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ABSTRAKT 

 Tato práce se zabývá vlivem technologie moření při galvanickém zinkování 

karosářských dílů. Hlavní pozornost byla věnována vlivu moření v kyselině chlorovodíkové. 

Praktická část byla prováděna na karosářském výrobku pro koncern Volkswagen, který je z 

nelegované jakostní konstrukční oceli typu S235JR+N. Tato práce je zaměřená převážně na 

dobu expozice v mořící lázni a zhodnocení vlivu délky moření na všechny důležité ukazatele 

výrobku jako jsou mechanické vlastnosti, korozní odolnost, vzhledové vlastnosti a další. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 Moření ocelí, galvanické zinkování, povrchové úpravy, okuje, vodíková křehkost 

 

ABSTRACT 

This thesis examines the influence of technology pickling at bodywork parts which are 

zinc plating. The main attention was paid to the influence of pickling in hydrochloric acid. 

The practical section was performed on bodywork part of the Volkswagen Group, which was 

made of non-alloy quality constructions steel type S235JR + N. This work is focused mainly 

on the exposure time in the pickling bath and evaluate the effect of the pickling on all 

important product characteristics such as mechanical properties, corrosion resistance, 

appearance and other characteristics. 

 

KEYWORDS: 

Steel pickling, zinc plating, surface finishing, mill scale, hydrogen embrittlement 
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1. Úvod 

 Vlivem technologických postupů při výrobě samotného výrobku dochází ke 

znehodnocení jeho povrchu. Povrch výrobků se tepelným zpracováním pokrývá vrstvou oxidů 

kovů a okují. Tyto nežádoucí produkty technologie zpracování mohou mít negativní vliv při 

dalším zpracování výrobků. U galvanických úprav vyrobených dílů je nežádoucí vrstva oxidů 

a okují rozhodující pro správnou přilnavost, drsnost a v mnoha případech i vzhled 

vyloučeného povlaku. Mechanické a chemické úpravy povrchu před galvanickým 

pokovováním jsou neodmyslitelnou součástí celého procesu. 

 Popis a vhodnost jednotlivých úprav povrchu pro různé druhy materiálů a požadavků 

zákazníků na výrobek by značně překročilo rámec této práce. Práce je zaměřena na vliv 

chemické úpravy – moření karosářských dílů v procesu galvanického zinkování. 

 Veškeré technologické postupy galvanického pokovování jsou zvládnuty již desítky 

let. Za posledních 50 let nedošlo v galvanickém pokovování k převratné technologické 

revoluci, spíše pouze k obměnám a zdokonalení základních principů. Nové trendy směřují 

k užívání nanotechnologií v oblasti galvanických povlaků, převážně v pasivaci vyloučeného 

kovu. Pozitivní je i rozvoj z ekologického hlediska. Dochází k nahrazování toxických látek 

obsažených v lázních méně toxickými, tam kde je to možné zcela netoxickými (téměř úplný 

zánik kyanidových lázní; omezení používá Cr
6+

). Mezi nezanedbatelné pokroky technologií 

patří kompozitní a slitinové povlaky (např. vzrůstající obliba galvanických povlaků Zn-Ni). 

 Bakalářská práce je vypracovaná ve spolupráci se společností DELTACOL CZ, s.r.o., 

která je členem skupiny BRANO a.s. Mezi největší produkci galvanovny patří galvanické 

zinkování karosářských dílů. Proto se v této práci zaměřím především na tuto problematiku. 

 

2. Cíle práce 

 Cílem práce je posouzení vlivu technologie moření na výslednou galvanickou 

povrchovou úpravu. Práce se zaměřuje na technologii galvanického zinkování drobných 

karosářských dílů v automobilovém průmyslu. Cílem práce je vyhodnotit faktory ovlivňující 

výslednou povrchovou úpravu. Požadavky na povrchovou úpravu jsou dány zákazníkem. 

V práci jsou hodnoceny vizuální vlastnosti, mechanické vlastnosti dílů a vyloučeného povlaku 

a změna korozních vlastností. 
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3. Galvanické pokovování 

 Obecně lze říci, že galvanické pokovování je proces, při kterém dochází k vylučování 

kovového povlaku z roztoku na pokovovaný vodivý materiál vlivem elektrického proudu. 

Galvanické pokovování je založeno na principu elektrolýzy vodivých roztoků. 

 

3.1. Teorie elektrolýzy 

 Elektrolýza je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem elektrického proudu 

kapalinou nebo taveninou, za vzniku chemických reakcí na elektrodách. Při elektrolýze na 

elektrodách vždy probíhají oxidačně-redukční reakce. Přenosem náboje z elektrody do 

roztoku elektrolytu vzniká elektrický proud, který protéká okruhem. Elektrody jsou, podle 

reakce na nich probíhajících, označované jako anody nebo katody. Katoda je elektroda, na níž 

elektrony přecházejí z elektrody do roztoku nebo na které se kladné ionty vylučují z roztoku. 

Na katodě probíhají katodické reakce. Anoda je elektroda, na níž přecházejí elektrony 

z roztoku do elektrody nebo kovové atomy elektrody přecházejí do roztoku ve formě kladně 

nabitých iontů. Na anodě probíhají anodické reakce.  

 

 

 

V elektrolytických lázních je anodou rozpustná elektroda, kterou vchází proud do 

roztoku elektrolytu. Je to elektroda připojená ke kladnému pólu zdroje stejnosměrného 

proudu. Většinou bývá vyrobena z kovu, kterým se pokovuje. V některých případech, např. 

Obr. 3.1 Jednoduché schéma elektrolyzéru [3] 
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při chromování, se používají inertní nerozpustné elektrody. Jako katoda jsou zapojeny 

pokovované díly.[1] 

 

3.2. Faradayovy zákony 

 Michal Farady přihlédl jako první ke kvantitativní stránce elektrolýzy při zjišťování 

rozkladu vodných roztoků elektrickým proudem. Při tom objevil, že platí obecně přesné 

vztahy mezi množstvím elektřiny prošlé roztokem a množstvím přeměněné sloučeniny. [2] 

 Michal Farady své poznatky shrnul do dvou zákonů: 

1. Faradayův zákon: Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na 

elektrickém proudu procházejícím elektrolytem a na čase, po který elektrický proud 

procházel. Tento vztah je definován vzorcem: 

            (1) 

kde m je hmotnost vyloučené látky, A je elektrochemický ekvivalent látky, I je elektrický 

proud, t je čas nebo též 

          (2) 

kde Q je elektrický náboj prošlý elektrolytem. 

2. Faradayův zákon: Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky 

chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent A závisí přímo úměrně na molární 

hmotnosti látky. 

  
  

   
     (3) 

kde F je Faradayova konstanta F = 9,6485×10
4
 C.mol

−1
 a z je počet elektronů, které jsou 

potřeba při vyloučení jedné molekuly (např. pro Cu
2+

 → Cu je z = 2, pro Ag
+
 → Ag je z = 1). 

[3] 

 Tyto zákony jsou velice důležité pro galvanotechnickou praxi. Na jejich základě se 

odvozují údaje potřebné pro správné pokovení dílů. Na základě těchto zákonů se vypočítává 

potřebná doba pokovení a proudová hustota pro dosažení požadované tloušťky vyloučeného 

povlaku. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrochemick%C3%BD_ekvivalent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_n%C3%A1boj
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tkov%C3%A9_mno%C5%BEstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faradayova_konstanta
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3.3. Hustota elektrického proudu (proudová hustota) 

 Proudová hustota je jeden z nejdůležitějších faktorů v galvanotechnice. Vyjadřuje se 

většinou v jednotkách A.dm
-2

. 

 Hustota proudu J je definována jako poměr procházejícího proudu I kolmo plochou q: 

  
 

 
     (4) 

 Hustota proudu je přímo úměrná proudu, ale nepřímo úměrná ploše elektrody. Při 

galvanickém pokovování v různých galvanických lázních (zinkových, niklových, chromových 

atd.) je zapotřebí určité proudové hustoty pro vyloučení povlaku požadované kvality. Z praxe 

se jeví, že vyloučené povlaky při vyšší proudové hustotě jsou lesklejší a mají větší 

hloubkovou účinnost, než vyloučené povlaky při nižších proudových hustotách při stejných 

vrstvách pokovení. Hustotu proudu nelze v lázni přímo měřit a regulovat. Proto je nutné znát 

pokovovanou plochu zboží, aby se dle rovnice (4) mohly nastavit příslušné parametry 

regulátorem. Pro měření nastaveného proudu se používají ampérmetry. 

 

3.4. Proudová účinnost 

 Ze znalostí 1. Faradayova zákona (1) dokážeme vypočítat teoretické množství 

vyloučené látky na elektrodě na základě prošlého proudu a času, po který proud procházel. 

Proudovou účinnost můžeme tedy definovat jako procentový poměr skutečně vyloučeného 

kovu a kovu, který se má skutečně vyloučit prošlým proudem. Vzhledem k tomu, že 100% 

účinnost mají pouze lázně, ze kterých se vylučuje samotný kov, neodpovídá vypočtené 

množství dle rovnice (4) skutečně vyloučenému množství. Při galvanickém pokovování se 

z vodných roztoků vylučuje vodík. Tyto lázně mají menší proudovou účinnost, protože část 

energie jde na úkor vyloučeného vodíku. Dnešní galvanické lázně jsou propracované systémy, 

které mají proudovou účinnost 90 – 95%. Účinek prošlého proudu se dělí v určitém poměru 

mezi vylučování kovu a vodíku. Skutečně vyloučené množství kovu je proto menší, než 

množství teoretické. Tento poměr se vyjadřuje v procentech a je dán vztahem: 

       
   

     
         (5) 
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Kde r je katodový proudový výtěžek v %, mMe je skutečné množství vyloučeného kovu a mteor 

je množství vypočítané podle prošlého elektrického proudu. 

 

3.5. Hloubková účinnost galvanických lázní 

 Za určitou dobu se na katodě – pokovovaném materiálu vyloučí určité množství kovu. 

Tato vrstva však není rovnoměrná po celé ploše výrobku. Velikost vyloučené vrstvy velmi 

ovlivňuje tvar předmětu, použitá proudová hustota a v neposlední řadě hloubková účinnost 

galvanické lázně. Hloubková účinnost by se dala zjednodušeně charakterizovat jako 

schopnost galvanické lázně vylučovat kov rovnoměrně v širokém spektru proudových hustot. 

 V galvanotechnické praxi se jedná o značný problém, protože rovnoměrnost 

vyloučeného povlaku je v mnoha případech prioritou zákazníka. 

     

 

 

  

Obrázek 3.2 představuje homogenní elektrické pole mezi dvěma stejně tvarovanými 

vodiči. Homogenní pole nelze v praxi prakticky dosáhnout vlivem rozdílného tvaru anod a 

pokovovaného výrobku. 

Obrázek 3.3 ukazuje reálnější stav v galvanotechnické praxi. Rozložení hustoty 

elektrického proudu není homogenní. Homogennost pole narušuje tvarovost a velikost 

pokovovaného předmětu. K nárůstu hustoty elektrického proudu dochází na vnějších hranách 

výrobků. V těchto místech je velikost vyloučeného povlaku nejvyšší. Směrem ke středu 

Obr. 3.2 Elektrické pole mezi 

dvěma paralelními dráty 

v nekonečném objemu 

elektrolytu [1] 

Obr. 3.3 Rozdělení hustoty 

elektrického proudu mezi 

čtvercovou elektrodou a bodovou 

elektrodou umístěnou v jejím středu 

[1] 
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výrobku a na vnitřních plochách (vnitřní rohy, dutiny apod.) dochází ke ztrátě hustoty 

elektrického pole. V těchto místech není zaručena dostatečná proudová hustota a vyloučená 

vrstva nebude rovnoměrná. Reálnou situaci na katodě představuje obrázek 3.4. 

 

Hloubková účinnost se dá do jisté míry ovlivnit vhodným složením galvanické lázně. 

K přezkoušení správných parametrů lázní se používají laboratorní rozbory. Ke zjištění 

rozptylu lázně a jakosti povlaku kovu při různých proudových hustotách slouží tzv. Hulluv 

test (zkouška v Hullově cele). 

 

3.5.1 Hullova cela 

 Hullova cela je nádobka užívaná k pokovovacím zkouškám. Cela má tvar kvádru na 

jedné straně zkoseného. Do nádoby se umístí anoda i katoda zhotovené z materiálu, které 

odpovídají skutečným podmínkám v provozu. Jako anoda se běžně používá odřez z provozní 

anody. Jako katoda slouží standardizované ocelové nebo mosazné plechy. Katoda je o jistý 

úhel odkloněna, proto není rozdělení proudů na katodě rovnoměrné. Na místech bližších 

anodě probíhá pokovování vysokými proudy, směrem od anody se intenzita proudu snižuje až 

k téměř nulovým hodnotám. Rozložení hustoty proudu pro katodu bylo vypočítáno a 

zaneseno do tabulky. Na zkušebním plechu se povlak vyhodnocuje v rozmezí 1 cm až 2 cm 

od obou konců etalonu. V těchto krajních polohách není rozložení hustoty proudu 

rovnoměrné, proto se do vyhodnocení nezahrnují.  

Obr. 3.4 Schéma vyloučeného kovu 

na reálné katodě 
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Obr. 3.5 Hullova cela připravená k pokovovací zkoušce. Součástí aparátu je magnetické míchání a 

zdroj stejnosměrného proudu. 

 

Obr. 3.6 Zkušební plech po zkoušce zinkovací lázně s tabulkou rozložení proudové hustoty na 

zkušebním plechu. 
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4. Výhody a nevýhody galvanického pokovování 

4.1. Výhody galvanického pokovování 

 Mezi hlavní výhody galvanického pokovování patří fakt, že lze teoreticky pokovit 

jakýmkoliv kovem jakýkoliv vodivý materiál. Teorie elektrolýzy tento jev podporuje. 

Praktické zvládnutí kvalitního galvanického pokovení není vždy jednoduché. Pro některé 

kovy je ekonomicky i technicky výhodné zvolit jinou technologii pokovování. Galvanické 

povlaky se pro svůj lesk využívají většinou pro dekorativní účely. 

Mezi hlavní výhody patří: 

 Technologické a technické zvládnutí procesu 

 Relativní jednoduchost 

 Nízké náklady na jednotku pokovované plochy oproti jiným technologiím 

 Dosažení vysokého lesku pro dekorativní účely použitím slabě kyselých lázní 

 

4.2. Nevýhody galvanického pokovování 

 Hlavní nevýhodou galvanického pokovování je omezená možnost pokovení dutin a 

vnitřních ploch tvarově složitých dílů. Tyto nevýhody částečně eliminují nové metody 

v galvanickém pokovování a pokovování alkalickými lázněmi, které mají lepší hloubkovou 

účinnost než lázně slabě kyselé. 

Mezi hlavní nevýhody patří: 

 Omezené pokovení dutin 

 Špatné pokovení vnitřních ploch tvarově složitých dílů 

 Nerovnoměrnost vyloučeného povlaku na ploše pokoveného předmětu 

 Používání toxických chemických látek a jejich likvidace
1
 

 Není vhodné pro dosažení vysokého lesku na vnitřních plochách (např. paraboly 

světlometů) 

                                                 
1
 Použití toxických látek omezuje směrnice Evropské unie RoHS z roku 2006. 
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5. Předúpravné procesy povrchu 

 Předúprava povrchu před vlastním galvanickým pokovením je jedním 

z nejdůležitějších procesů. Od kvality předúpravy povrchu se odvíjí výsledná kvalita 

vyloučeného povlaku. Jak bylo zmíněno, galvanické pokovování je převážně dekorativního 

charakteru. Dříve hlavně technické povlaky jako zinkování a matné niklování jsou i dnes 

požadovány jako dekorativní povlaky. S těmito požadavky roste tlak na výrobce 

pokovovacích technologií, ale hlavně na předúpravu povrchu. Důvodem odklonu od 

klasických dekorativních povlaků jako jsou např. chromování, lesklé niklování a zlacení jsou 

velké náklady na mechanické předúpravy a na základní suroviny pro pokovení oproti levným 

zinkovým povlakům. 

 

5.1. Dělení předúpravných procesů 

 Předúpravných procesů je celá řada. Pro každý povrch nebo výslednou povrchovou 

úpravu se může hodit jiný typ předúpravy. Základní dělení předúpravných procesů můžeme 

rozdělit na mechanické a chemické předúpravy. 

 

5.1.1. Mechanické předúpravy 

 Účelem povrchové úpravy je vytvořit potřebné vlastnosti kovového povrchu. 

Mechanická úprava povrchu výrobku je způsob zpracování, jímž se získá potřebná jakost 

povrchu výrobku. Mechanické úpravy se dají dále dělit na hrubé a jemné. Mezi hrubé se řadí 

samotné obrábění výrobku, hrubé broušení a tryskání. Jemné mechanické předúpravy pak 

představují tryskání, jemné broušení a leštění.  

 Účelem mechanických úprav bývá především: 

 Očistit povrch od korozních produktů, grafitu, písku apod. 

 Vytvořit podmínky pro zakotvení povlaků 

 Vytvořit podmínky pro zvýšení korozní odolnosti 

 Získat povrch odpovídající požadavkům vzhledu 

 Zlepšit mechanické vlastnosti, např. pevnost materiálu v únavě [4] 
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Obr. 5.1 Povlaky na materiálu 

s různou drsností: 

a) Povlak na nedokonale 

upraveném materiálu 

b) Povlak prodřený leštěním na 

hrubě vybroušeném 

materiálu 

c) Povlak na hrubě 

vybroušeném materiálu 

d) Vyleštěný povlak na hrubě 

vybroušeném materiálu 

e) Povlak na správně 

vybroušeném materiálu 

f) Vyleštěný povlak na správně 

vybroušeném materiálu [4] 

Úběr materiálu při mechanických úpravách bývá nepatrný (kromě obrábění) a nemá 

podstatný vliv na tvar ani rozměry výrobku. Korozně odolnější jsou povrchy ideálně hladké. 

Odolnost proti korozi je tím menší, čím je větší rozdíl mezi skutečným povrchem a povrchem 

ideálně hladkým. Závady a drsnost povrchu mají také přímý vliv na korozní odolnost 

povlaků, především galvanických. Na pórovitém základním materiálu vznikne vždy pórovitý, 

nekvalitní povlak jak ukazuje obrázek 5.1. 

 

 Tlusté povlaky na drsném podkladu jsou nehospodárné. Odleštěním vrcholků 

povlakového materiálu vznikají značné ztráty a klesá korozní odolnost (obr. 5.1c a 5.1d). Při 

předúpravě je nutné přihlížet také k typu naneseného povlaku. Niklové a chromové povlaky 

lze úspěšně následně leštit do vysokého lesku. Zinkové povlaky nelze leštit téměř vůbec. 

Zinkové povlaky se následně pasivují nebo utěsňují organickými činidly a při dodatečném 

leštění po pokovení by tato pasivace byla narušena. 

 

5.1.1.1 Otryskávání 

Otryskávání se provádí vrháním tryskacího materiálu velkou rychlostí proti povrchu 

kovu. Pohyb částic se uskutečňuje stlačeným vzduchem, tlakovou vodou nebo metacím 

kolem. [5] Jako tryskací tělíska se využívají abrazivní materiály. Podle způsobu tryskání se 

volí velká nebo malá zrnitost materiálu. Nejčastěji se k tryskání používá ocelový granulát, 

litinová drť, litinové broky, sekaný ocelový drát, křemenný písek, materiály organického 
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původu, korundový prach aj. Každé tryskací médium je vhodné pro jiný druh základního 

materiálu a pro jiné dosažení drsnosti povrchu. Tryskací médium musí být vhodné také 

z ekonomického hlediska. 

 

5.1.1.2 Omílání 

Omílání se často používá u malých tvarových výrobků, které nelze leštit běžnými 

způsoby. Dále se omílání využívá při odstranění ostrých hran výlisků. Omílání spočívá ve 

vzájemném pohybu výrobků, omílacích tělísek, brusiva a případně hnací kapaliny. Moderní 

omílací stroje využívají pouze vibračního pohybu, proto není nutná kapalina. Brusivo a 

omílací médium je většinou z kovu, přírodního kamene nebo z organických hmot. Zrnitost se 

volí podle velikosti výrobku a požadavku na výslednou drsnot. Často se uplatňuje více 

stupňovité omílání od hrubých omílacích těles až např. po jemnozrnný písek nebo organické 

kuličky. 

 

5.1.1.3 Broušení 

 Jedná se o obrábění povrchu brusným médiem. Brusné médium je naneseno na nosiči 

v podobě brusného papíru, brusných pásů nebo na textilních kotoučích. Podle druhu brusiva 

se může jednat o hrubé broušení (až obrábění) nebo o velice jemné broušení před finálním 

leštěním povrchu do vysokého lesku. Brusným médiem může být korund, karbidy křemíku, 

karbidy některých kovů aj.. Broušení se provádí strojní nebo ruční. 

 

5.1.1.4 Leštění 

  Leštění povrchu je obdoba broušení, pouze se používají jemnozrnné materiály. 

V případě leštění do vysokého lesku se používají pouze leštící pasty, které obsahují jemné 

abrazivo, a textilní kotouče. 

 

5.1.2 Chemické předúpravy 

 Před vytvořením požadovaného povlaku je nutné odstranit ulpělé nečistoty na povrchu 

materiálu. Ať se jedná o mastnotu, produkty tepelných úprav nebo nečistoty z mechanických 

úprav povrchu, všechny tyto faktory jsou negativní a zásadně ovlivňují kvalitu výsledného 
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povlaku. Vady na povlaku se nemusí projevit ihned, ale až po delší době používání výrobku. 

Chemické předúpravy jsou zařazeny ve všech procesech povrchových úprav. 

 

5.1.2.1 Odmašťování 

 Při provádění jakýchkoliv povrchových úprav je odmašťování kritickou operací. 

Kvalitně provedené odmaštění je nutnou podmínkou pro provedení kvalitní povrchové 

úpravy. Dnes se až na výjimky používají alkalické odmašťovací lázně, které se zpravidla 

dodávají ve formě koncentrátů pro rozpouštění ve vodě. [6] Výběr vhodného odmašťovadla 

závisí na povaze základního materiálu (ocel, hliník, barevné kovy), typu znečištění a 

v neposlední řadě na aplikaci odmaštění (ponor, postřik, ultrazvuk). Jen výjimečně se dnes 

užívají organická rozpouštědla pro průmyslové čištění. I když tyto přípravky byly velice 

účinné a téměř univerzální, výrobci museli ustoupit ekologickým tlakům. Dnešní lázně jsou 

obecně alkalické na bázi NaOH, případně KOH s příměsí tenzidů. Moderní odmašťovací 

lázně jsou tzv. BIO lázně, kdy obsahují část aktivní biosložky. Společnost Atotech uvedla 

v roce 2010 na trh odmašťovací lázeň UniClean Bio. Dle údajů výrobce je tato lázeň téměř 

nevyčerpatelná, protože bio složka aktivně rozkládá organické nečistoty.  

 Účinnost odmašťovacího procesu lze zvýšit několika způsoby. Nejpoužívanějším 

způsobem je elktroodmaštění. Elektroodmaštění vychází ze stejných principů jako galvanické 

pokovování – elektrolýza. Proces může být katodický, anodický nebo reverzní, kdy dochází 

ke střídání anody a katody na odmašťovaných výrobcích. Účinnost odmaštění je zvýšena 

vývinem vodíku na povrchu výrobku. Vodík kinetickou energií narušuje přilnavost nečistoty 

k základnímu materiálu a usnadňuje působení odmašťovacích tenzidů. Nevýhodou tohoto 

způsobu může být proniknutí vodíku do struktury kovy a k narušení (rozpuštění) základního 

materiálu. 

 Zvýšit efektivně účinnost odmašťování lze také pomocí ultrazvuku. Šíření 

ultrazvukových vln zhušťuje a zřeďuje prostředí. Tím vznikají velké tlakové rozdíly a opět 

pomocí kinetické energie dochází k odstranění nečistot z povrchu. Tato technologie je velmi 

účinná a téměř bez negativních vlivů. Její masivní rozšíření brzdí velká pořizovací cena 

zdrojů ultrazvukového vlnění. 
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5.1.2.2 Moření 

 Proces moření je zařazen většinou za proces odmaštění. Slouží k odstranění 

nežádoucích produktů tepelných úprav, okují, rzi a dalších produktů, které mohou způsobit 

nekvalitní povlak. Tomuto tématu bude věnovaná následující kapitola. 

 

5.1.2.3 Odrezování 

 Povrch kovu, který je určen pro povrchové úpravy, musí být dokonale čistý. To 

znamená zbaven mastnoty, nečistot, okují a rzi. Povrchy pokryté rzí se proto musí očistit. 

Chemické čištění je nejvhodnější možnost, protože mechanické čištění i tvarových dílů je 

velmi náročné a tryskání povrchu není vždy možné. Odrezování jako samostatný proces se 

příliš nevyužívá. Během moření povrchu dochází i k jeho odrezení, proto se tyto operace 

spojují a v mnoha případech stačí pro odrezení prodloužit dobu moření. Odrezování se 

provádí účinnou složkou v podobě kyselin. 

Podle druhu odrezovače se jedná o kyseliny: 

 Kyselina chlorovodíková 

 Kyselina dusičná  

 Kyselina fosforečná 

 Třísloviny 

 

6. Moření 

 Moření je bezesporu hlavní operací při povrchových úpravách kovů. Má značný vliv 

nejenom na výslednou povrchovou kvalitu zpracovaného materiálu, ale i na užitné vlastnosti a 

konečný vzhled. To často i v případě, že není konečnou operací na daném kovovém výrobku. 

[7] Nejrozšířenější je moření oceli. Oceli představují nepřebernou škálu jakostí od 

neušlechtilých uhlíkových až po vysoce legované slitinové materiály. Tato rozmanitost 

představuje značné komplikace při jejich moření – odstranění okujové vrstvy vzniklé 

zpravidla při hutnických pochodech nebo při tepelných úpravách výrobků. Jedná se hlavně o 

stav výrobku po tepelném válcování, žíhání, kalení apod., kdy je povrch pokryt okujemi 

reakcí zahřátého povrchu kovového materiálu s kyslíkem atmosféry. Okuje jsou vlastně oxidy 
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základního kovu a jeho příměsí a před povrchovou úpravou je nutné je odstranit. Okuje velmi 

často pevně ulpívají na povrchu kovu a i mechanické odstranění nemusí být dostatečné. 

Navíc, mechanické úpravy mohou být v přímém rozporu s požadavky na výslednou jakost 

povrchu (vznik nerovnoměrného povrchu po tryskání, matný vzhled apod.) Pro 

velkoobjemové moření (odkujování) kovů je vhodnější upřednostnění chemických procesů 

před procesy mechanickými.  

 

6.1. Vznik a složení okují na ocelovém povrchu 

 Vznik okují a rzi je důsledkem koroze kovu, která znamená samovolné porušení 

kovových materiálů vlivem jejich vzájemného chemického nebo elektrochemického působení 

s okolním prostředím. Korozní proces probíhá na rozhraní dvou fází, a to kov – okolní 

prostředí. [5] 

 

6.1.1. Oxidy kovů na povrchu 

 Reakční schopnost kovu a termodynamická stálost produktu chemické reakce jsou 

charakterizovány změnou volné entalpie ∆G příslušných reakcí. Záporná hodnota změny 

volné entalpie ∆G charakterizuje větší reakční schopnost kovu a větší termodynamickou 

stálost produktu chemické koroze kovu. Změna volné entalpie se vypočítá dle vzorce: 

                   (6) 

 Většina kovů se při vzájemném styku s oxidačními činidly pokrývá vrstvou oxidů 

nebo jejich sloučenin. V prvním stádiu dochází k adsorpci reagující složky prostředí s 

povrchem kovu. Většinou se jedná o chemisorpci atomů kyslíku na povrch kovu. Tuto reakci 

lze obecně vyjádřit: 

                          (7) 

 Chemisorbovaná vrstva na povrchu kovu rychle přechází do stavu oxidické vrstvy jako 

důsledek probíhající chemické reakce. [5] Rychlost přeměny v oxidickou vrstvu je závislá na 

aktivační energii reakce a podmínkách reakčního prostředí (teplota, tlak, koncentrace apod.).  

 Tloušťka vrstev produktů koroze na kovech se mění v širokých mezích. Podle tloušťky 

korozní vrstvy rozlišujeme: 
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1. Vrstvy tenké (okem neviditelné), o tloušťce asi od 1 do 40 µm 

2. Vrstvy střední (je vidět již barevné naběhnutí povrchu), o tloušťce asi od 40 do 

500 µm 

3. Vrstvy tlusté (viditelné), o tloušťce větší než 500 µm [5] 

Vznik souvislé vrstvy produktů koroze nebrání dalšímu prohlubování koroze. Oxidační 

činidlo se ve vrstvě může rozpouštět s možností přemisťování iontů a elektronů. Při vytvoření 

kompaktní tenké vrstvy se mění mechanismus procesu. Nastává adsorpce a chemisorpce 

kyslíku na oxidy kovů a dochází k difúzi kyslíkových a kovových iontů mřížkou oxidů.  

Takto vzniklá souvislá vrstva zabraňuje přímému působení okolní atmosféry na kov a 

může mít částečný ochranný charakter. V některých případech se jedná o chtěný proces. Např. 

oxidická vrstva na hliníkových a barevných kovech je většinou stabilní a trvale chrání kov 

před dalším působením korozního prostředí (za běžných atmosférických podmínek). Ve 

většině případů je nutné tomuto procesu zabránit, protože by došlo k úplné degradaci 

základního kovu. 

 

6.1.2. Vliv prostředí na tvorbu okují a rzi 

 Jak již bylo uvedeno, okuje se zpravidla vytvářejí při tepelném zpracování kovu. 

Obecně mohu říci, že největší vliv na tvorbu okují a rzi má plynná atmosféra. Při tvorbě okují 

se jedná hlavně o atmosféru výrobního procesu. V případě tvorby rzi se zpravidla jedná o 

atmosférické vlivy, převážně dochází pouze k atmosférické korozi základního kovu. 

 Složení plynů pro ohřev základního kovu má přímý vliv na rychlost oxidace a 

strukturu vzniklé okujové vrstvy. Důležitým faktorem je také teplota, při které proces probíhá. 

Složení atmosféry a její vliv na rychlost koroze oceli s 0,17% C a teplotě 1 173 K ukazuje 

tabulka 6.1. 

Tabulka 6.1 Vliv plynné atmosféry na rychlost koroze [5] 

Složení atmosféry Rychlost koroze 

Čistý vzduch --- --- 100 % 

Čistý vzduch 2% SO2 --- 118 % 

Čistý vzduch 5% H2O --- 134 % 

Kyslík --- --- 200 % 

Čistý vzduch 5% SO2 5 % H2O 276 % 
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 Z tabulky 6.1 je zřejmé ovlivnění rychlosti koroze. Nasycení vzduchu vodní párou 

zvyšuje rychlost koroze 2x až 3x. Vliv atmosféry na korozi různých kovů znázorňuje obrázek 

6.1: 

Obr. 6.1 Plynová koroze některých kovů v prostředí 

O2, H2O, CO2 i SO2 při teplotě 973 a 1 173 K za 24 h 

[5] 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na průběh koroze má vliv převážně vodní pára a oxidy síry. V prostředí bohatém na 

tyto složky dochází k největší tvorbě okují a rzi u většiny kovů (obr. 6.1). Za přítomnosti síry, 

převážně v podobě SO2 může docházet mimo tvorby oxidů také k tvorbě sulfidů.  

 

6.2. Technologie moření 

 Jak již bylo několikrát uvedeno, smyslem moření je získat čistý kov bez okují, rzi a 

mikroskopických oxidických vrstev. Jedině takto očištěný (kovově čistý) povrch je vhodný 

pro další úpravy. U galvanického pokovování je nutné dbát i na strukturu kovu před 

pokovením. Barevné mapy nebo nestejnoměrné zabarvení základního kovu po vymoření se 

může negativně projevit po pokovení. Vyloučený povlak může kopírovat tyto vady povrchu 

v podobě fleků, lokální drsnosti nebo v těchto místech může mít sníženou přilnavost. 

 V praxi se osvědčilo moření v anorganických kyselinách. Nejpoužívanější je kyselina 

sírová a kyselina chlorovodíková. Tyto kyseliny se používají hlavně pro moření uhlíkových a 

nízkolegovaných ocelí. Pro vysoce legované a antikorozní oceli se volí spíše směsné kyseliny.  
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6.2.1. Moření v kyselině sírové 

Kyselina sírová je kvůli své kinetice moření postupně nahrazena kyselinou 

chlorovodíkovou. Kyselina sírová nerozpouští veškeré oxidy a převážně Fe2O3 a Fe3O4 

zůstávají v lázni jako tzv. mořící kal. Odstranění těchto oxidů z kovu se děje tzv. 

odleptáváním, kdy dojde k narušení kovu pod okují a vlivem vzniklého vodíku dojde 

k odtržení těchto okují. Většímu úbytku základního kovu lze zabránit inhibitory moření. Při 

dodržení přísných technologických parametrů moření dochází pak prakticky jen k odstranění 

okují bez úbytku základního materiálu. Kyselinu sírovou je nutné pro moření vyhřívat na 

vyšší teploty než kyselinu chlorovodíkovou. Vyhřívání prodražuje její provoz. 

 

6.2.2. Moření v kyselině chlorovodíkové 

 Kyselina chlorovodíková je v dnešní době jedno z nejrozšířenějších mořících médií. 

Mezi přednosti kyseliny chlorovodíkové oproti kyselině sírové je jiná kinetika odstraňování 

okují. Nedochází k výraznému naleptání základního kovu. Vymořený kov je světlejší než po 

moření v kyselině sírové. Dochází rozpouštění i oxidů FeO a Fe3O4. Oxid Fe2O3 není zcela 

rozpuštěn. K jeho odstranění dojde strhnutím při pohybu lázně. Nedostatkem kyseliny je její 

malá koncentrace 36%. Rychlost odstranění okují nemusí být dostatečná a prodloužením 

délky moření hrozí zvýšená vodíková křehkost (defekty – obr. 6.3) mořených dílů. Tomuto 

jevu lze zabránit inhibitory, které podporují moření a zároveň zabraňují navodíkování dílů. 

Další možností je zahřátí kyseliny, což není z ekonomického hlediska vhodné. Mořící lázeň 

pracuje dobře i za pokojové teploty. To se příznivě projevuje na provozních nákladech.  

Obr. 6.2 Schématické 

znázornění rozpouštění a 

odlupování okují: kyselinou 

sírovou:  

a) postup odleptávání – 

kyselina rozpouští částečně 

okuje, současně však rozpouští i 

silně kov 

b) odlupování – tlak 

vodíku, vznikajícího při 

rozpouštění kovu, odtrhává 

okuje; kyselinou 

chlorovodíkovou: 

c) postup odleptávání 

d) rozpouštění okují 

vzniklých při vysokých teplotách 

e) rozpouštění okují vzniklých při nízkých teplotách [5] 
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Obr. 6.3 Schématické znázornění defektu (puchýře) vyvolaný vodíkem ve struktuře kovu [10] 

 

7. Galvanické zinkování 

 Galvanické zinkování je elektrochemický proces, při kterém se působením 

elektrického proudu vylučuje z roztoku, na kovovém pokovovaném předmětu, souvislá vrstva 

zinkového povlaku. Proces zinkování je založen na zákonech elektrolýzy. Tyto zákony byly 

vysvětleny v úvodní části, proto se dále zaměřím převážně na praktické zkušenosti ze 

samotného galvanického procesu. 

 Zinkové povlaky jsou velmi oblíbené pro svou flexibilnost, relativní levnost a dobrou 

korozní odolnost. Zinek se ve styku s železem chová jako anoda, a proto se zinkové povlaky 

s výhodou používají k ochraně ocelových součástí. Použití zinkových povlaků je určováno 

rozdílem elektrochemického potenciálu zinku a železa a schopností zinku pokrývat se vrstvou 

oxidu a uhličitanu zinečnatého, která zpomaluje další korozi nebo jí i zabraňuje. [1] Zinkové 

povlaky jsou převážně používány jako technické funkční povlaky bez vzhledových 

požadavků. V dnešní době je však kladen důraz i na vzhledové vlastnosti povlaku a jsou 

vyžadovány lesklé povlaky pro dekorativní účely. Kde je to možné, nahrazují se dražší 

chromové nebo niklové povlaky, povlaky zinkovými. 

 Vliv různých atmosférických prostředí působí na zinkové povlaky rozdílným 

způsobem. Působením běžné venkovní atmosféry je zinek napadán zcela nepatrně, ale mořská 

voda a průmyslové exhalace jej značně korodují. [5] Oxid siřičitý má na korozi značný vliv, 

protože se vzdušnou vlhkostí tvoří kyselinu sírovou, která napadá zinkové povlaky velmi 

silně. 
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 Pokud se týče atmosférické koroze, zmenšuje se vrstva zinkového povlaku za rok ve 

venkovské atmosféře o 1,0 až 3,4 µm, v městské atmosféře o 1,0 až 6,0 µm, v průmyslové 

atmosféře o 3,8 až 19,0 µm, v mořské atmosféře o 2,4 až 15,0 µm. [1]  

 Korozní odolnost zinkového povlaku lze podstatně zvýšit chromátováním povlaku 

nebo jeho organickým utěsněním. Jako chromátové povlaky se používají přípravky na bázi 

Cr
6+

, Cr
3+

, kadmia a další. Následným organickým utěsněním chromátovaného zinkového 

povlaku lze dosáhnout korozní odolnosti přes 1000 hodin v solné komoře. Utěsnění se 

provádí pomocí činidel na bázi organických nebo parafinových sloučenin. Pro extrémní 

korozní prostředí nebo dlouhou životnost je možné povlaky lakovat. 

7.1. Popis zinkovací lázně 

 Pokovení vzorků pro praktickou část práce bylo zhotoveno v zinkovací lázni od 

společnosti Enthone. Jedná se o lázeň ENTHOBRITE
®
 CLZ-953 B – leskle pracující slabě 

kyselá lázeň. Lázeň je založena na chloridové bázi s vyšší teplotou použití. Lázeň je možné 

použít pro závěsové i hromadné (bubnové) pokovení. Lázeň je míchána vzduchovým bublání 

a je zajištěn pohyb katodové tyče. 

 

Tabulka 7.1 Typické složení zinkovací lázně [9] 

Základní složení lázně Typické množství 

Chlorid zinečnatý    75 g/l 

Chlorid draselný  220 g/l 

Zinek 
2+

    35 g/l 

Chloridy  140 g/l 

Kyselina boritá    25 g/l 

Enthobrite CLZ CARRIER  18 ml/l 

Enthobrite CLZ-953 B 1,2 ml/l 

 

 

Tabulka 7.2 Pracovní podmínky lázně [9] 

Pracovní podmínky Typické hodnoty pro provoz lázně 

Teplota    33°C 

pH   5,2 

Proudová hustota katodická (buben) 0,75 A/dm
2 

Proudová hustota katodická (závěs)   2,5 A/dm
2
 

Proudová hustota anodická      2 A/dm
2
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7.2. Zařízení zinkovací linky a popis procesu zinkování 

 Rozložení galvanické 

linky je zřetelné z uvedeného 

blokového schématu. Linka je 

ve tvaru písmene „U“ 

s navěšováním i svěšováním 

zboží na společné straně. Linka 

je konstruovaná jako 

kombinovaná společně pro 

závěsové i hromadné (bubnové) 

pokovení. Její předností je 

poloautomatický režim, kdy 

obsluha po navěšení zboží 

nastaví na řídícím panelu 

parametry procesu pokovení a 

následný postup zboží linkou je 

již automatický. Posun zboží je 

realizován pomocí dopravníků, 

které unáší katodovou tyč se 

závěsy. 

Katodové tyče jsou 

měděné, kvůli minimalizaci 

přenosových odporů. 

Galvanické závěsy jsou měděné 

nebo ocelové opatřené gumovou izolací. Řízení teploty je řízeno automaticky, realizované 

teplovodním rozvodem nebo pomocí topných patron. Linka je opatřena čeřením pomocí 

stlačeného vzduchu. 

Obr. 7.1 Schéma galvanické zinkovací linky 
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Obr. 7.2 Katodová tyč v zinkovací lázni 

 
Obr. 7.3 Celkový pohled na zinkovací linku 

 

Proces galvanického zinkování se skládá z těchto prvků: 

1. Chemické odmaštění 

2. Moření v HCl 

3. Elektro-chemické odmaštění 

4. Dekapování / aktivace 

5. Zinkování 

6. Vyjasnění v HNO3 

7. Chromátování / pasivace 

8. Sušení 

- Po krocích 1-7 následuje opláchnutí v čisté vodě. 

Chemické a elektro-chemické odmaštění se provádí ve vodných  alkalických 

odmašťovacích přípravcích od společnosti Enthone. Přípravky jsou dodávány v podobě 

sypkých solí. Složení těchto přípravků je předmětem obchodního tajemství společnosti 

Enthone. 

 

Mořící lázeň je složena z technické kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 31 %. 

Kyselina je ředěna na 15 % roztok. Do lázně jsou přidávány inhibitory. Inhibitory svým 

složením podporují moření povrchu výrobku, ale současně zabraňují negativnímu působení 

moření v podobě leptání základního kovu. Také podstatně snižují množství vodíku, který 

difunduje do kovu při moření. 

 

Dekapování je prováděno v 5 % roztoku kyseliny chlorovodíkové. Vzhledem ke krátké 

expozici zboží v lázni nejsou do roztoku přidávány žádné inhibitory. 
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Zinkovací lázeň byla samostatně popsána v kapitole 7.1. 

 

Vyjasnění vyloučeného povrchu se provádí v 0,5% roztoku kyseliny dusičné. 

Vyjasnění slouží k odstranění vyloučených oxidů na povlaku během zinkování a k aktivaci 

povrchu před následnou pasivací. 

 

Ve společnosti DELTACOL CZ je možné provádět dvě pasivace zinkového povrchu. 

Základní úpravou vyloučeného povlaku je jeho chromátování, které je založeno na ponoření 

dílů do roztoku s obsahem Cr
3+

. Výsledný povrch je s výrazným modro - stříbrným 

zabarvením. Další možností úpravy zinkového povlaku je pasivace silnovrstvou pasivací. 

Jedná se náhradu původního chromátovacích přípravků s obsahem Cr
6+

, které jsou 

v automobilovém průmyslu zakázány. Výsledný povrch má modro – žluté iridizující 

zabarvení. Chromátování a pasivace vyloučeného zinkového povlaku se provádí z důvodu 

navýšení korozní odolnosti. Vhodnou kombinací těchto následných úprav lze až 100x navýšit 

výslednou korozní odolnost dílů. 

 

8. Provedený experiment a vyhodnocení zkoušek 

 Vliv technologie moření byl ověřován na sériově vyráběném výrobku pro 

automobilový průmysl. Díl je součástí sestavy upevnění přední kapoty na mnoha typech 

automobilů koncernu Volskwagen. 

 

 Vzhledem k možnostem galvanovny bylo ověření změny vlastností provedeno pouze 

v mořící lázni s kyselinou chlorovodíkovou. Experiment spočívá v porovnání základních 

vlastností výrobku při různých délkách moření výrobku. 

 

 Experiment byl proveden následujícím způsobem. Vzorky byly pokoveny běžným 

způsobem, pouze s rozdílnou délkou moření. 
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Tabulka 8.1 Délka expozice a označení dílů 

Délka moření Označení vzorků 

Bez moření B 

Moření po dobu 15 minut N 

Moření po dobu 3 hodin D 

Výrobek bez provedené povrchové úpravy Surový kus 

 

Ověřovány byly tyto vlastnosti výrobku: 

1. Mechanické vlastnosti 

a) Změna plastických vlastností 

b) Změna povrchové tvrdosti 

c) Drsnost vyloučeného zinkového povlaku 

2. Korozní odolnost 

3. Vzhledové vlastnosti povrchu 

 

8.1. Popis výrobku 

 Výrobek – konzola horní je díl, který je stříhán a ohýbán ze surového plechu. Jedná se 

o nelegovanou jakostní konstrukční ocel typu S235JR+N. 

 

Obr. 8.1 Výrobek – konzola horní 

 

 U surového materiálu jsou dány požadavky na pevnost dílu. Tento znak je ve 

výkresové dokumentaci zaznačen jako tzv. D znak. Tak zvané D-díly jsou díly, které mají 

přímý vliv na bezpečnost posádky vozidla. D-znak, je charakteristický pro klíčové vlastnosti 

těchto dílů. V tomto případě jsou to mechanické vlastnosti a chemické složení.  

 

Tabulka 8.2 Požadované hodnoty Rm 

Mez pevnosti v tahu - Rm 
Minimální hodnota (MPa) Maximální hodnota (MPa) 

360 510 
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Sledované charakteristiky jsou deklarovány pomocí atestů 
(příloha č.1)

 a prováděných 

kontrolních tahových zkoušek 
(příloha č.2)

.  

 

 Požadovaná povrchová úprava je zinkování bez následné pasivace dle koncernové 

normy VW TL-217, Ofl-c310. Vyloučená vrstva zinkového povlaku je požadována v rozmezí 

8 µm až 15 µm. Vrstva zinkového povlaku je deklarovaná pomocí měrového 

protokolu 
(příloha č.3)

. Měření tloušťky zinku bylo provedeno na přístroji FISCHERSCOPE X-

Ray XDL-5 XymZ, který pracuje na základě rentgenové fluorescence. Korozní odolnost je 

stanovena na 48 hodin do koroze základního materiálu. Korozní odolnost je deklarována 

pomocí zkoušek dle normy EN ISO 9227. Zkoušky se provádí v solné komoře s obsahem 

neutrální solné mlhy. 

 

8.2. Ověření plastických vlastností 

 Standardně se ověření plastických vlastností hotového výrobku neprovádí. Výrobky 

jsou tvarované lisováním. Při jejich deformaci může dojít k nerovnoměrnému zpevnění. Po 

lisování nejsou díly tepelně ošetřeny. Vliv tvarové deformace není brán v potaz a nepočítá se 

se změnou pevnostních charakteristik. 

 

 Díl byl podroben technologické zkoušce na přístroji pro tahové zkoušky. Díl nemá 

konstantní průměr, a proto nemohla být stanovena tažnost v klasickém pojetí. Nedochází 

k jednoosému zatížení dílu při tahu. Vzhledem k charakteru dílu a absence vhodného 

přípravku pro standardní uchycení nebylo možné ověřit celkovou pevnost v tahu. Při síle tahu 

přibližně 11 kN vždy došlo k nevratné deformaci upínacího přípravku, případně k jeho totální 

destrukci. Výrobek byl uchycen za horní otvor, jak je patrné z obrázku 8.3. Byla pozorována 

souvislost mezi sílou v tahu a deformací v nejslabším místě výrobku -  upínacího otvoru. 

 

 Síla tahu pro zkoušku byla nastavena podle standardně používaných vzorků pro tahové 

zkoušky o rozměrech D=10 mm a L=100 mm. Pevnost tahu pro základní materiál je 

požadovaná min 360 MPa, to odpovídá síle F=28,26 kN. 

 

              (8) 
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Obr. 8.2 Technologická zkouška 

 

Zkouška byla hodnocena na základě porovnání deformace upínacího horního otvoru 

před a po zatížení. Průměr otvoru byl změřen před provedením zkoušky posuvným měřidlem 

a po provedení zkoušky. Silové zatížení bylo omezeno na hodnotu 10,2 kN, které byly 

schopny vydržet upínací přípravky. Deformace dolního upínacího otvoru byla minimální a 

společně s celkovým prodloužením dílu nebyla brána v potaz. Výsledky zkoušky jsou shrnuty 

v tabulce 8.3: 

 

 

 

 

 

Obr. 8.3 Detail uchycení 

výrobku 
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Tabulka 8.3 Výsledky technologické zkoušky 

Označení vzorku 
Zatížení 

(kN) 

Průměr 

upínacího otvoru 

před zkouškou 

(mm) 

Protažení 

upínacího 

otvoru po 

zkoušce (mm) 

Rozdíl (mm) 

Surový kus 10,2 8,15 10,95 2,8 

B 10,2 8,16 9,75 1,59 

N 10,2 8,18 9,35 1,17 

D 10,2 8,19 9,27 1,08 

  

Měření rozměrů bylo provedeno pomocí kalibrovaného posuvného měřidla. Grafický 

záznam technologické zkoušky je uveden v příloze č. 3. 

 

Z výsledků je zřejmé ovlivnění plastických vlastností dílů. Nejvíce se surovému 

vzorku bez pokovení přibližuje vzorek pokovený bez expozice v mořící lázni. Snížením 

plastických vlastností došlo pravděpodobně při procesu zinkování vlivem difúze vodíku do 

mřížky kovu. 

 

Vzorek exponovaný v mořící lázni 15 minut vykazuje již značný úbytek plasticity. 

Prodloužení v exponované oblasti je mořícím procesem výrazně ovlivněno. Plasticita byla 

nejspíše ovlivněna difúzí vodíku do struktury kovu. I přes přídavek inhibitorů do mořící 

lázně, které mají zamezit napadání základního materiálu a eliminovat proniknutí vodíku, je 

původní plasticita ovlivněna negativně. 

  

 Nejdéle exponovaný (3 hodiny moření) vzorek vykazuje největší úbytek plasticity. 

Takto velký úbytek je poměrně překvapivý a bylo by vhodné hlubší prostudování tohoto jevu. 

Pravděpodobně je snížení plasticity spojeno s vyšším obsahem difundovaného vodíku 

v mřížce kovu a napadením základního materiálu. Během dlouhé expozice patrně dojde 

k úplné degradaci účinku inhibitorů obsažených v mořící lázni. 

 

Pro ověření a zpřesnění výsledků by bylo vhodné experiment opakovat se 

standardními vzorky pro tahové zkoušky a s provedením tahové zkoušky do lomu materiálu. 

 

Vliv difundovaného vodíku v mřížce kovu je velmi značný u vysokopevnostních dílů. 

Vyšší obsah vodíku v ocelích ovlivňuje jejich mechanické vlastnosti, a to téměř vždy 

negativně. [12] Adsorbovaný atomární vodík může ale také difundovat do základního 
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materiálu a tam poškodit jeho strukturu. [11] Difundovaný atomární vodík se katalyticky 

spojuje na atomární. Atomární vodík má mnohem větší molekulu, než je molekula železa, 

dojde k narušení materiálu po hranicích zrn a ke zvýšení křehkosti. Vliv vodíku na poruchy 

mřížky kovu znázorňuje obrázek 8.4. 

 

Obr. 8.4 Schematické znázornění vad v kovu a hromadění atomů vodíku 

v rozmezí nízkých koncentrací. Spolu s tradiční rozpustností vodíku v 

matrici mřížky (a), jsou vodíkové pasti na povrchu (b) a v 

podpovrchových (c) oblastech. Na hraně dislokací (poloha označena) (e) 

v oblastech válcového tvaru se segregace vodíku očekává. Také hranice 

zrn (d) a vakance (f) řeší vodík jinak, než v matrici. [10] 

 

8.3. Změna povrchové tvrdosti 

 Vzorky byly podrobeny zkoušce tvrdosti podle Brinella. Ke zkoušce byla užita ocelová 

kulička o průměru 2,5 mm. Tvrdost podle Brinella se zjišťuje vtlačováním ocelové kalené 

kuličky o určitém průměru D do zkušebního tělesa silou F, která směřuje kolmo k povrchu 

tělesa po stanovenou dobu. Následně po odlehčení se změří průměr vtisku d. Aby nedošlo 

k ovlivnění tvrdosti vzorků, byla zinková vrstva jemně obroušena. Zatížení kuličky bylo 

nastaveno na 187,5 kg po dobu 10 sekund. Výsledky měření shrnuje tabulka 8.4: 

 

Tabulka 8.4 Zkouška tvrdosti 

Vzorek Zatížení 
Doba 

zatížení 

Průměr 

vtisku 

HBW 

(z převodních 

tabulek) 

Přepočet v 

MPa 

B 

187,5 kg 10 sec 

1,37 117 42 

N 1,36 119 42 

D 1,34 123 44 

Surový kus 1,36 119 42 

Z provedených měření tvrdosti dle Brinella není zjevné ovlivnění povrchové tvrdosti 

vlivem různé délky moření. Drobné výkyvy v tvrdosti mohou být způsobeny tvářením, kdy 

dojde při lisování dílů k nepatrným změnám tvrdostních charakteristik.  
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8.4. Změna drsnosti 

 Drsnost povrchu je daná způsobem obrábění. Je to jak povrch vypadá, jak se klikatí, 

jaké jsou na něm rýhy a výstupky. Hodnoty drsnosti jsou závislé na způsobu opracování. 

Například drsnost frézovaných povrchů se pohybuje v rozmezí 1,6 až 50 µm, soustružených 

povrchů od 1,6 až 25 µm, broušených povrchů 0,2 až 12,5 µm a leštěných od 0,025 až 0,1 

µm. Drsnost má velký význam při dekorativním chromování a niklování, kde je kladen 

vysoký důraz na vzhled. Zrcadlově lesklých povlaků lze dosáhnout pouze na vysoce leštěných 

povrchách. 

 

 Drsnost na vzorcích byla měřena pomocí přístroje HOMMEL TESTER T1000. Jedná 

se o plně automatický testovací nástroj. 

 

Obr. 8.5 Měření drsnosti na přístroji HOMMEL TESTER T1000 
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    Obr. 8.6 Detail měřící hlavy přístroje HOMMEL TESTER T1000 

 

Byly měřeny tyto hodnoty drsnosti povrchu: 

 Rt – největší hloubka drsnosti, svislá vzdálenost od nejvyšší špičky 

k nejhlubší rýze 

 Rz – je střední hodnota z absolutních hodnot výšek pěti nejvyšších 

výstupků a pěti nejnižších prohlubní 

 Ra – je střední aritmetická hodnota absolutních hodnot úchylek profilu 

 

Výsledky měření jsou shrnuty v tabulce 8.5. Protokoly z měření jsou v příloze č.5. 

 

Tabulka 8.5 Zkouška drsnosti 

Označení vzorku Rt (µm) Rz (µm) Ra (µm) 

Surový kus 9,7 7,4 1,10 

B 19,1 8,9 1,12 

N 7,1 6,0 0,86 

D 10,4 7,3 1,21 

 

 Z výsledků měření je zřejmé ovlivnění drsnosti povrchu vzorků délkou moření. 

Největší drsností trpí vzorky, které jsou pokoveny bez expozice v mořící lázni. Tuto 
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skutečnost je možno přisoudit zakování okují, drobných metalických nečistot a oxidických 

sloučenin, které vzniknou při lisování, skladování a přepravě nepokovených výrobků. 

 Nejmenší drsnost má povrch mořený 15 minut. V tomto případě došlo k odstranění 

oxidických vrstev, okují a dalších nečistot a zároveň nedošlo k narušení základního kovu. 

Drsnost se kratší dobou moření snížila pod hodnoty surového kusu. 

 Drsnost u nejdéle mořených vzorků se téměř rovná drsnosti surového kusu. Při moření 

došlo k odstranění všech oxidických vrstev a vlivem extrémně dlouhého moření i k mírnému 

narušení základního materiálu a tím i k nárůstu drsnosti oproti krátce mořeným dílům. 

 

8.5. Vzhledové vlastnosti 

 Důraz na vzhledové vlastnosti u tohoto konkrétní dílu nejsou příliš vysoké. Díly se 

následně lakují barvou vozu a zinková vrstva slouží pouze k zabránění koroze dílů během 

přepravy a montáže. Vzhled musí být jasný, bez výrazných skvrn, zinkový povlak nesmí být 

napálený a povlak musí být soudržný a nesmí se odlupovat. Všechny pokovené vzorky 

vzhledovým požadavků vyhověly. Délka moření nijak neovlivnila vzhledové vlastnosti. 

 

Tabulka 8.6 Vzhled pokovených vzorků 

Vzhled pokovených vzorků 
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8.6. Změna korozní odolnosti 

 Vzorky byly pokoveny standardně dle požadavku zákazníka dle normy VW TL-217, 

Ofl-c310. Vyloučená vrstva zinkového povlaku je požadována v rozmezí 8 µm až 15 µm. 

Zkouška korozní odolnosti se deklaruje zkouškou v neutrální solné mlze dle normy ČSN EN 

ISO 9227. Doba zkoušky je stanovena na 48 hodin. Po provedení zkoušky nesmí díly 

vykazovat korozi základního materiálu – tzv. červenou korozi.  

 

 Korozní zkouška byla provedena v solné komoře od firmy Vötsch typ SC 450. 

Výrobky byly uchyceny za upínací otvor, jak je uvedeno na obrázku 8.7. Nejvíce 

exponovaným místem byla tvarová změna (ohyb) z vnitřní strany (označeno červeně na obr. 

8.7). V tomto místě docházelo k zadržování a ulpívání solného roztoku a k největšímu 

působení korozního prostředí. 
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     Obr. 8.7 Solná komora Vötsch SC 450 a detail uchycení výrobků 

 

 Korozní odolnost vzorků bez moření byla nejmenší. V místě s největší expozicí média 

došlo k největší korozi, jak znázorňuje obrázek 8.8. Koroze byla důlková a nerovnoměrná. 

Napadení základního materiálu bylo pozorováno po celém výrobku. Tuto skutečnost přisuzuji 

zbytkům oxidických vrstev, které nebyly, absencí moření, odstraněny. Oxidické vrstvy 

(okuje) poskytly vhodné prostředí pro urychlení koroze. Vlivem heterogenity oxidické vrstvy 

je obtížné stanovit mechanismus koroze. Pravděpodobně došlo ke kombinaci chemické a 

elektrochemické koroze.  

 

 
Obr. 8.8 Korozní napadení vzorku bez moření 

 

 Vzorek s dobou moření 15 minut vykazoval nejmenší korozní napadení. V místě 

největší expozice média došlo k mírné červené korozi, ale červená koroze se omezila pouze 

na nejvíce exponované místo a na zbytku dílu byla již pouze tzv. bílá koroze zinkového 
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povlaku. Z provedené zkoušky vyplívá, že moření bylo dostačující pro odstranění oxidických 

vrstev na povrchu materiálu. 

 
Obr. 8.9 Korozní napadení vzorku s mořením 15 minut 

 

 Vzorek s nejdelší dobou moření – 3 hodiny vykazoval větší míru koroze, než vzorek 

mořený po dobu 15-ti minut. Dlouhá doba moření sice kvalitně odstraní všechny oxidické 

vrstvy, ale může dojít k naleptání povrchu zrn základního materiálu. Naleptání po hranicích 

zrn může umožnit hlubší proniknutí mořícího média a jeho nedokonalým vypláchnutím 

urychlit korozi. Červená koroze byla v omezené míře po celém výrobku. 

 
Obr. 8.10 Korozní napadení vzorku s mořením 3 hodiny 
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8.7. Struktura a přilnavost povlaku 

 Struktura základního materiálu a přilnavost zinkového povlaku byly hodnoceny 

pomocí světelné mikroskopie. Světelná mikroskopie je nejrozšířenější experimentální 

technikou používanou pro charakterizaci mikrostruktury materiálu.[13] Může být použita jako 

nástroj, který pomůže identifikovat kovy nebo slitiny, k určení, zda slitina byla v pořádku, 

zkoumat více fází v materiálu, lokalizovat a charakterizovat nedostatky jako jsou vakance a 

nečistoty nebo pozorovat poškození nebo poškozené oblasti při analýzách.[14] 

 

 Z pokovených výrobků byly odebrány vzorky a připraveny dle standardních 

metalografických postupů. Místo odebrání vzorků je znázorněno na obrázku 8.11. 

 

Obr. 8.11 Znázornění odběrového místa vzorků 

 

 Zhotovené vzorky byly vyhodnoceny pomocí světelného mikroskopu Olympus GX 51 

v metalografické laboratoři VŠB-TU. 

 

 Vzorek výrobku s označením B (pokoven bez moření) vykazoval dobrou přilnavost 

základního kovu a zinkového povlaku. Povrch výrobku byl relativně hladký bez výrazných 

defektů. Obsažené defekty byly způsobeny pouze tvářením materiálu. U hranice mezi 

zinkovým povlakem a základním materiálem jsou jasně detekované, jak zobrazuje obrázek 

8.12, cizorodé částice. Pravděpodobně se jedná o okuje a oxidické nečistoty, které by byly 

standardně odstraněny mořením.  
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Obr. 8.12 Řez výrobkem – B – 500x 

  

Výrobek s označením N (normálně mořený) vykazoval rovnoměrný povrch s defekty 

srovnatelnými s nemořeným vzorkem. Defekty byly způsobeny tvářením bez známek 

napadení základního kovu mořícím médiem. Na některých místech povrchu nedošlo 

k dokonalému odstranění oxidických vrstev, ale jejich počet a velikost, oproti vzorku bez 

moření, byla minimální. Zobrazení vzorku je na obrázku 8.13. 

základní materiál 

zinková vrstva 

oxidické zbytky a 

nečistoty 
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Obr. 8.13 Řez výrobkem – N – 500x 

 

 Poslední výrobek označený D (moření po dobu 3 hodiny) vykazoval dokonale 

odmořený povrch s velkým počtem defektů. Defekty po tváření nebyly tak znatelné jako u 

předchozích vzorků. V místech původního defektu po tváření došlo k napadení základního 

materiálu a k lokální segregaci zrn. Napadení základního materiálu je zobrazeno na obrázku 

8.14. 

základní materiál 

zinková vrstva 

oxidické zbytky 

vměstek 
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Obr. 8.14 Řez výrobkem – D – 500x 

 

 Vzorek D vykazoval vadu i na rozhraní kov-povlak. Při zvětšení 1000x byla jasně 

zřetelná mezera mezi zinkovým povlakem a základním kovem. Tato vada byla 

pravděpodobně způsobena dlouhou expozicí mořící lázně a napadením základního materiálu 

po hranicích zrn, jak je zobrazeno na obrázku 8.16. Mořící médium nebylo dostatečně 

vypláchnuto ze všech defektních míst a způsobilo rovnoměrné napadení zinkové vrstvy. 

Napadení zinkové vrstvy z vnitřní strany podporuje zjištěný fakt snížené korozní odolnosti 

oproti standardně mořeným vzorkům. Porovnání mezery mezi 15 minut mořeným a 3 hodiny 

mořeným vzorkem znázorňuje obrázek 8.15. Pro lepší názornost byly použity výřezy 

původních fotografií, při zachování měřítka. 

 

základní materiál 

zinková vrstva 

napadení základního 

materiálu 

Obr. 8.15 Napadení zinkové vrstvy – 1000x 

vzorek D vzorek N 
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Následně byly všechny vzorky leptány 4% roztokem HNO3 po dobu 30 vteřin. U všech 

vzorků byla struktura se střední velikostí feritických a perlitických zrn. Vzorek D vykazoval 

zřetelné napadení po hranicích zrn. 

 

Obr. 8.16 Struktura vzorku D – 500x (světlá zrna – ferit; černá zrna – perlit) 

 

Závěr 
 Galvanické úpravy jsou velmi rozšířené v celé řadě aplikací. Stále převažují 

dekorativní aplikace, ale s postupem technologií a vývinem nových slitinových povlaků a 

dokonalejších následných pasivací lze dosáhnout až extrémních korozních odolností nebo 

zajistit vhodnější mechanické vlastnosti povrchu. 

 S postupným rozvojem finálních úprav je nutné rozvíjet i předúpravné procesy. Zvláště 

u tepelně zpracovaných dílů a u vysokopevnostních dílů je velmi nutné dbát na zachování 

požadovaných charakteristik. Jak je z experimentální části práce zřejmé, vliv technologie 

moření není u galvanických úprav zanedbatelným faktorem.  

 Cílem práce bylo zjištění vlivu technologie moření při galvanickém zinkování. 

Experimentální část práce byla provedena na dílech pro automobilový průmysl, které jsou 

zinková vrstva 

napadení základního 

materiálu po hranicích zrn 
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galvanicky pozinkovány a po montáži lakovány v barvě karoserie vozu. Podstatou 

provedených zkoušek bylo zhodnocení celkového vlivu mořícího procesu. Vzorky byly 

podrobeny mechanickým, korozním i strukturním zkouškám. Závěry ze 

získaných experimentálních dat je možné aplikovat obecně na předúpravu mořením kovových 

výrobků. 

Nejvýraznější ovlivnění vlastností nastalo v oblasti plastických vlastností a korozní 

odolnosti dílů. Došlo ke snížení „tažnosti“ – byla snížena ochota k deformaci. To by u 

vysokopevnostních dílů mohlo znamenat nevyhovění požadavkům na pevnost nebo u 

drobných dílů by mohlo dojít k takovým změnám, že by díly praskaly již při minimálním 

zatížení. Korozní odolnost výrazně klesla u neodmořených dílů. Nedostatečné odstranění 

oxidických vrstev před pokovením vede k rapidnímu snížení nejen životnosti naneseného 

povlaku, ale k celkovému snížení životnosti celého výrobku vlivem koroze. 

 Ze studia vzorků pomocí světelné mikroskopie je zřejmé riziko přemoření základního 

materiálu. Sice dojde k dokonalému odstranění všech nečistot, okují a oxidických zbytků 

z povrchu, ale výrazná doba moření má velmi negativní vliv na vrchní vrstvu materiálu. 

Dochází k napadení kovu po hranicích zrn a následné segregaci takto napadených zrn. U 

vysoce leštěných výrobků by docházelo ke vzhledovým vadám po pokovení. Důsledkem 

zakovení ulpělého mořícího média na hranicích zrn je negativně ovlivněna korozní odolnost a 

dochází k urychlení koroze. 

 Mořící proces při nesprávném provedení může silně ovlivnit ne jen výslednou kvalitu 

pokovení, ale i celkové vlastnosti výrobku. Jak bylo experimentálně dokázáno, ovlivnění 

vlastností je převážně negativní. Je nutné vhodně nastavit mořící proces za použití vhodného 

mořícího média. Bezpodmínečně nutné je se vyvarovat přemoření výrobků. Je vhodné 

kombinovat mechanické a chemické postupy pro odstranění okují, rzi a jiných oxidických 

vrstev. Kde je to možné je vhodné použít tryskání, broušení nebo omílání pro odstranění 

hrubých frakcí. Jemné frakce je vhodné odstranit v mořící lázni s použitím inhibitorů pro 

maximální eliminaci negativních vlastností mořícího procesu. 
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Příloha č. 3 

 

  



52 

 

Příloha č. 4 

 
  
 
DELTACOL CZ s.r.o.    HELMUT FISCHER GmbH + Co 
provoz Litovel      Industriestrasse 21 
Palackého 34      71069 Sindelfingen 
784 01 Litovel       

   Fischerscope®       XRAY XDL-B 
 
Product:  2 / Zn/Fe    
Zákazník: DELTACOL / Konzola horní – moření 15 minut 
Výrobek / číslo: 22170 
 
Blok:       386 
Aplikace: 300100 / Zn/Base(Fe)Fe 
 
Poznámky:  
 
Kalibrační sada:Zn-Fe  10276 
n=    1  Zn 1 =     12.3 µm             
n=    2  Zn 1 =     13.8 µm             
n=    3  Zn 1 =     13.5 µm             
n=    4  Zn 1 =     10.5 µm             
n=    5  Zn 1 =     11.8 µm             
n=    6  Zn 1 =     12.4 µm             
n=    7  Zn 1 =     13.1 µm             
n=    8  Zn 1 =     13.7 µm             
n=    9  Zn 1 =     13.6 µm             
n=   10  Zn 1 =     13.1 µm             
n=   11  Zn 1 =     12.5 µm             
n=   12  Zn 1 =     13.7 µm             
n=   13  Zn 1 =      9.5 µm             
n=   14  Zn 1 =      8.3 µm             
n=   15  Zn 1 =     11.9 µm             
 
 

Průměr            12.2 µm         

Standardní odchylka      1.64 µm         

C.O.V. (%)     13.39      

Rozptyl       5.4 µm         

Počet měření        15     

Min. hodnota       8.3 µm         

Max. hodnota      13.8 µm         

Měřící čas        10 sec 
 
Operátor:  Mišo   7.3.2013   13:04:51 
 
Datum:  7.3.2013  Čas:  13:05:39 

  



53 

 

Příloha č. 5 

 


