímu proudu I a době pokovení t. 
 
       m = Ac. I. t       [g ]                                                                                           (1) 

Druhý zákon říká, že množství různých látek vyloučených na elektrodách průchodem 
stejného elektrického náboje jsou v poměru svých ekvivalentů. 
Elektrochemický ekvivalent je dán výrazem: 
 

  A =
 .  

    [kg.C-1]                                                                                                 (2) 

M m - molární hmotnost kovu[ g.mol-1], z – oxidační číslo, F - Faradayova konstanta 96 486       

[C.mol-1]. 

V galvanotechnice se často používá jako jednotky elektrického množství tzv. ampérhodiny – 
Ah. K vyloučení jednoho gramekvivalentu je zapotřebí 26,8 Ah[2]. 

 

2.1.1. Dělení kovových povlaků 

S ohledem na svou funkci v elektricky vodivém prostředí se kovové povlaky rámcově dělí na 
katodické a anodické. Elektrochemickou ušlechtilost kovu, nebo také fyzikálně vyjádřeno-
snahu kovu uvolňovat elektrony a přecházet do iontového stavu (oxidovat), je možno 
charakterizovat standardním potenciálem kovu (tabulka1). Taková řada však nepodává přesný 
obraz o skutečné korozní odolnosti, která je podmíněna mnoha dalšími činiteli, např. 
ochrannými vlastnostmi tenkých vrstev na povrchu některých kovů (Al, Cr, ap.). To má za 
následek i rozdíly v jejich postavení v řadě průměrné korozní odolnosti kovů a jejich slitin. 
Korozní rychlosti mohou být za různých podmínek a stavu materiálu odlišné[1]. 

Katodické ochranné povlaky fungují proti základnímu materiálu jako katoda, jsou tedy 
ušlechtilejší. Nebezpečí jejich použití spočívá v tom, že v případě větší poréznosti nebo 
porušení povlaku nastane intenzivní koroze anody, tj. základního kovu pod ochrannou 
vrstvou. Poréznost zde však nehraje většinou podstatnou roli, ačkoliv anoda je oproti katodě 
příliš malá a měla by prudce korodovat. Podstata zdánlivé nesrovnalosti spočívá v tom, že 
většinou nejsou dostatečně splněny podmínky pro funkci takového článku. Výjimku tvoří 
silně agresivní elektrolyty. Životnost katodických povlaků v atmosférických podmínkách je 
zpravidla dobrá.  

Anodické ochranné povlaky fungují proti základnímu materiálu jako anoda. Jejich funkci 
však nelze chápat jako jednoduchý elektrochemický děj, při kterém by vlastně povlak 
fungoval jako obětovaná anoda. Na anodické povlaky se uplatňují takové kovy, které sice 
reagují v daném prostředí, ale výsledkem je vznik korozních zplodin odolných proti další 
korozi. Vlastní ochrannou funkci mají tedy korozní zplodiny na povrchu anodického povlaku. 
Příkladem takového ochranného kovu je hliník, který v atmosférických podmínkách reaguje 
za vzniku ochranného korozního produktu (oxidu Al2O3), podobně se chová i zinek, reagující 
za vzniku oxidu ZnO[1]. Je třeba zdůraznit, že hodnota potenciálního rozdílu, který může 
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existovat mezi povlakem a základním kovem, nezávisí jen na zúčastněných kovech, ale 
především na prostředí, jemuž jsou vystaveny. Relativní postavení povlaků a základního kovu 
v elektrochemické řadě napětí poskytuje jen hrubou představu o potenciálu, který může mezi 
nimi vznikat za provozních podmínek a často vede k omylům. Řada elektrochemických 
potenciálů získaná měřením potenciálu kovů v tekoucí mořské vodě bývá spolehlivějším 
vodítkem. Ale i takto získané hodnoty jsou správné pouze v podmínkách, za kterých byly 
stanoveny [5]. 

 

2.1.2. Ochranná hodnota povlaku 

Tato hodnota spočívá především ve schopnosti povlaku chránit základní kov před korozí. 
Mezi faktory, na nichž tato hodnota závisí, patří tloušťka a celistvost povlaku, korozní 
vlastnosti povlaku a základního kovu, elektrochemické vztahy mezi povlakem a základním 
kovem a v neposlední řadě okolní prostředí, kterému bude pokovovaný předmět vystaven. 
Povlakem lze nazývat každou látku, nanesenou na povrch základního materiálu. Při nanesení 
povlaku se zvětšuje většinou tloušťka materiálu (od μm do mm). Některé povlaky na povrchu 
materiálu mohou samovolně vznikat i díky působení vnějšího prostředí[4].  

Pro vytváření kovových povlaků se používá řady kovů od velmi ušlechtilých -vzhledem k 
železu pozitivních, až po kovy méně ušlechtilé - vzhledem k železu negativní. Přes velkou 
rozmanitost materiálů a používaných technologií je možno uvést řadu obecných vztahů pro 
mechanismus ochranného působení kovových povlaků. Nejdůležitějším hlediskem pro 
hodnocení ochranné funkce kovových povlaků je tloušťka a poréznost povlaku. Životnost 
povlaku je přímo závislá na tloušťce, neboť se tak snižuje počet korozně významných pórů. 
Optimální je ten stav, kdy povlak je neporézní. Mezi tloušťkou a životností povlaků však není 
jednoduchá závislost, protože korodující povlak se postupně stává poréznějším, a tak je nutné 
brát v úvahu i vliv podkladového materiálu. Stejně tak není zanedbatelný ani vliv 
nestejnorodosti nehomogenity povlakového kovu zapříčiněný obvykle změnou některé 
určující veličiny technologie pokovení[1]. Je třeba zdůraznit, že je potřeba nanášet povlak o 
dostatečné tloušťce vrstvy, tak aby byla zaručena celistvost po celou předpokládanou dobu 
životnosti povlaku.  

 

2.1.3. Vliv okolních faktorů prostředí na životnost povlaku 

Životnost většiny galvanických povlaků ovlivňuje zcela zásadním způsobem výše zmíněná 
okolní atmosféra. Podle jejího vlivu na galvanické povlaky ji můžeme rozdělit na dva typy: 

1)Vnitřní atmosféra 

2)Vnější atmosféra:-průmyslová a městská atmosféra 
                                -mořská a přímořská atmosféra 
                                -tropická atmosféra a zemědělských oblastí.  
Obecně lze říci, že nejnepříznivěji na povlaky působí atmosféra průmyslového a mořského 
prostředí. V ovzduší měst a průmyslových center jsou obsaženy plyny s obsahem síry a 
sirných sloučenin a zplodiny oxidace tuhých paliv. Pro atmosféru mořských a přímořských 
oblastí je příznačný obsah chloridů, kdežto tropické prostředí se vyznačuje poměrně vysokou 
teplotou a vlhkostí. Úbytek vrstvy za jeden rok je v každém korozním prostředí jiný[20].  
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2.1.4. Soudržnost kovového povlaku s podkladovým kovem 

Krystalizační proces při galvanickém pokovování probíhá na bázi krystalické stavby 
podkladového kovu, který ovlivňuje stavbu galvanického povlaku a jeho soudržnost. Podle 
charakteru strukturní mřížky podkladového kovu a mřížky galvanicky aplikovaného kovu 
rozeznáváme dva druhy vazby povlaku na základní kov: 
a)koherentní 
b)slitinový 
Elektrokrystalizace kovového povlaku probíhá ve čtyřech stupních: 
-transportní reakce kationtů vylučovaného kovu k povrchu katody cestou difúze a migrace 
-přestup iontů fázovým rozhraním elektrolyt-elektroda, spojený s jejich desolvatací a reakce 
 s elektrony za vzniku atomů vylučovaného kovu, adsorbovaných na povrchu katody 
-difúze adsorbovaných atomů k místům, kde se zabudují do krystalografické mřížky (vznik 
 krystalizačních zárodků) 
-růst krystalitů vylučovaného kovu na bázi vzniklých krystalizačních zárodků. 
Krystalizační zárodky se přednostně tvoří na aktivních místech katody. Aktivní místa mohou 
být poruchy krystalické stavby kovu katody, vrcholky krystalitů, a místa které mají 
energeticky vyšší hladinu oproti ostatním povrchovým plochám katody. Práce potřebná k 
vzniku krystalizačního zárodku je závislá na jeho rozměru a je největší u trojrozměrných 
zárodků[6]. 
Velký počet proměnných v pokovovacím procesu má vliv na strukturu povlaku. Patří mezi ně 
iontová koncentrace, přísady, proudová hustota, teplota, pohyb lázně a polarizace. Tyto 
parametry mohou mít vliv na velikosti zrna. Dalším faktorem, který má podstatný vliv při 
elektrokrystalizaci, včetně jejich struktury a vlastností, je již výše zmiňovaná povaha 
základního materiálu, na kterém pokovování dochází [7]. 

 

                                                Obr. 4: Schéma elektrokrystalizace[1]. 

V minulosti panovala domněnka, že galvanicky vyloučené kovy patří mezi nejčistší. Toto 
tvrzení mohlo být ospravedlnitelné z pohledu kovových nečistot. Pokud byla výchozí sůl 
zbavena nečistot, byla přítomnost jiných kovů eliminována. Se zdokonalením analytických 
metod a rozvojem přístrojů umožňující stanovit v kovech různé nekovové elementy přišlo 
zjištění, že galvanicky vylučované kovy mohou obsahovat i poměrně značné množství 
nečistot, které většinou pocházejí z látek na katodě adsorbovaných, které zdegradovaly a 
jejich rezidua zůstala v rostoucí vrstvě [8]. 
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2.2. Ovlivňování elektrokrystalizace kovových povlaků 
 
Cílem procesu elektrokrystalizace je dosažení kvalitního kompaktního nepórovitého 
houževnatého a hladkého popřípadě lesklého povlaku, který je pevně spojen se základním 
materiálem. Elektrokrystalizace je velmi složitý proces a uplatňuje se při ní řada různých 
faktorů. Je to především složení lázně, hodnota pH, teplota, hustota elektrického proudu, typ 
elektrod, atd. Při pokovovacím procesu hraje významnou úlohu inhibice. Většina výše 
uvedených faktorů má vliv na elektrokrystalizaci povlaku a pro každou lázeň je specifická.  
Krystalická stavba povlaku závisí na rychlosti tvoření krystalových zárodků (nukleí - vn) a na 
vlastní krystalizační rychlosti (vr). Pro získání jemnozrnných povlaků je tedy třeba, aby 
rychlost tvoření krystalových center byla velká a krystalizační rychlost malá. Toto je možno 
ovlivnit proudovou hustotou, teplotou lázně, přísadami i reverzačním zapojením. První 
zárodky vznikají na aktivních centrech (geometrické výčnělky, trhlinky ap.). Vylučováním 
těchto center (např. leštěním) se zvyšuje spontánní krystalizační rychlost (jemnější struktura 
povlaku). Spontánní krystalizační rychlost ovlivňuje proudová hustota, koncentrace iontů 
vylučovaného kovu v elektrolytu, jeho viskozita a přítomnost koloidů[4]. 
Na prvý pohled by se zdálo, že zvyšováním teploty a proudové hustoty zvyšujeme rychlost 
vylučování a tím můžeme rychleji získat vhodné povlaky. Není tomu tak, při překročení 
optimálních hodnot pro určitou lázeň vznikají povlaky hrubě krystalické, eventuelně s nízkou 
přilnavostí. Organické látky koloidního charakteru, přidávané do galvanických lázní, 
následkem své adsorpční schopnosti obalují jednotlivá krystalizační centra na katodovém 
kovu a zabraňují tak narůstání rozměrných krystalů. Určitou skupinou těchto látek jsou tzv. 
leskutvorné přísady. Jejich účinek na vylučující se kov je tak velký, že je možno vylučovat 
lesklé povlaky přímo z lázní. Při reverzačním zapojení se předměty střídavě stávají katodou 
(delší doba) a anodou (kratší doba). Při katodickém zapojení se na předmětu vylučuje kov a 
při anodickém zapojení se kov rozpouští [1]. 
Rozložení povlaku na základním kovu není úplně rovnoměrné z důvodu nerovnoměrného 
rozložení proudu v elektrolytu mezi anodou a katodou. Tato problematika je poněkud 
komplikovanější, kterou zde nebudeme podrobněji rozebírat. Pro nás je důležité, že 
v elektrolytu dochází k přerozdělení primárního proudu, který není na všech místech stejný. 
 

 

2.2.1. Význam inhibice při galvanické pokovování 
 
Úkolem inhibitorů je příznivě ovlivnit svou adsorpcí elektrokrystalizační proces tak, aby 
depozit splňoval určité podmínky. Inhibitory jsou nejčastěji organické látky, které se přidávají 
do galvanických lázní v nepatrných koncentracích. Jako inhibitory mohou působit i nečistoty 
zanesené do lázní. To souvisí se závislostí jejich adsorpce a na řadě faktorů, jako je složení 
elektrolytu, elektrodový potenciál, a charakter kovu elektrody. Inhibitory jsou v mnoha 
případech specifické pro jednotlivé druhy lázní a účinkují rozdílně v kyselých a v alkalických 
lázních. Při vylučování různých kovů inhibitory mohou různě ovlivňovat proces 
elektrokrystalizace:  
-zmenšují velikost krystalů vylučovaného kovu, mění hrubý depozit na jemný 
-podstatně omezuje růst dendritů a pecek 
-mění strukturu depozitu, jeho texturu 
-umožňuje tvorbu lesklého depozitu 
-ovlivňuje vnitřní pnutí vyloučeného povlaku 
-zvyšuje proudovou účinnost lázně 
-zvyšuje hloubkovou účinnost lázně 
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Inhibitory nebo jejich rozkladné produkty lze zjistit v nepatrném množství i v depozitu[3]. 
Přestože pokovovací proces je z technologického hlediska poměrně jednoduchou záležitostí, 
jsou jevy související s elektrokrystalizací poměrně složité, a proto dochází často k závadám. 
Je výhodné pravidelně kontrolovat složení, podmínky chodu lázní i stav zařízení a závadám 
předcházet. Kromě vhodného výběru operací má na kvalitu povlaků významný vliv pohyb 
zboží nebo lázně. Velmi důležitý je též způsob zavěšení pokovovaných předmětů v 
elektrolytu. 
 

2.2.2. Závěsy při pokovování 

Galvanický závěs je nástroj, určený k umístění a upevnění více součástí postupně na 
jednotlivé pracoviště galvanické linky a k účinnému přivedení elektrického proudu na ně. 
Musí být dimenzován tak, aby byl na všechny součásti přiveden proud o stejné hodnotě. Na 
tyčích nesoucí kontakty nesmí docházet k úbytku napětí[25]. 
Základní požadavky kladené na závěs galvanické linky musí splňovat následující požadavky: 
-při manipulaci nesmí docházet k jeho deformaci 
-pokovované součásti musí být na závěs snadno upevnitelné, zároveň během pohybu linky 
 musí pevně držet  
-na všechny součástky musí být přiveden pokovovací proud stejné hodnoty, pokles napětí 
 způsobený odpory závěsu musí být minimální 
-pokovované součásti musí být rozloženy na závěsu rovnoměrně, aby se i povlak vylučoval co 
 nejrovnoměrněji 
-na povrchu musí být závěs izolován chemicky i mechanicky, kromě kontaktních míst 
-upevnění na katodovou tyč musí být pevné, aby při pojezdu nedocházelo k výkyvům 
Rozložení tloušťky povlaku na pokovované součásti je ovlivněno řadou faktorů: 
-poloha součástek 
-vzdálenost součástek 
-upevnění součástek na závěs 
 
 
2.3. Degradační procesy 
 
2.3.1. Vnitřní pnutí u kovového povlaku 

Vnitřní pnutí je charakteristické pro převážnou většinu galvanických povlaků. Příčinou jejich 
existence jsou deformace v krystalické mřížce vylučovaného kovu. 
Rozdělení vnitřního pnutí: 
-makroskopické, vliv pnutí přesahuje 1mm- označujeme je jako makropnutí 
-mikroskopické, vliv pnutí je od 0,5-1 µm 
-submikroskopické, vliv pnutí dosahuje 0,5 µm 
V mikroskopickém rozsahu mohou makropnutí vycházet např. z hranic zrn, na kterých se 
přednostně vylučují cizí částice, a kde jsou nahromaděny dislokace. 
V důsledku vnitřního pnutí (snaha povlaku o zvětšení či zmenšení objemu) vzniká při 
vytváření povlaků orientované působení výsledného namáhání v celém výrobku. Je příčinou 
praskání a odlupování povlaku, vzniku trhlin, může vyvolat i tvarovou deformaci výrobku 
(jednostranně pokovené vzorky) [10]. 
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2.3.2. Vodíková křehkost 

Při procesech povrchových úprav především při moření v kyselinách nebo při galvanických 
procesech vzniká následkem chemických, resp. elektrochemických procesů vodík. Jeho určitá 
část může difundovat do materiálu. Vodík může vnikat do materiálu i při použití nevhodných 
procesních kapalin (omílání, obrábění), ale i při korozi materiálu. Vodíkové poškození se 
může objevit jako důsledek působení jednak plynného prostředí, jednak elektrolytu. Při korozi 
v elektrolytech na katodických místech vzniká vodík ve stavu zrodu, který může difundovat 
do krystalové mřížky kovu (na rozdíl od molekulárního vodíku, který difunduje do kovu 
velmi obtížně), kde způsobuje tzv. vodíkové zkřehnutí materiálu. Příčinou je pružná 
deformace mřížky intersticiálním vodíkem [9]. 
Při elektrochemickém vylučování povlaků dochází vždy v určité míře na katodě k vývinu 
vodíku v elektrolytu. Volný vodík v atomární nebo protonické formě, rychle proniká do 
některých kovů, které jsou tomu náchylnější a výrazně ovlivňuje jejich vlastnosti. Studium 
katodického navodíkování ukazuje, že při některých typech elektrolytického pokovování 
dochází k rychlému a intenzivnímu navodíkování  vylučovaného povlaku. V praxi u 
elektrolytického vylučování kovů k vodíkové křehkosti může docházet zpravidla 
při nedodržení technologické kázně. Nesprávné nastavení proudové hustoty, znamená 
zvýšený vývin vodíku na katodě. Taktéž hraje důležitou roli v boji proti vývinu nadměrného 
vodíku správné složení lázně. Dalším možným místem v galvanickém procesu, kde může 
docházet k vnikání vodíku do povrchu dílů, je nesprávné užívání odmašťovací elektrolytické 
lázně. Při katodickém cyklu odmašťování se na katodě vyvíjí dvojnásobné množství vodíku 
než na anodě kyslíku. Správný cyklus by měl být nastaven například: 20 vteřin anodické a 10 
vteřin katodické odmaštění. Cyklus odmašťování vždy musí končit na anodě. Nejen při 
elektrolytickém procesu se do dílu může dostat vodík a způsobit tak vodíkovou křehkost. 
Daleko kritičtější je oblast kyselinového moření, dekapování či procesu, kde díl je ponořen 
v kyselinách. Opět na povrchu dílu dochází k uvolňování vodíku. V neprospěch moření mluví 
i dlouhé doby ponoru při snaze odstranit silné vrstvy okují a rzi.  
U vysokopevnostních dílů je tedy při těchto procesech nezbytné po ukončení procesu, kdy 
dochází k navodíkování povrchu, díly podrobit tepelné operaci-odvodíkování , které umožní 
samovolnému úniku vodíku z povrchu dílu. Účinnost procesu odvodíkování,potažmo i 
schopnost galvanického procesu povrch dílu navodíkovat, je nutné pravidelně sledovat [10]. 
Vodíkové poškození je nebezpečné nejen pro vlastní upravovaný materiál, ale zpětně i pro 
samotné povrchové úpravy. Při nižších teplotách je vodík méně rozpustný, volné atomy či 
ionty se začnou z materiálu částečně uvolňovat. Některé povlaky propouštění vodíku při 
odvodíkování zpomalují (Zn) a některé mu zcela zabraňují (smalty, plasty) [11]. 
  
 
2.3.3. Opatření   proti vzniku vodíkové křehkosti 

Atomární vodík potřebuje nutně partnera pro vazbu a je proto nanejvýše reaktivní. Než narazí 
na další atom vodíku, vystačí s atomy železa na povrchu dílu jako partnery pro vazbu. V 
tomto případě se mluví o adsorbovaném (atomárním) vodíku Had. Adsorbovaný atomární 
vodík se může vázat s jiným svého druhu v molekulu H2, která nakonec vystoupává v 
bublinkách plynu a již neznamená žádné nebezpečí pro základní materiál. Adsorbovaný 
atomární vodík může ale také difundovat do základního materiálu, a tam poškodit jeho 
strukturu. Kovový povrch v elektrolytu vykazuje obecně vrstvu z adsorbovaných složek 
elektrolytu, např. molekul vody, kationtů, aniontů nebo organiky (inhibitorů, tenzidů obr. 5.) 
Stupeň pokrytí (poměr plochy pokryté jedním druhem částic k celkové ploše) závisí na 
elektrochemickém potenciálu částic, teplotě a koncentraci všech složek v elektrolytu. Dle 
zákonů difúze probíhá transport atomárního vodíku do vnitřku materiálu tím rychleji, čím je 
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větší rozdíl mezi povrchovou koncentrací Had (= stupněm pokrytí) a koncentrací H ve 
vnitřku[18]. To znamená, vysoký stupeň pokrytí atomárním vodíkem má za následek rychlejší 
zabudování vodíku do materiálu a naopak. Rozhodující je také doba expozice, při krátkých 
časech zpracování má jen málo vodíku příležitost zabudování do materiálu. Obecně, by měl 
být stupeň pokrytí atomárním vodíkem v procesu moření, elektrolytickém odmašťování a 
zinkování, co nejmenší. Doba expozice by měla být, co nejkratší [12]. 

 

 

 

 

Obr. 5: Kovové povrchy v elektrolytu jsou vždy pokryty adsorbovanými složkami       
elektrolytu [10]. 
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2.4. Technologické operace při pokovování 

Samotná povrchová úprava se provede po dobrém očištění a odmaštění součástí pouhým 
ponořením na několik vteřin do uvedené lázně. Povrchově upravené součásti se vyjmou, 
opláchnou vodou a osuší. Nutnou podmínkou pro bezchybné vylučování povrchových vrstev 
je dodržení především technologických (praktických) podmínek, teplota, čas, hodnota pH, 
správné složení lázní. 
 

 

Obr. 6: Část galvanické linky 

 2.4.1. Odmašťování 

Jedná se o proces, při kterém se povrch součásti zbavuje především mastnoty a ulpěných 
nečistot na povrchu předmětu. Při odmašťování se musí překonat vazební síly, které působí ve 
vrstvě mastnoty, adhezní a vazební síly, které působí mezi základním materiálem a vrstvou 
mastnoty. Při styku navzájem nesmísitelných fází (kov, mastnota, odmašťovací roztok) prvky 
zaujímají takový tvar a polohu, které odpovídají nejnižšímu energetickému stavu. 
V galvanizačním procesu používáme chemické a elektrolytické odmašťování. 
Při chemickém odmašťování zajišťuje narušování vazebních sil chemický proces, který 
vyvolává použitá odmašťovací lázeň. Při elektrolytickém odmaštění vznikají plyny (na katodě 
vodík, na anodě kyslík). Tyto plyny ruší adhezní síly, které vážou nečistoty na povrchu kovu 
a odtrhují se od něho[11]. 
Pro chemické odmaštění je vhodná vysoce účinná lázeň Uniclean 155, která se hodí pro 
všechny druhy chemických odmašťovacích zařízení, pro provoz na závěsech i bubnech. 
Slouží k odmaštění oceli a barevných kovů. Je možno ji použít i pro elektrolytický způsob 
odmaštění. Výběr správného odmašťovacího přípravku hraje důležitou roli. Výběr 
nesprávného přípravku může vést k silné korozi kovů, lehké kovy se dokonce mohou 
rozpustit. 
Elektrolytické odmašťování je poslední nezbytnou operací před vlastním pokovením. Jeho 
účelem je odstranit poslední zbytky nečistot, které na povrchu kovu zbyly po hrubém 
odmaštění ve formě monomolekulární vrstvy. Podle způsobu zapojení (umístění předmětu v 
lázni) můžeme elektrolytické odmašťování rozdělit na katodické, anodické a katodicko-   
anodické. 
Pro elektrolytické odmašťování je vhodné použití UniClean CZ 250 EU, který z litiny a oceli 
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odstraní rez a lehké okuje, které vznikají žíháním, kalením nebo svařováním. Použití této 
lázně má oproti kyselinám následující výhody: 
-základní materiál se nenaruší 
-nedochází k rozměrovým změnám (mořením kyseliny dochází k jistým změnám) 
-části mají aktivní povrch, lze je hned galvanizovat 
-odstraňuje rez a okuje z drobného zboží. 
 
 

2.4.2. Moření 

V galvanickém procesu se zkorodované součástky zbavují koroze buď mechanicky, např. 
broušením, otryskáváním nebo se musí mořit. Moření je chemický proces odstranění koroze z 
povrchu materiálu. Je to operace, kterou se z ekologických důvodů snažíme navrhovat 
minimálně. Koncentrace vodíku v mořících lázních je velmi vysoká a doba expozice je často 
velmi dlouhá. Vysokopevnostní díly by se proto nejlépe, neměly vůbec mořit[21].  Přesto jsou 
většinou tak silně znečištěné popř. pasivní, že se bez mořícího stupně nedají vůbec zpracovat. 
Proto operace moření by měla být, co nejkratší dobu. Je lepší, mořit kratší dobu s vyšší 
koncentrací kyseliny, než delší dobu s nižší koncentrací. K moření se nejčastěji používá 
kyselina chlorovodíková (HCl), kyselina sírová (H2SO4) a kyselina fosforečná H3PO4. 
Optimální koncentrace při použití kyseliny chlorovodíkové je 15 %, při použití kyseliny 
sírové 20 %. Kyselina fosforečná je využívána k moření výjimečně, vzhledem k její vyšší 
ceně. Při moření v kyselině sírové je potřebný ohřev mořící lázně na 50 – 70 °C. Je-li však 
teplota v mořící lázni zvýšena o 10 °C, účinnost moření je dvojnásobná[12 ].  

UniClean501 je trojsložková mořící-odmašťovací lázeň pro ocel složená z kyseliny 
chlorovodíkové nebo sírové. Aktivuje mořící efekt za současné inhibice základního materiálu.  
Základní materiál je chráněn proti vodíkové křehkosti. Zároveň rozpouští uhlíkové depozity, 
zbytky po svařování nebo pájení a všechny druhy oxidů na oceli. Užití lázně nám zajistí 
dokonalou předúpravu a aktivaci základního materiálu. 
 
 
 2.4.3. Oplachování  

V průběhu technologického procesu dochází k opakovanému provádění procesu oplachování, 
slouží k odstranění zbytků lázní z jednotlivých operací. Účelem oplachování je snižovat 
přenosy chemikálií z jednoho funkčního roztoku do následujícího na únosnou míru tj. 
zřeďovat přenášené roztoky vodou, a tím zamezit znehodnocování následujícího funkčního 
roztoku v technologickém postupu povrchové úpravy. Pro zvýšení kvality oplachování 
případně pro zachycení přenášených lázní se používá různých kombinací oplachování: 
dvoustupňový, protiproudý, jednostupňový, postřikový, neprůtočný, ponorový a různé 
kombinace mezi nimi. 

 
 
2.4.4. Dekapování 

Provádí se v kyselém prostředí. Někdy je účelem dekapování i neutralizace po předchozím 
pobytu materiálu v alkalickém prostředí, zpravidla odmašťování, nebo také pro odstranění 
tenkých oxidických vrstev vznikajících např. působením kyslíku při anodickém odmašťování. 
Do dekapovacího roztoku se přidává povrchově aktivní látka, aby došlo k dokonalému 
smočení součásti před pokovením. 
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2.4.5. Stahování 

Velké množství závad v pokovovacím procesu není způsobené vlastní galvanickou lázní, ale 
nedokonalou předběžnou přípravou základního materiálu. Dochází k tomu, že jsou díly špatně 
pokoveny a potom se musí stahovat a opět galvanizovat. U kalených dílů je nutné postupovat 
zvlášť opatrně. Stahování se provádí obvykle v kyselině chlorovodíkové při prudkém vývoji 
vodíku. To je způsobeno nižším přepětím železa ve srovnání se zinkem. To ale současně 
znamená, že i ten nejlepší inhibitor v této situaci nefunguje. Díly absorbují tedy obrovské 
množství vodíku a nesmí být beze všeho opět zinkovány a expedovány. Kalené odzinkované 
díly musí být nutně podrobeny tepelné úpravě[1]. Postup je nutné v každém případě 
dohodnout se zákazníkem. 

 

 
2.5. Měření pokovovaných povlaků v provozních podmínkách 

Základní požadavky na kvalitu povlaku: 
-tloušťka povlaku 
-subjektivní posouzení vzhledu povlaku (lesklý, pololesklý bez zjevných vad) 
 
 
 
2.5.1. Hullova cela 

 

                                                   Obr. 7: Hullova cela-podélný řez[7]. 

 
 
 
Nádobka užívaná k pokovovacím technologickým zkouškám. Lze z ní určit rozptyl lázně, 
současně vyhodnotit jakost povlaku kovu vyloučeného za různých proudových hustot. 
Hullova cela má tvar kvádru, jehož jedna stěna je o určitý úhel odkloněna. Do nádobky se 
umístí anoda a katoda, zhotovené z materiálů odpovídajících skutečným podmínkám 
v provozu. Obě elektrody (anoda A, katoda K) jsou rovinné, zhotovené obyčejně z plechu a 
přehrazují celý průřez nádobky. Anoda je umístěna v nádobce kolmo na stěny, katoda je o 
jistý úhel odkloněna. Primární rozdělení proudu na katodě proto není rovnoměrné. Při 
pokovovací zkoušce se do nádobky nalije zkoumaná lázeň a vloží se do ní obě elektrody. 
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Elektrolyzuje se po určitou dobu konstantním proudem určité velikosti. Hodnota celkového 
proudu se zvolí tak, aby na katodě probíhalo pokovování v rozsahu hustot proudu, v nichž má 
daná lázeň pracovat. Po ukončení zkoušky pokovený etalon (vzorek plechu o rozměru 100x70 
mm z oceli nebo mosazi) se vyjme a vyhodnocuje se kvalita povlaku vyloučeného kovu 
v závislosti na proudové hustotě. Rozptyl lázně se určuje porovnáním tloušťky naneseného na 
dvou místech katody, obyčejně ve vzdálenosti 1 cm od okraje [5]. 
Podle specifického vzhledu vyloučených povlaků je možné usuzovat na koncentraci 
základních složek, leskutvorných přísad, rozpustných nečistot a celkovou funkci lázně. 
Zkouška v Hullově vaničce je normována ČSN 03 8530. 
 
 

2.5.2. Měření tloušťky povlaku 

Pro měření tloušťky se používá ruční digitální přístroj SALUTRON COMBI D3, který slouží 
k nedestruktivnímu měření tloušťky vrstvy. Přístroj má zabudované dvě metody měření. 

1)pracuje na principu magnetické indukce (Fe) a slouží k měření tloušťky nemagnetických a 

 nevodivých vrstev na železe nebo oceli (např. zinku, mědi, laku, plastu…) 

2)pracuje na principu vířivých proudů a slouží k měření tloušťky anodických a nevodivých 

vrstev na barevných kovech a hliníku (např.elox na hliníku, chrom, lak, barva, atd. na 
barevných kovech). 

 
 

 

Obr. 8: SALUTRON COMBI D3 
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3. Experimentální část 
V první části na připravených vzorcích bylo provedeno metodou světelné mikroskopie 
hodnocení naneseného povlaku, měření tloušťky povlaku. V druhé části připravené vzorky se 
zadanou tloušťkou povlaku, prošly procesem pokovení při dvou různých proudových 
hustotách. Provedené měření tloušťky povlaku dvěma metodami, srovnání metod. Následuje 
vyhodnocení vlivu proudové hustoty na strukturu povlaku. V poslední části zkoumání příčin 
porušení prasklé Zn pokovené podložky.  

 

3. 1. Niklování 

Technologický postup galvanického niklování 
1. upevnění na závěsy 
2. a)chemické odmaštění 
    b)elektrolytické odmaštění 
3. teplý oplach 
4. moření ve směsi kyseliny dusičné a sírové 
5. studený oplach několikanásobný 
6. dekapování v kyselině chlorovodíkové 5-8% 
7. oplach- voda 
8. niklování podle návodu Atotech 
9. studený oplach 
 
Složení niklovací lázně 
Niklovací lázeň Nigal 33 je určena pro vylučování vysoce lesklých a vyrovnaných niklových 
povlaků na závěsech i hromadně. Lázeň má velmi dobrou hloubkovou účinnost, vyloučené 
povlaky jsou lesklé a vyrovnané i v tenké vrstvě. Niklové povlaky vyloučené z této lázně mají 
nízké vnitřní pnutí. Lázeň pracuje pouze s jednou leskotvornou přísadou. Povlaky mají velmi 
dobrou adhezi k podkladovému materiálu[24]. Pravidelné doplňování leskutvorné přísady 
Nigal 33 v malých objemech např. po každých 200Ah prošlých lázní, udržuje optimální 
koncentraci přísady a tím se zaručí standartní kvalita vyloučeného povlaku spojená 
s maximální úsporností provozu. 
 
Tabulka 2:Nasazení na 100 l lázně  

 
 jednotka Závěsové  pokovování 

Síran nikelnatý kg 30 
Chlorid nikelnatý kg 6 

Kyselina boritá kg 4 
Nigal 325 l 1,5 
Nigal 331 l 0,1 mech. pohyb 
Nigal 322 l 0,1-0,3 

 
Funkce jednotlivých přísad: 
Nigal 331- leskutvorná přísada, zajišťující vyrovnávací vlastnosti lázně a vysoký lesk 
vyloučeného povlaku. 
Nigal 322- korekční přísada, doplňuje se pro regeneraci lázně. 
Nigal 325- zajišťuje dobré mechanické vlastnosti povlaku, jako tažnost, nízké vnitřní pnutí aj. 
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Pro optimální stanovení jednotlivých přísad se používají analytické metody, kterými 
jednotlivé přísady v lázni kontrolujeme. Nedostatek nebo předávkování vede ke ztrátě 
kvalitního povlaku. 
 
Tabulka 3:Pracovní podmínky niklovací lázně[17] 
 
Katodická proudová hustota   
-pro závěsové pokovování A/dm

2

 2-10 

-pro hromadné pokovování A/dm
2

 0,5-2,5 

Anodická proudová hustota A/dm
2

 0,5-3 

Teplota lázně °C 53-60 
pH  3,8-4,8 
 
Nejčastější závady u niklových povlaků 
-povlak je matný 
-povlak je drsný 
-povlak je po celé ploše závojován 
-loupání povlaku 
-napalování                                                     
-povlak má vzhled pomerančové kůry 
-pitting 
-hrubé povlaky a skvrny 
-nedostatečná hloubková účinnost                   
-hnědé skvrny                                               
Špatná předúprava, přerušení proudu, nedostatek nasazovací přísady, znečistění cizími kovy, 
předávkování lesku, hodnota pH příliš vysoká, vnesení organických nečistot, nedostatek 
lesku, mechanické nečistoty, obsah kyseliny borité příliš nízký apod. to je jen několik 
jmenovaných potenciálních příčin, které mají za následek nekvalitní povlak. 
 
Připravené vzorky: základní materiál:ocel 17022, Fe 11523                                                                             

 

 

Obr. 9: Fe 11523 -Ni 
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Obr. 10:ocel17022-Ni 

Tabulka 4:Měření tloušťky Ni-vrstvy v programu QUICK PHOTO MICRO verze 2,3 

Vzorek Počet měřeni Střední hodnota [µm] Směrodatná 
odchylka [µm] ± 

Fe-Ni 10 39,40 1,50 
Ocel-Ni 10 16,10 1,05 
 
 
Hodnocení metodou světelné mikroskopie: 
Připravené vzorky z oceli 17022 a Fe 11523 prošly technologickým procesem za pracovních 
podmínek uvedených v tabulce 3 bez požadavku na hloubku povlaku. Vzhled a měření 
povlaku jsme provedli s výše prezentovaným výsledkem. Obrázek 9: Fe 11523- přechod 
rozhraní pravidelný, povlak vykazuje povrchový defekt, obrázek 10: ocel 17022-  povlak 
vykazuje pravidelný přechod rozhraní, není viditelný žádný defekt, vrstva vykazuje 
pravidelnou nanesenou hloubku vrstvy. Výsledky měření tloušťky nanesené vrstvy 
v programu QUICK PHOTO MICRO verze 2,3 jsou uvedené v tabulce 4. 
 
 
3.2. Cínování 

Technologický postup galvanického cínování   
1. nasypání do děrovaných košů 
2. a) chemické odmaštění  
    b) oplach 
3. a)moření ve směsi kyseliny sírové a dusičné 
   b) oplach 
   c) dekapování v 5-10% kyseliny sírové 
4. cínování podle návodu Atotech 
5. studený oplach 
6. sušení- v odstředivce, sušičce případně stlačeným vzduchem 
7. kontrola povrchu 
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Obr. 11 : bubnová cínovací lázeň 

 
Složení cínovací lázně 
Kyselá cínovací lázeň Stannogal 87 PC je určena k vylučování vysoce lesklých, cínových 
povlaků pro dekorativní i technické účely. Lesklé povlaky je možné vylučovat v širokém 
rozsahu proudových hustot, což umožňuje bezproblémovou práci v závěsovém i bubnovém 
zařízení. Vyloučený povlak je dobře pájitelný a odolný proti omaku. Údržba lázně je 
jednoduchá a elektrolyt se chová stabilně i po delších odstávkách. Systém organických přísad  
umožňuje úspěšně pokovovat v širokém koncentračním rozmezí kovu i kyseliny. Nejčastěji 
dochází k cínování drobných součástí potřebné k elektrotechnickým aplikacím. 
 
Tabulka 5:Nasazovací množství na 100 l lázně[19] 
 
látka jednotka množství 
Kyselina sírová litr 10 
Síran cínatý kg 4 
Stannogal 101 litr 2 
Stannogal 102 litr 0,5 
Stannogal 103 litr 0,3 
 
Funkce jednotlivých přísad: 
Stannogal 101- zajišťuje rozpustnost leskutvorných přísad, napomáhá optimálnímu účinku 
lázně. 
Stannogal 102- nasazovací přísada, používá se při domíchávání chybějícího elektrolytu. 
Stannogal 103- hlavní leskutvorná přísada pro nasazení i doplňování. 
Doplňování leskutvorných přísad se provádí na základě prošlých ampérhodin. Kontrola 
funkce a případné problémové situace se řeší analyticky nebo pomocí kontrol v Hullově 
vaničce. 
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Tabulka 6:Pracovní podmínky cínové lázně[19] 
 
parametr jednotka použitelný rozsah optimálně 

koncentrace cínu g/l 10-30  

koncentrace kyseliny 

sírové 

g/l 140-220  

teplota lázně °C 15-30 20 

katodická proudová 

hustota 
A/dm

2

 závěs:0,5-4 

buben:0,5-2 

1,5 závisí na typu 

dílců 

anodická proudová 

hustota 
A/dm

2

 0-2,5  

napětí V 0,5-3(závěs) 

2-6(buben) 

 

vylučovací rychlost µm/min závěs 1,5A/dm2 

buben1A/dm2 

0,75 

Ca0,4 

Anoda-cínová o čistotě minimálně 99,99%[20]. Cínová lázeň je žíravina! 

Nejčastější vady u cínovaných 
povlaků 
-porézní povlak 
-nerovnoměrné povlaky 
-tmavé povlaky 
-mléčný povlak 
                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                   Obr. 12:Galvanicky cínované součásti     
                                                                      
Obsah cínu se kontroluje analyticky, alespoň jednou týdně (v případě problému kdykoliv), 
musí být udržován ve zvoleném intervalu, který byl vyzkoušen pro konkrétní pokovovací 
podmínky. Důležité parametry jsou především:tvar dílců, způsob zavěšení, požadavky na 
rovnoměrnost vrstvy, nároky na rozptyl. 
Je třeba upozornit na nebezpečí znečistění lázně zavlečenými kovovými nebo organickými 
nečistotami. Velký problém je především znečistění elektrolytu chloridovými ionty, které 
snižují hloubkovou účinnost lázně a nedají se konvenčními způsoby odstranit. 
  
Připravené vzorky: 
Vzorky ze základního materiálu:  mosaz a Fe 11523 prošli technologickým procesem 
cínování, pracovní podmínky jsou uvedeny v tabulce 6, probíhající v bubnové cínovací lázni 
bez požadavku na hloubku vrstvy s níže uvedenými výsledky. 
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Obr. 13: mosaz-Sn 

 

Obr. 14: Fe 11523- Sn 

Tabulka 7:Měření tloušťky Sn-vrstvy v programu QUICK PHOTO MICRO verze 2,3 

Vzorek Počet měřeni Střední hodnota [µm] Směrodatná 
odchylka [µm] ± 

Mosaz-Sn 10 3,90 0,15 
Fe-Sn 10 14,70 1,86 
 

Hodnocení metodou světelné mikroskopie: 
Obrázek13:cínová vrstva na mosazi vykazuje dobrou přilnavost, určité nečistoty v Sn 
povlaku.Obrázek14: cínovaný povlak je nerovnoměrně rozložen, základní materiál Fe 11523 
je zřejmě nedostatečně připravený, vrstva nepřilnula po celé délce, přechod rozhraní 
nepravidelné, vrstva je velmi nerovnoměrně rozložená na základním materiálu. Hloubka 
nanesené vrstvy je uvedená v tabulce č. 7. 
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3. 3. Zinkování 
 
Technologický postup galvanického zinkování                                   
1. upevnění na závěsy 
2. a)chemické odmaštění 
    b)dvoustupňový oplach 
3. a)moření v kyselině solné 1:1(smáčedlo:inhibitor) 
    b)dvoustupňový oplach 
4. elektrolytické odmaštění 
5. dvoustupňový oplach 
6. dekapování v kyselině solné 1:9 
7. oplachování- studený -1stupňový 
8. zinkování - závěs 
                     -buben 
 9. dvoustupňový oplach 
10. vyjasnění HNO3(O,5 - 1,0% ) 
11. pasivace modrá nebo žlutá (chromátování) 
12. dvoustupňový oplach 
13. sušení v odstředivce nebo sušičce 
14. kontrola povrchu  
 
Složení zinkovací lázně 
Zinkogal BX je moderní slabě kyselá zinkovací lázeň, určená pro závěsové a hromadné 
pokovení. Nezávisle na koncentraci solí a teplotě zůstávají organické přísady rozpuštěny 
v roztoku a nevysolují se. Mezi výhody tohoto procesu patří široké rozmezí použitelných 
proudových hustot, zlepšená hloubková účinnost lázně, excelentní rozptyl lesku, tolerance 
vůči vyšším koncentracím železa, dobrá oplachovatelnost a bezproblémová 
chromátovatelnost. Povlaky jsou velmi rovnoměrné a mají vysoký lesk.Zinkogal BX je 
rovněž vhodný k pokovování litiny a jiných obtížně pokovitelných materiálů. Lázeň pracuje 
v rozmezí teplot 20-45°C. Anoda je čistý zinek  99,995%. 
 
Tabulka 8: Nasazení na 100 l lázně[15] 
 
Zinkogal 155(ZnCl2) kg 7 
Zinkogal 156(H3.BO3.) kg 3 
Zinkogal 157(KCl) kg 18 
Zinkogal BXA1 litr 4 
Zinkogal BXB1 litr 0,2(závěs)   0,05-0,1(buben) 
 
Vliv přísad a základních složek na chod lázně: 
Zinek- nutnost udržování zinku v mezních hodnotách, nedostatek vede k napalování povlaků 
při vyšších proudových hustotách, přebytek snižuje hloubkovou účinnost lázně. 
Chloridové ionty-udržují se podle koncentrace zinku, minimálně na jeho čtyřnásobku. 
Kyselina boritá-udržuje hodnotu pH. 
Hodnota pH- udržuje  se v doporučeném rozmezí. 
Zinkogal BXA1-základní přísada, funguje jako emulgátor ZinkogalBXB1. 
Zinkogal BXB1-leskutvorná přísada. 
Udržování složek lázně v doporučeném rozmezí ovlivňuje nejen vzhled povlaků, ale i 
hloubkovou účinnost lázně. Další ovlivňování pochází z  látek, které se do lázně dostaly 
během pokovovacího procesu (cizí kovy, organické a anorganické nečistoty). Zanesené 
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znečistění se odstraňuje z lázně pomocí filtrace, selektivní elektrolýzou, sedimentací či 
přimícháním neutralizujícími přísadami. 
 
Tabulka 9:Pracovní podmínky zinkovací lázně[15] 
 
Katodická proudová 

hustota 
A/dm

2

  

0,5-6 

Opt.1-3(závěs) 

0,5-1,5(buben) 

Anodická proudová 

hustota 
A/dm

2

  

max. 3 

 

Napětí závěs V 1-4  

Napětí buben V 4-10  

Teplota °C 15-45  

pH  4,8-5,5 Opt.5,2 

 
Z hlediska vzhledových vlastností poskytují slabě kyselé lázně nejkvalitnější povlaky ze 
všech zinkovacích elektrolytů. Katodový proudový výtěžek je v celém rozsahu použitelných 
proudových hustot vyšší než 95%. Ve spojení s vysokými průměrnými proudovými hustotami 
to umožňuje dosáhnout velkých vylučovacích rychlostí nad 1µm/min.Nízký vývoj vodíku 
omezuje nebezpečí vodíkové křehkosti u pevných a velmi pevných ocelí[23]. 
 
Nejčastější závady u zinkových povlaků 
-nízký lesk 
-nízká hloubková účinnost 
-šmouhy a skvrny v celé oblasti proudové hustoty 
-povlak je tmavý a matný 
-povlak je houbovitý 
-povlak se napaluje při vyšších proudových hustotách 
-povlaky jsou matné s jednotlivými nepokrytými místy 
 
3.3.1.Chromátování zinkových povlaků 

Konverzní úprava chromátováním zlepšuje vzhled a oddaluje počátek korozního napadení 
povrchu zinkovaného povlaku [23]. Široká paleta chromátovacích přípravků napodobuje 
vzhled chromu nebo atraktivní olivové, bronzové, žluté, modré a černé zbarvení.Pasigal EM 
je přípravek pro modré chromátování zinkových povlaků vyloučených z kyanidových, 
alkalických bezkyanidových a slabě kyselých lázní, které nás především zajímají. Na povrchu 
galvanicky pozinkovaného předmětu se v lázni Pasigal EM vytvoří modrá pasivační vrstva, 
která vykazuje zvýšenou korozní odolnost. Výhoda tohoto přípravku spočívá i v tom, že je 
ekologicky výhodný, neboť neobsahuje chrom v oxidačním stupni VI. 

Složení lázně na 100 l:Nasazení spočívá v naředění koncentrátu vodou, přípravkem Pasigal 
EM v množství 3 l, hodnota pH 1,85. 
Tabulka 10:Pracovní podmínky lázně pro modré chromátování:                                                      
   pH  1,8-2,5 
teplota lázně °C 15-30 
doba ponoru sec 30-90 
doba přenosu sec 0-30 



31 

 

Pro žluté chromátování je vhodný na vyloučený galvanický zinkový povlak použít žlutý 
chromát Pasigal ZUL. Tento přípravek je nízkokoncentrační a je v kapalné formě. 
Složení lázně na 100 l: O,8l Pasigalu ZUL se ředí vodou na 100 l a přidá se roztok hydroxidu 
sodného k dosažení pH 1,7. 
 
Tabulka 11:Pracovní podmínky lázně pro žluté chromátování: 
parametr jednotka Použitelný rozsah 

teplota lázně   °C 15-30 

pH  1,6až2,2 

doba ponoru    s 15-45 

doba přenosu    s 0až30 

míchání lázně mírný pohyb zboží nebo vzduchem 

teplota sušení    °C 50-70 

 
Utěsnění obvykle nazýváme dodatečnou úpravu, která je zařazena v technologickém toku 
bezprostředně po oplachu po konverzní úpravě před konečnou operací sušení. V anglické 
literatuře se označuje“sealing“, v německé“vorsiegelung“ [22]. Pro utěsnění obou přípravků 
používáme Pasigal BF,který je určený k utěsnění pórů a impregnaci chromátovaných povlaků. 
Vytváří ochrannou vrstvu, která je směsí organických a anorganických sloučenin. Aplikuje se 
ponorem místo posledního oplachu. Zvyšuje kluznost povrchu, korozní odolnost 
chromátovaných vrstev na kterých je aplikován, výrazně oddaluje počátek korozního 
napadení zinkovaného povlaku a sjednocuje vzhled povrchové úpravy. 
Složení lázně na 100 l:Množství Pasigal HB 10 l se doplní vodou na požadovaný objem, pH 
se neupravuje. 
 
Tabulka 12:Pracovní podmínky lázně pro utěsnění chromátovaných vrstev: 

Parametr Jednotka Použitelný rozsah Optimálně 

Koncentrace ml/l 80-120 100 

Teplota °C 15-25 20 

pH  8-10 9 

Doba expozice s 40-80 60 

Doba odkapávání s 10-30 20 

Teplota sušení °C 60-80 70 

 

Připravené vzorky: 
Vzorky ze základního materiálu: Fe 11523, mosaz a litina prošly technologickým procesem 
zinkování za pracovních podmínek uvedených v tabulce 9, které probíhalo na závěsu 
automatizační linky, provedené chromátování, modrý chromát,žlutý chromát, utěsněný a 
neutěsněný, pracovní podmínky pro chromátování jsou uvedeny v tabulce 10 a 11, utěsnění 
chromátovaných vzorků je uvedeno v tabulce 12.   
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Obr. 15: Fe 11523- Zn žlutý  chromát utěsněný 

 

Obr. 16: mosaz- Zn žlutý chromát utěsněný 

 

Obr. 17 : litina – Zn 
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Obr. 18: Fe 11523- Zn modrý chromát 

 

Obr. 19:mosaz-Zn modrý chromát 

 

Obr. 20:mosaz-Zn modrý chromát utěsněný 
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Obr. 21 : mosaz-Zn žlutý chromát utěsněný 

 

Hodnocení Zn povlaků pod světelným mikroskopem na příčném řezu: 
Zinkované povlaky chromátované,utěsněné či neutěsněné se nijak významně neliší.  
Obrázek16,19,20,21: mosaz-Zn přechod rozhraní základní materiál-povlak je výrazně 
pravidelné a spojité. Nanesený povlak vykazuje pravidelnou pórovitou strukturu, která je u 
zinkovaných povlaků běžná. Povlak na mosazi má dobrou přilnavost, vrstva je rovnoměrně 
nanesená.Obrázek15 a 18: Fe 11523- přechod rozhraní je nepravidelný. Zřejmě nedostatečné 
opracování základního povrchu má za následek nerovnoměrný přechod materiál-povlak. 
Obrázek 17: litina-Zn,přechod rozhraní je pravidelný a nanesená vrstva nevykazuje viditelný 
defekt. Barva chromátování je pouze dekorativního charakteru a na strukturu povlaku nemá 
prokazatelný vliv. Nanesená vrstva byla měřena v programu  QUICK PHOTO MICRO verze 
2,3 s výsledkem, který je uvedený v tabulce 13. 
 
 
Tabulka 13:Měření tloušťky Zn-vrstvy v programu QUICK PHOTO MICRO verze 2,3 

Vzorek Počet měření Střední hodnota [µm] Směrodatná 
odchylka [µm] ± 

Fe-Zn modrý   
chromát 

10 10,76 0,94 

Mosaz-Zn 10 15,14 0,15 

Mosaz-Zn modrý 
chromát utěsněný 

10 10,86 0,34 

Litina-Zn 10 19,46 0,95 

Mosaz-Zn žlutý 
chromát utěsněný 

10 11,00 0,44 

Fe-Zn žlutý  chromát 
utěsněný 

10 11,12 1,16 
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3. 4. Stanovení rovnoměrnosti nanesené zinkované chromátované vrstvy (neutěsněné) 

Pro stanovení rovnoměrnosti nanesené Zn vrstvy v rámci jednoho závěsu, byly připravené 
vzorky ze základního materiálu Fe 11523 po 5ks(40x40x3mm) umístěny na určitých místech 
závěsu s požadavkem na tloušťku vrstvy 10µm.Tyto vzorky prošly procesem zinkování  v 
automatizační lince při dvou různých proudových hustotách. Umístění vzorků je zobrazeno na 
obrázku 22 šipkami (z pohledu obsluhy linky). Bylo provedeno měření tloušťky vrstvy 
v programu QUICK PHOTO MICRO verze 2,3 a měření digitálním přístrojem SALUTRON 
COMBI D3.  

Tabulka14:Proudová hustota 2A/ dm2,t=30min ,T=25°C    

Označení vzorku Umístění na závěsu 

A1 prostřední 

A2 Pravá horní 

A3 Pravá dolní 

A4 Levá horní 

A5 Levá dolní 

 

Tabulka 15:Proudová hustota 1A/ dm2
,t=60min,T=25°C 

Označení vzorku Umístění na závěsu 

B1 prostřední 

B2 Pravá horní 

B3 Pravá dolní 

B4 Levá horní 

B5 Levá dolní 

 

Tento pokus nás přesvědčil o platnosti Faradayova zákona, že na katodě se vyloučí za danou 
dobu, při určité hustotě elektrického proudu, dané množství kovu, ale tento kov není na 
pokoveném předmětu stejnoměrně rozložen. Úlohu umístění vzorku na závěsu a jeho vliv na 
tloušťku nanesené vrstvy. V neposlední řadě vlivu proudové hustoty na strukturu naneseného 
povlaku. Označení vzorků pro lepší identifikaci je uvedené v tabulce 14 a 15. 
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Obr. 22: Závěs automatizační linky, na kterém probíhalo zinkování 

Tabulka 16: Naměřené hodnoty na digitální přístroji SALUTRON COMBI D3 

Označení vzorku Počet měření Střední hodnota 
 [µm] 

Směrodatná odchylka 
 [µm] ± 

A1 10 23,4 2,06 
A2 10 25,6 2.08 
A3 10 15,0 2,53 
A4 10 22,6 2,87 
A5 10 17,2 1,62 
B1 10 22,6 2,40 
B2 10 27,6 3,82 
B3 10 20,0 2,53 
B4 10 24,4 2,65 
B5 10 21,2 1,72 
 

Tabulka 17:Naměřené hodnoty v programu QUICK PHOTO MICRO verze 2,3 

Označení vzorku Počet měření Střední hodnota 
 [µm] 

Směrodatná odchylka 
 [µm] ± 

A1 10 17,0 1,5 
A2 10 21,7 0,8 
A3 10 13,3 0,5 
A4 10 16.7 1,4 
A5 10 14,7 0,6 
B1 10 18,2 0,6 
B2 10 25,3 0,9 
B3 10 14,8 0,4 
B4 10 21,4 0,7 
B5 10 18,4 0,5 
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Obr. 23: základní materiál vzorku-Fe 11523 

 

Obr. 24: A1 

 

Obr. 25: A2 
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Obr. 26: A3 

 

Obr. 27: A4 

 

Obr. 28: A5 
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Obr. 29: B1 

 

Obr. 30: B2 

 

Obr. 31: B3 
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Obr. 32: B4 

 

Obr. 33: B5 

 

Hodnocení metodou světelné mikroskopie: 
Z hlediska výsledné kontroly, obě vrstvy splňují požadavek na vzhled povlaku – lesklý, bez 
viditelných vad. Obr. 24-28: zobrazuje nanesený povlak při proudové hustotě 2A/ dm2. Obr. 
25-29: zobrazuje nanesený povlak při proudové hustotě 1A/ dm2. Výsledná mikrostruktura 
naneseného povlaku nevykazuje v závislosti na proudové hustotě výrazné změny. Pórovitost 
zinkovaných povlaků je v obou případech neměnná, vliv proudové hustoty v těchto 
nastavených hodnotách na mikrostruktru povlaku není znatelný. Povlak kopíruje základní 
materiál (Obr. 23), který je zřejmě nedostatečně připraven (opracován), tím je možná 
způsobené nepravidelné rozhraní, základní kov-povlak. Barevné rozlišení v tabulce 16 a 17 
ukazuje, že zelené minimální hodnoty, červené maximální hodnoty, se pokaždé nacházejí na 
konkrétním místě závěsu. Výsledná hloubka povlaku je vyšší než  požadovaných10 µm. Z 
pohledu zákazníka je to jistě potěšitelné. V požadavku na nanesenou hloubku povlaku by 
měla být určena minimální hloubka povlaku. Rozložení  proudu při pokovovacím procesu 
není na všech místech stejný, naše výsledky to dokládají. V  případě složitější součásti budou 
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hodnoty jistě výrazně rozdílnější, s tím by měl zákazník i provozovatel linky počítat. Co se 
týká naměřených hodnot, tak se výsledky měření u obou metod mírně lišily. Mohlo to být 
způsobeno tím, že na digitálním přístroji SALUTRON COMBI D3 (tabulka16) měření 
probíhalo na celé ploše připraveného vzorku. Zatímco v programu QUICK PHOTO MICRO 
verze 2,3(tabulka17) byl vzorek výrazně menší, pouze zlomek připravené plochy.  
Měření mikrotvrdosti nanesených vrstev nebylo provedeno z důvodu, že zatížení na 
dostupném mikrotvrdoměru 10N bylo příliš vysoké, nebylo tedy možné získat objektivní 
výsledky mikrotvrdosti povlaků. 
 
 
 
3.5. Studium příčin porušení podložky po galvanickém pokovení Zn 

Rozměry podložky: vnější průměr:31mm 
                                 vnitřní průměr:15mm 
                                  tloušťka:1,3mm 
Chemické složení základního materiálu/ značka oceli: ocel pro pružiny 17221 

Tloušťka Zn vrstvy: cca 24 µm 
Technologické parametry pokovení: kyanidová zinkovací lázeň 
Strukturní rozbor dodané prasklé podložky byl proveden za použití světelné mikroskopie a 
řádkovací elektronové mikroskopie (mikroskop FEI Quanta FEG450 vybavený energiově 
disperzním analyzátorem Edax). 

 

Fraktografická analýza    
Přehledný snímek lomové plochy v režimu sekundárních elektronů je uveden na obr. 34.  
Detaily morfologie lomové plochy v pozicích 7, 8 a 9 na obr. 34 jsou uvedeny na obr. 35, 36 a 
37.  
V pozici 7 se jedná o transkrystalické tvárné porušení. V  oblasti 8 byla pozorována 
kombinace transkrystalického tvárného porušení a interkrystalického křehkého lomu, obr. 36. 
Charakter porušení v pozici 9 je dokumentován na obr. 37. Pás ve středu obrázku zřejmě 
souvisí s dekohezí v rozhraní protvářeného sulfidu manganu a kovové matrice. Lomová 
plocha v okolí tohoto pásu vykazuje převážně intrakrystalický tvárný charakter.  Na obr. 38 je 
lomová plocha těsně pod vrstvou Zn (spodní hrana obrázku) tvořena prakticky výhradně 
křehkým interkrystalickým mikromechanismem. Malá velikost interkrystalických fazet svědčí 
o malé velikosti původního austenitického zrna v základním materiálu. Se vzrůstající 
vzdáleností od povrchu podložky se podíl interkrystalického lomu na lomové ploše snižoval – 
viz obr. 39, který charakterizuje lomovou plochu ve středu průřezu podložky.   
Interkrystalický charakter porušení podložky, který byl dominantním mikromechanismem 
porušení v podpovrchové oblasti podložky, svědčí o výrazném zkřehnutí základního materiálu 
vyvolaného galvanickým pokovením podložky.  
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Obr. 34: Přehledný snímek lomové plochy, SEI 
 

 

Obr. 35: Transkrystalické tvárné porušení, pozice 7 na obr. 34 
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Obr. 36:Kombinace tvárného a interkrystalického porušení, pozice 8 na obr. 34 

 

 

Obr. 37: Charakter porušení v pozici 9 na obr. 34 
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Obr. 38: Interkrystalické porušení pod povrchem vzorku 

 

Obr. 39: Kombinace tvárného a křehkého interkrystalického porušení, střed tloušťky 

 
Světelná mikroskopie 
Na obr. 40 je dokumentován příčný řez podložkou v místě výskytu lokálního odchlípnutí Zn 
vrstvy od substrátu (puchýř). Pod rozhraním na straně základního materiálu se vyskytovaly 
četné necelistvosti, které zasahovaly do hloubky několika mikrometrů, obr. 40 a 41. 



45 

 

 

Obr. 40: Příčný řez podložkou, světelná mikroskopie 
 

 
Obr. 41: Příčný řez podložkou, světelná mikroskopie 

 
Řádkovací elektronová mikroskopie 
Mikrostruktura základního materiálu je dokumentována na obr. 42 a 43. Jedná se o strukturu 
popuštěného martenzitu. V kovové matrici lze pozorovat velké množství částic minoritních 
fází různých velikostí. Na obr. 44 jsou dokumentovány defekty pod rozhraním povlak/ 
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základní materiál. Tyto defekty byly vyplněny oxidickou výplní. Za použití rtg mikroanalýzy 
bylo zjištěno, že v oxidech jsou přítomny zvýšené koncentrace prvků ze základního materiálu 
s vysokou afinitou ke kyslíku, tj. manganu a křemíku, a rovněž zinek. 
Oblast liniové analýzy přes rozhraní povlak/ základní materiál je dokumentována na obr. 45. 
Liniová analýza byla provedena podél úsečky dlouhé 50 µm, krok analýzy byl 1 µm. Profily 
zinku a železa přes rozhraní jsou uvedeny na obr. 46 a 47. Koncentrační profil v 
oblasti rozhraní je ostrý.    

 

Obr. 42: Mikrostruktura základního materiálu, zobrazení SEI 

 
Obr. 43: Mikrostruktura základního materiálu, zobrazení SEI 
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Obr. 44: Defekty v základním materiálu pod Zn vrstvou 

 

 

Obr. 45: Oblast liniové analýzy přes rozhraní povlak/ základní materiál 
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Obr. 46: Výsledky liniové analýzy, krok analýzy: 1 µm 
 

 

Obr. 47:Detail liniové analýzy v oblasti rozhraní 
 
V základním materiálu byly zjištěny následující typy nekovových vměstků: 

- protvářené sulfidy manganu, 
- karbonitridy titanu, 
- komplexní oxidy, převážně hořčíku a hliníku. 
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Hodnocení: 
Z provedeného rozboru vyplývá, že prasklá podložka vykazuje typické znaky vodíkem 
indukovaného porušení galvanicky pokovených součástí. 
O možném způsobu navodíkování je možné pouze diskutovat, protože nám chybí údaje 
týkající se pracovních podmínek vzniku zinkované podložky. 
Používání kyanidových zinkovacích lázní z ekologických důvodů skončilo, podložka zřejmě 
pochází z dob používání těchto lázní. V procesu pokovení, při provozu kyanidové zinkovací 
lázně vlivem nadbytku volného kyanidu sodného v lázni, dochází k silnému vývinu vodíku na 
katodě. Příčinou stejného jevu může dojít i při nadbytku hydroxidu sodného. Dalším možným 
místem, kdy může dojít k navodíkování je předúprava pokovení-elekrolytické odmašťování. 
V současné době se pro zinkování používá slabě kyselých lázní, které výskyt navodíkování 
výrazně eliminují. 
 
 

4. Závěr 
Předkládná diplomová práce se věnuje problematice galvanického pokovování, především je 
zaměřená na kvalitu nanesené vrstvy a rovnoměrnost tloušťky povlaku. Teoretická část 
rozebírá elektrochemickou řadu napětí, základní pojmy související s elektrolýzou, degradační 
procesy povlaků a samotnou technologii galvanického pokovování. 

V experimentální části výsledky našeho hodnocení ukazují na důležitost dodržování 
technologie pokovování, složení lázně a pracovních podmínek. V první řadě nelze připravit 
kvalitní povlak bez dokonalé předúpravy, odmaštěný povrch zbavený okují, nečistot, které 
hrají v podstatě nejdůležitější úlohu. Určitá nerovnoměrnost povlaku je dána hloubkovou 
účinnosti lázně, tvarem součásti a místem na závěsu. 

V první části experimentu byly připraveny vzorky bez zadání hloubky povlaku a metodou 
světelné mikroskopie byly hodnoceny povlaky, především zaměřené na čistotu povlaku a 
přechod rozhraní základní materiál-povlak. Nejlepší přilnavost, rovnoměrnost a čistotu 
vykázali povlaky mosaz-Zn. Chromátování povlaku nemá na změnu struktury vliv. 

V druhé části byly připraveny vzorky, které prošly procesem zinkování při dvou různých 
proudových hustotách. Vliv proudové hustoty na strukturu povlaku pro naše hodnoty 
proudové hustoty nebyl prokázán. Požadovaná hloubka byla nanesena v obou případech ve 
vyhovující tloušťce, při vyšší proudové hustotě za poloviční dobu. Jistou úlohu v tomto 
experimentu sehrálo i umístění na závěsu, na kterém byl pokovovaný předmět zavěšen. 
Výsledky experimentu ukázaly, že nanesený povlak není na všech místech závěsu stejný a 
rovnoměrnost vrstvy je ovlivněna více faktory.  

V poslední části je na příkladu prasklé podložky studována podstata porušení této podložky. 
Výsledky analýzy potvrdily podezření na vodíkovou křehkost, ale o příčině vzniku vodíkové 
křehkosti je možné jen diskutovat. 
Kombinace možných vlivů působící na pokovovací proces je široký, v této práci je pojata jen 
malá část z nich.  
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