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Zásady pro vypracování bakalářské práce

I.

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů.

II.

Uspořádání bakalářské práce:

1. Titulní list 6. Obsah BP

2. Originál zadání BP 7. Textová část BP

3. Zásady pro vypracování BP 8. Seznam použité literatury

4. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 9. Přílohy

5. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky

ad 1) Titulní list je koncipován podle požadavků příslušné oborové katedry. Měl by 

korespondovat s podobou vnějších desek (viz část III) doplněnou o název práce, umístění 

nad spojením BAKALÁŘSKÁ PRÁCE.

ad 2) Originál zadání BP obdrží student na oborové katedře

ad 3) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za originálem zadání BP. 

(„Zásady pro vypracování bakalářské práce“ jsou ke stažení na webových stránkách 

fakulty).

 ad 4) Prohlášení + místopřísežné prohlášení je napsané na zvláštním listu (ke stažení na 

webových stránkách fakulty) a je vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data 

odevzdání BP. V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými 

osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listu vloženo prohlášení 

spolupracující právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

 ad 5) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listu česky a anglicky v rozsahu 

max. jedné strany pro obě jazykové verze. 

ad 6) Obsah BP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy všech číslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 7) Textová část BP obvykle zahrnuje: 

- Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 

- Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, vhodně 

členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
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- Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého nelesklého 

papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo Times New Roman 

(nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 3 cm,      pravý 2 cm. 

Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na ně být v textu poukázáno. 

Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 9). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. 

U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 

pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 

literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu mohou snížit 

klasifikaci práce. 

ad 8) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků. 

Seznam použité literatury se píše na zvláštním listu. Citaci literatury je nutno uvádět 

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 

být uveden odkaz v textu BP. 

ad 9) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), 

které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. 

III. 

Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud katedra 

garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 

nahoře: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

uprostřed: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

dole: Rok Jméno a příjmení 
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Kromě  těchto  dvou  knihařsky  svázaných  výtisků  odevzdá  student  kompletní  práci  také  v 

elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 

zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 

IV. 

Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních  programů  a  forem bakalářského studia 

fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

od akademického roku 2013/2014. Nesplnění výše uvedených zásad pro vypracování bakalářské 

práce může být  důvodem nepřijetí  práce k obhajobě.  O nepřijetí  práce k obhajobě  rozhoduje v 

tomto případě garant příslušného studijního oboru. 

Ostrava 22. 11. 2013 Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 

VŠB-TU Ostrava 
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Abstrakt a klíčová slova :

Cílem bakalářské práce je popsat  a  rozdělit  různé typy  anorganických,  kovových,  povrchových 

úprav používaných na kovech. V práci je popsána nutná příprava povrchů materiálů před samotným 

procesem a způsob aplikace těchto úprav. Závěrem je u každé z definovaných povrchových úprav 

diskutována výsledná struktura, vzhled povrchu a oblast použití v praxi.

Klíčová slova : povrchová úprava, kov, příprava povrchu, struktura, aplikace, vzhled, použití.  

Abstract and keywords :

Goal  of  this  thesis  is  to  describe and  define different  types  of  used  inorganic,  metallic  surface 

treatments on metals. I  this thesis is clarified the matter of required material surface preparation 

before  itself  process  and  described method  of  application  each  surface  treatments.  Finally  is 

discussed final structure of defined treatments, appearance and area of usage in practice.

Keywords :  Surface treatment,  metal,  preparation  of  surface,  structure,  application,  appearance, 

usage.
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1. Úvod

V dnešní době jsou povrchové úpravy kovů automatickou součástí téměř v každé výrobní firmě, 

která se zabývá produkcí finálních výrobků či polotovarů, a které mohou být dodávány do různých 

odvětví průmyslu. Mají hned několik účelů. Ten nejdůležitější je zajisté ochrana kovů před korozí, 

tím zajištují delší životnost výrobku. Dále se však některé povrchové úpravy kovů také používají a 

specializují i  pro zpevnění  povrchu  a zlepšení dalších technologických vlastností a v neposlední 

řadě i k zlepšení estetického hlediska. V této práci  je popsána celá řada jednotlivých povrchových 

úprav kovů anorganickými kovovými povlaky, jejich rozdělení, příprava povrchu kovů na samotný 

proces úprav, dále způsob aplikace, výsledná struktura, vzhled a možnost použití takto upravených 

výrobků v dalších provozech či běžném životě.

2. Historie

Nejdříve  je zajisté vhodné uvést něco málo  z historie o ochraně  kovů,  kdy se již naši předkové 

snažili zamezit rozpínání koroze na zbraních či povozech a všeobecně na kovech:

2.1 První používané materiály pro povrchové úpravy

Prvními vstupními  materiály pro povrchové úpravy byly přírodní pryskyřice. Pozdější dokumenty 

popisují důležitost kalafuny, kopálové pryskyřice, šelaku a damary. I z pozdější doby – 12. století – 

máme zprávy o kombinaci tvrzených přírodních pryskyřic, jako je jantar, se zpryskyřičnatějícími, tj. 

chemicky vytvrditelnými přírodními oleji.

10

Obrázek č. 1: významné body v historii vývoje technologií povrchových úprav kovů

zdroj – TOPLAC, učebnice lakování, vydal autopress 2009.



2.2 Metody nanášení 

Metody  nanášení  do  té  doby  spočívaly  pouze  v  nanášení  štětcem  nebo  v  roztírání,  tedy  bez 

významných emisí, produkce odpadních vod a odpadní barvy.

3. Rozdělení povrchových úprav   - skupina anorganických kovových povlaků   
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Obrázek č. 2 : Rozdělení povrchových úprav, podle [7].
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4. Úpravy povrchu před nanášením povlaků

Před samotnou aplikací  jakékoliv  povrchové úpravy kovů  a  nanášení  povlaků  je  doporučováno 

vhodně  připravit  povrch  kovových  předmětů  či  polotovarů.  Jednotlivé  ochranné  povlaky  se 

vzájemně liší svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, chemickým složením, mechanismem 

svého  vzniku  a  právě  i  způsobem  přípravy  materiálu  pod  ochrannou  vrstvou.  Při  navrhování 

technologie povrchové úpravy je nutné vybrat z velkého množství technologií takovou, která je pro 

daný účel nejvhodnější. Vhodnost povrchové úpravy se posuzuje podle toho, zda plní technickou 

nebo estetickou funkci, ale také i podle výše nákladů, které si provedení povrchové úpravy vyžádá. 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím rozhodování o výběru povrchové úpavy v dnešní době 

jsou ekologické aspekty při použitých technologiích (nebezpečné odpady, toxické kaly, nebezpečné 

látky v ovzduší, velké množství odpadních louhů a kyselin) [4],[10].

4.1 Předběžné úpravy povrchů před povlakováním

Tyto úpravy lze obecně rozdělit na [7] :

- mechanické – broušení, leštění, kartáčování, omílání, tryskání

- chemické a elektrochemické – odmašťování, odrezování, moření, elektroleštění

4.1.1 Broušení, leštění , kartáčování, omílání, tryskání 

Jsou  to  nejrozšířenější  způsoby  mechanických  úprav  povrchu.  Broušení je  jemné  obrábění 

speciálními nástroji opatřenými brusivem, přičemž se výchozí povrch postupně vybrušuje na stále 

nižší drsnost cca 0,4 – 0,2 Ra , podle [7].
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Obrázek č. 3: Broušení brusnými kotouči, podle [7].



Kartáčování se používá pro dva typy úprav povrchu. A to jako čistící operace při odstranění hrubých 

nečistot  a  dále  jako  operace  zařazovaná  po  broušení  před  leštěním  k  zjemnění  upravovaného 

povrchu.  K  čištění  se  používá  drátěný kartáč  a  k  dokončovacím operacím  pak  měkké  pružné 

kotouče z přírodních a umělých vláken [7].

 

Leštění upravuje základní  povrch  a také povlak.  Leštění  je  odstraňování  nejjemnějších stop po 

předchozím jemném broušení anebo kartáčování za účelem dosažení velmi nízké drsnosti až pod 

0,1 Ra. K dosažení vyššího lesku se kromě leštícího nástroje používá také leštící pasta [7].

Omílání spočívá v ubírání materiálu a jeho vyhlazování účinkem vzájemného působení omílaných 

výrobků a omílících prostředků (nejčastěji omílací kamínky pyramidového tvaru). Technologie je 

vhodná  především k  hromadné  úpravě  menších  dílů  o  velkých  sériích  výroby.  Používá  se  i  k 

zaoblování  hran  na  výrobcích a k  odstraňování  ostřin  a  okují  do drsnosti  cca 0,3  Ra.  Omílací 

prostředky jsou nejčastěji z umělého korundu nebo kovová či také z organických materiálů. 

Omílací stroje dělíme na [7] :  rotační, vibrační, odstředivé

13

Obrázek č. 4: Kartáčovací kotouče 
zdroj Katalog nářadí Extol

Obrázek č. 5: Leštící kotouče, zdroj Katalog nářadí Extol



Otryskávání se užívá jako velmi produktivní způsob čištění a přípravy povrchů pod nátěry, smalty, 

žárové nástřiky kovů a keramické materiály. Je to nejúčinnější mechanický způsob odstranění rzi a 

okují  z  povrchu  materiálů,  kdy  se  tlakovou  hadicí  tryská  pod  vysokým  tlakem  směrem  k 

otryskávanému předmětu ocelová drť, broky, křemičitý písek nebo struska. (v některých případech, 

zejména pro výrobky z nerezové oceli, se používá k tryskání i skleněných kuliček – tento způsob 

tryskání  se  nazývá  balotina,  kterou  někteří  výrobci  používají  na  své  produkty  i  jako  finální 

povrchovou úpravu, jelikož i z estetického hlediska je povrch velmi hezký a třpytivý) [11].

4.1.2 Odmašťování, moření, odrezování, elektrochemické leštění

Také  tyto  úpravy  jsou  určeny  k  odstranění  nečistot  z  povrchu  materiálu  před  následujícími 

úpravami. Tyto nečistoty většinou ulpí na povrchu ze dvou důvodů [7] :

- ulpělými cizími nečistotami – zbytky konzervačních prostředků, brusných leštících past, 

obráběcích emulzí, řezných olejů, zbytky kovových třísek a prachu atd...                                             

- vlastními nečistotami – korozní zplodiny, okuje apod.

Odmašťování –  jeho  úkolem  je  odstranit  veškeré  ulpělé  nečistoty  všech  druhů  pomocí 

odmašťovacích přípravků,  jejich převedení do roztoku nebo emulze a zabránění jejich zpětnému 

vyloučení  na  kovovém povrchu.  Odmašťovací  operace  lze  v  zásadě  rozdělit  dle  probíhajících 

pochodů na [7] :

a)  odmašťování  v  organických  rozpouštědlech  –  petrolej,  benzín,  organická  rozpouštědla.  Tato 

metoda je do budoucna nepříliš perspektivní z důvodu problematiky likvidace odpadů,  hořlavosti, 

jedovatosti a negativnímu vlivu na prostředí.

b)  ve  vodních  alkalických  roztocích  –  roztoky jsou  složeny na  bázi  hydroxidu  sodného,  sody, 

fosforečnanu  sodného  a  křemičitanových  základů.  V  současnosti  jsou  tyto  alkalické  složky 

nahrazovány boritany a polyfosfáty. Pracovní teploty se pohybují v rozmezí 70-90°C. Elektrickým 

proudem jde zintenzivnit a zlepšit samotné odmaštění v alkalických roztocích.

c) vodními tenzidovými prostředky – patří k nejmladším technologiím s dobře vyřešenými otázkami 

likvidace.  Jde  o  prostředky  slabě  alkalické,  s  nízkým  obsahem  solí,  s  přídavkem  vodních 

tenzidových přípravků na bázi anion-kation. Provozní teploty jsou oproti alkalickým roztokům nižší 

a to 50-60°C s poměrně krátkou dobou odmašťování v rozsahu 1-10 minut.

Pro  zvýšení  účinnosti  čistících  procesů  se  také  často  aplikuje  ultrazvukové  vlnění,  které  svým 

mechanickým účinkem – kavitací, ve větší míře uvolňuje nečistoty i z těžce přístupných míst a na 

povrchů z pórů. 
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 Moření – je nejdůležitější z chemických způsobů čištění, při kterém se korozní produkty odstraňují 

rozpuštěním  v  kyselinách.  Nejčastěji  se  používají  minerální  kyseliny  solné  a  sírové,  někdy  i 

kyseliny  dusičné  a  fluorovodíkové.  U  slitin  zinek-hliník  lze  moření  provádět  i  v  alkalických 

roztocích.  Všeobecně  platí,  že nejhůře odstranitelné nečistoty jsou tvořeny okujemi a kovovými 

oxidy,  které se daleko hůře odstraňují než hydratované oxidy vznikající při atmosférické korozi. 

Nevýhodou moření je, že kromě nečistot rozpouští i základní kov. Někdy se používá k odstranění 

nečistot kombinace sdruženého odmašťování a moření [7].

Elektroleštění - Elektrochemické leštění je metoda chemické finální úpravy povrchu, při které se z 

povrchu  kovového  dílu  odebírá  kov  ve  formě  iontů.  Tento  proces  potlačuje  na  minimum 

mikroskopickou drsnost povrchu a tím velmi významně omezuje ulpívání nečistot a usnadňuje jeho 

čištění. Je to vysoce výkonný proces při němž dochází k účinnému vyčištění, vyleštění a sjednocení 

povrchu výrobku v krátkém čase a s minimálním rizikem vzniku jakýchkoliv vad. Elektroleštěním 

se  rozpouští  rovnoměrně  celý  povrch  výrobku,  avšak  přednostně  drobné  mikroskopické  až 

submikroskopické vrcholy nerovností, čímž se sníží případná vlnitost povrchu, a tak výrobek získá 

vysoký lesk, který na rozdíl od mechanicky vyleštěných povrchů má vyšší světelnou reflexi s nižší 

zobrazivostí. Povrch výrobku je kovově čistý a podle intenzity leštění matový, matně lesklý nebo 

vysoce lesklý [7].

Proces  elektrochemického  leštění -  při  elektrochemickém  leštění  se  uplatňuje  účinek 

stejnosměrného proudu v elektrolytu, kde je leštěný vzorek zapojen na + pól, nerozpustné katody 

jsou zapojeny na – pól. Optimální podmínky pro leštění vyžadují, aby povrch leštěného materiálu 

byl v trans-pasivním nebo pasivním stavu. Tento stav je dosažen v určitém rozmezí potenciálu při 

nepříliš se měnící proudové hustotě. Při dalším zvyšování potenciálu dochází k vývoji kyslíku, čímž 

se  povrch  leštěného  materiálu  posouvá  mimo  pasivní  oblast.  Silný  vývoj  kyslíku  většinou 

neumožňuje dosažení lesklého povrchu [9].

5  . Anorganické kovové povlaky  

Obecně  lze anorganické  kovové  povlaky definovat jako tenkou souvislou povrchovovou vrstvu, 

určenou k protikorozní ochraně, ale i jako podklad pro některé galvanické povlaky (Zn, Cd), avšak 

také i k zlepšení jejich přilnavosti a korozní odolnosti. 

Nejčastěji jsou používány anorganické povlaky fosfátové (pro ocel a zinek), připravované ponorem 

předmětů do horkých roztoků fosfátů,  či povlaky chromátové (na zinek, kadmium, měd a mosaz), 

zhotovené v roztocích obsahujících sloučeniny CrVI,  dále též oxidové  povlaky pro  hliník a jeho 

slitiny, dosahované chemickou nebo anodickou oxidací povrchu.  Oxidové povlaky lze také použít 
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pro oceli a litinu (tzv. černění, hnědění), těchto povrchů dosahujeme ponorem do oleje a vypálením 

při teplotě nad 200°C. 

K  anorganickým  povlakům  patří  i  keramické  smalty –  tj.  silikátové  nebo  oxidové  povlaky 

zhotovované  natavením  při  teplotě  nad  600°C  a  dále  cementové  ochranné  povlaky  nanášené 

torkretováním1 a  povlaky vytvořené  směsí  vodního  skla2 se  zinkovým práškem – tyto  však  již 

neřadíme ke kovovým anorganickým povlakům [11].

5.1 Zakotvení kovových povlaků 

- na základním kovovém materiálu spočívá v několika zásadních způsobech [7] :

5.1.1 Mechanický způsob nanášení

Nanášení tlakem k vytváření tlustších ochranných povlaků (řádově 100 µm až několik mm). Spojení 

materiálu je mechanické a dostatečným tepelným zpracováním lze dosáhnout i difuzního spojení. 

Tlusté  povlaky korozivzdorných  materiálů  se  naválcovávájí  na desky základního  kovu nebo se 

plátují výbuchem.

5.1.2 Fyzikální způsob nanášení

Jsou  založeny na  fyzikálních  procesech  a  dějích,  a  to  tuhnutí,  difuzi,  kondenzaci,  napařování, 

naprašování kovů. Při nanášení ponorem do roztaveného kovu ulpívá na povrchu předmětu vrstva 

roztaveného kovu, která je po ztuhnutí hlavní funkční součástí povlaku. Dochází k vzájemnému 

difuznímu propojení základního materiálu a povrchové ochranné vrstvy, kde vznikají mezivrstvy 

různého chemického složení. Při fyzikálních způsobech povlakování se také kov přivádí do plynné 

fáze  odpařením  nebo  katodovým  rozprašováním  a  kondenzací  dochází  k  vytvoření  povlaku. 

Následným tepelným zpracováním dochází k difuznímu zakotvení do základního materiálu.

5.1.3 Chemické a elektrochemické způsoby nanášení  

Jsou založeny na chemických a elektrochemických reakcích základního a povlakovaného kovu. Při 

vysokoteplotních způsobech je materiál vystaven účinkům par a plynů nebo tavenině (roztokům) 

soli nanášeného kovu. Nízkoteplotními způsoby se vytváří povlaky bez difuzního spojení. Povlak 

může být vylučován elektrochemickou redukcí kationů nanášeného kovu z elektrolytů na povrch 

1 Torkretování či stříkání betonu je metoda nanášení betonové směsi nástřikem pomocí torkretovacího stroje. 
Torkretování je postup, kdy se suchá směs dopravuje pomocí hadice a stlačeného vzduchu do torkretovací pistole, v 
níž se smísí s vodou a metá se na svislé konstrukce nebo na stropy. 

2 Vodní sklo je směs alkalických křemičitanů. Především Na+ a K+ - Na3HSiO4; Na2H2SiO4; NaH3SiO4 Vodní sklo 

se používá také jako příměs do maltových směsí, jako ochrana proti zmrznutí (účinnost do -3 °C), dále i ve směsi se 
šamotovou maltou 
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chráněného kovu (elektrolytické – galvanické pokovování) a nebo účinkem chemického redukčního 

činidla (chemické pokovování).

5.2 Chemické pokovování

Podstatou chemického pokovování je vylučování ušlechtilejšího kovu na povrch méně ušlechtilého 

vlivem rozdílu potenciálů v roztoku, nebo vyredukováním kovu z jeho soli redukčního činidla, které 

redukuje  kovovou  sůl  na  kov.  Chemicky  lze  vylučovat  povlaky  téměř  všech  kovů.  Výhodou 

chemického pokovování je především jednoduché zařízení  nutné pro tento proces  a  neomezená 

hloubková  účinnost,  což  znamená možnost  pokovení  uvnitř  dutin,  potrubí atd...  Nevýhodou je 

menší vylučovací rychlost a problém regenerace nebo výměna lázně po jejím vyčerpání.

Chemicky lze kovové povlaky vylučovat   [7]  :  

- Ponorem do roztoku kovových solí (sírany)

- Potíráním – používá se u tak velkých předmětů, kde je příliš nákladné pořizovat tak velkou vanu. 

Předmět se potírá roztokem kovové soli jako alternativa pokovování ponorem.

- Vyvařováním – ponorem do vroucích roztoků kovových solí, povlaky jsou velmi dobře přilnavé, 

ale vznikají velmi pomalu.

- Kontaktem – kovový předmět, který se pokovuje se vodivě spojí s elektronegativním materiálem

- Redukčně – do roztoku kovové soli se přidávají další roztoky, jež umožňují vyredukování kovu, 

který se pak vylučuje na kovovém nebo nekovovém základním předmětu.

Chemické pokovování je jednou z nejstarších technologií pokovování a jeví se i v současnosti jako 

velmi perspektivní.
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5.3 Elektrolytické (galvanické) pokovování

Je  to  proces  aplikované  elektrochemie.  Z  elektrochemických  dějů  má  pro  tento  obor  základní 

důležitost  elektrolýza  a  pochody probíhající  v  galvanických  článcích.  Elektrolýza  je  jedním  z 

pochodů,  který  využívá  disociace  molekul  v  ionty.  V  tuhém  stavu  jsou  ionty  sloučenin 

anorganických solí seskupeny v určitém systému do krystalické mřížky. Rozpuštěním soli ve vodě 

se  jednotlivé ionty uvolněné z  mřížky začnou volně  pohybovat  ve  vodě,  nastává  elektrolytická 

disociace. Příkladem může být disociace chloridu sodného nebo síranu sodného [7]:

NaCl => Na+  +  Cl-   

Na2SO4 => 2Na+  +  SO4
2-   

Záporné ionty uvolněné elektrolytickou disociací nesou přebytečné elektrony, kladně nabité ionty 

mají elektronů nedostatek. Elektrický náboj iontů soli rozpuštěných ve vodním roztoku dovoluje, 

aby tento roztok vedl elektrický proud. Do roztoku disociované látky se zavádí pomocí elektrod z 

vnějšího zdroje stejnosměrný proud, vylučují se záporně nabité ionty na kladné elektrodě a kladně 

nabité ionty na záporné elektrodě. Na uvedeném obrázku  č.7 se roztok  síranu měďnatého CuSO4 

disociuje na ionty Cu2+  a  SO4
2- 

 
Přivedení proudu do elektrolytu způsobuje, že kladně nabité kationy se na katodě spojují s elektrony 

katody a vzniká elektroneutrální látka nebo kationt nižšího mocenství.  Stejně tak záporně nabité 

anionty předávají své elektrony a může vzniknout elektroneutrální látka nebo vícemocný aniont. 

Trvalou elektrolýzou roztoku mezi dvěma nerozpustnými elektrodami (např. platinová elektroda) by 

se stále vylučovaly jednotlivé složky soli z roztoku, až by se úplně vyčerpaly a průchod proudu by 

byl přerušen velkým odporem čisté vody. 

Podobný pochod probíhá, použije-li  se vodního roztoku některé jiné kovové soli,  např.  chloridu 
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zinečnatého. Tato sůl ve vodním roztoku disociuje dle vzorce :    ZnCl2 => Zn2+  +  2 Cl-      

Zavedením proudu mezi dvěma nerozpustnými elektrodami proběhnou tyto pochody na elektrodách 

[2]: 

Zn2+  + 2e => Zn

2Cl-  - 2e => 2Cl =>Cl2    

Z hlediska galvanického vylučování  kovů  je důležité,  že na katodě  se  začne vylučovat  kovový 

zinek. Elektrolýza by probíhala jen potud, pokud by byl v roztoku ZnCl2 . Po jeho vyčerpání by se 

přestal kov vylučovat. Aby bylo možno v elektrolýze  pokračovat, je nutné ve zbylé vodě znovu 

rozpustit určité množství zinečnaté soli. Tohoto postupu elektrolýzy s nerozpustnými elektrodami se 

v galvanické praxi používá zřídka.

Nejčastěji  se při  galvanickém pokovování používá postupu elektrolýzy s rozpustnou anodou. Při 

tomto  způsobu  elektrolýzy  se  anoda  vyrobená  z  téhož  kovu,  který  má  být  vylučován,  začne 

rozpouštět do roztoku při zapojení proudu a kladně nabité částice přechází do tohoto roztoku. Při 

tomto přechodu kladně nabitých částic do roztoku zůstává v kovu stejné množství záporně nabitých 

elektronů,  které  jsou  ihned  spotřebovávány  průběžně  k  vybití  kationů.  Přitom  je  množství 

vyloučeného kovu na katodě stejné jako množství kovu rozpuštěného na anodě. Reakce tohoto typu 

vypadají takto : 

- Na anodě ztrácí kov elektrony a přechází do roztoku -  Zn  -  2e  =>  Zn2+

- Na katodě se kovové ionty s elektrony spojují a vylučuje se kov  -  Zn2+  +  2e  =>  Zn

Elektrolýza kovových solí však neprobíhá tak jednoznačně jak je zde popsáno. Spolu s kovem se na 

katodě vylučují i jiné kovy a především vodík.

Pracovní a technologické podmínky elektrolytického pokovování :

- Jsou podmíněny především teplotou lázně a účinným mícháním. Z elektrických veličin jsou to 

hodnoty proudu, napětí  a  proudové hustoty.  Jde hlavně  o sledování, kontrolu a korekce složení 

lázní,  která významně ovlivňuje jakost a produktivitu. Dodržování těchto aspektů v předepsaných 

hodnotách  je  základem  kvalitní  funkce  pokovování.  Při  vhodném  složení  lázně  a  vhodných 

pracovních podmínkách lze prakticky vyloučit všechny kovy. Pro vyloučení některých kovů je však 

tato technologie velice obtížná anebo je výtěžek kovu tak malý, že ho nelze použít jako technický 

proces. Obvykle vylučovanými kovy jsou zinek, kadmium, měď,  nikl,  chrom, cín,  stříbro,  mosaz. 

Vylučuje se také olovo, rhodium a zlato.
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Co se týče kvality povlaku, pak je  snahou dosáhnout lesklého povrchu z estetických důvodů  a 

dolešťovacích důvodů.

5.4 Pokovení v roztavených kovech (žárové pokovení)

Pro tuto technologii povrchových úprav je vhodná předúprava mořením v kyselině chlorovodíkové 

anebo kyselině sírové. I po moření se však mohou objevovat nečistoty v podobě grafitové vrstvy, 

oleje, zbytků strusky např.  po svařování,  mastnoty apod. - v případě  mastnoty lze obvykle tyto 

odstranit organickým rozpouštědlem [5],[6].

Princip žárového pokovení spočívá v ponoření pokovovaného předmětu do roztavené lázně daného 

pokovovacího  kovu.  Povlak  se  pak  následně  vytvoří  reakcí  mezi  základním  a  povlakovaným 

kovem. Protože povlakové kovy jsou tekuté při pokovování a tuhé při běžných podmínkách, je tento 

způsob omezen na čtyři technické povlakové kovy – a to Zinek, Cín, Hliník a slitiny Olova.

5.4.1 Žárové zinkování 

- nejrozšířenější a nejdůležitější způsob této technologie, kterým se upravuje  rozmanitý sortiment 

výrobků (pásy, plechy, dráty, pletivo, trubky) [6],[8].

Při  reakci  kovově  čistého  povrchu ocele  s  roztaveným zinkem vznikají  postupně  slitinové fáze 

železa a zinku (gama,  delta,  zeta),  ve kterých směrem od rozhraní materiál-povlak klesá obsah 

železa. Při vytahování z lázně ulpí na slitinových fázích vrstva čistého zinku (fáze eta). Pokud v 

průběhu chlazení tato vnější vrstva zinku nezreaguje se železem, pak povlak zůstává kovově lesklý. 

Za  přítomnosti  legujících  prvků,  které  nejsou  rozpustné  v  pevné  eta-fázi  zinku  (cín,  olovo), 

krystalizuje  povrchová  vrstva  zinku  a  vytváří  různě  orientované  krystaly  tzv.  květu.  Povlak  s 

uvedenou strukturou vzniká vždy na neuklidněných a hliníkem uklidněných ocelích. Pokud je ocel 

uklidněná křemíkem, což je většina současné produkce ocele, probíhá reakce v průběhu pokovení 

tímto  způsobem  pouze  tehdy,  pokud  se  křeník a  také  fosfor  nacházejí  v  rozmezí  určitých 

koncentrací. Pokud je koncentrace křemíku a fosforu mimo tyto meze, není rychlost reakce Fe a Zn 

řízena pouze difuzí, tj. nemá parabolický průběh. Děj má naopak lineární průběh a jeho rychlost se s 

časem nezpomaluje. Výsledný povlak je tvořen fázemi v celém svém průřezu a je tlustý více než 

120 µm,  se  světle až tmavě šedým zabarvením. Je prokázáno, že zásadní vliv na průběh reakce 

železa  a  zinku  má  forma  zeta-fáze,  která  má  buď  zhuštěný charakter  a  transport  iontů  železa 

nutných pro další reakci se zinkem brzdí, nebo mu neklade žádné překážky, pokud je struktura této 

fáze rozvolněná. 
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Žárové zinkování probíhá při teplotách 440-470°C, základní materiál při něm reaguje se zinkovou 

lázní za vzniku různých intermetalických fází.  Pouze v keramických zinkovacích vanách, tj.  ve 

speciálních zařízeních, lze provádět pokovení při teplotě nad 530 °C, tzv. vysokoteplotní zinkování. 

Při  teplotách vysokoteplotního zinkování  zeta-fáze vůbec nevzniká,  proto i  průběh reakce mezi 

oběma kovy ztrácí závislost na složení základního materiálu. Vysokoteplotní zinkování se využívá 

především při pokovení spojovacího materiálu a temperované litiny. Pokud se žárově zinkují drobné 

díly, pak technologické operace probíhají v koších a po pokovení následuje odstředění. 

Důležitým technologickým parametrem procesu  je  doba zinkování,  tj.  minimální  doba setrvání 

výrobku v  zinkovací  vaně,  která  je  potřebná  pro  vytvoření  povlaku.  V  rámci  této  doby  se 

pokovovaný  díl  musí  ohřát  na  teplotu  roztaveného  zinku,  musí  proběhnout  konečné  dočištění 

solemi tavidla a následné pokovení. Především ohřátí je závislé na tloušťce základního materiálu a 

celkové hmotnosti pokovovaného dílu a prodlužuje celkovou dobu zinkování.  Prodloužení doby 

zinkování nad dobu nezbytně nutnou k proběhnutí reakce Fe a Zn má podstatný vliv na tloušťku 

výsledného  povlaku  pouze  u  křemíkem  uklidněných  ocelí,  kde  dochází  k  lineárnímu  průběhu 

rychlosti  reakce  Fe  a  Zn.  Pouze  u těchto ocelí  tloušťka povlaku  s  dobou zinkování  významně 

narůstá.  Jinak  obecně  platí,  že  na  tlustším  základním  materiálu  vznikají  tlustší  povlaky.  

Průběh reakce a kvalitu výsledného povlaku včetně  tloušťky ovlivňuje i  složení  zinkové lázně. 

Obsah nečistot v zinkové lázni kromě železa a cínu nesmí podle ČSN EN ISO 1461 přesahovat 

1,5  hm.  %.  Z  technologických  důvodů  se  do  lázně  přidává  hliník v  koncentracích  okolo 

0,005 hm. % (snižuje oxidaci povrchu zinkové taveniny). Často se pro zvýšení tekutosti do lázně 

přidává  olovo,  které  vzhledem  ke  své  rozpustnosti  v  zinku  při  teplotách  zinkování  dosahuje 

maximální koncentrace v zinkové tavenině 1,1 hm. %. Běžná koncentrace v povlaku je 0,6 hm. %. 

Obdobné vlastnosti  jako  olovo má v zinkové  tavenině  i  bismut,  jehož  použití  se  vzhledem ke 

zdravotní  nezávadnosti  stále rozšiřuje.  Z důvodu snížení rychlosti  reakce Fe a Zn při  pokovení 

křemíkem  uklidněných  ocelí  se  do  lázně  přidává  jako  legura  nikl  v  koncentracích 

0,05 až 0,06 hm. %. Komerčně  se tato slitina nazývá Technigalva a v řadě českých zinkoven se 

používá. Další slitina – Galveco – kombinuje uvedené vlastnosti niklu s obdobným působením cínu 

a  bizmutu při celkových koncentracích obou prvků do 1,2 hm. %. Tato slitina potlačuje reaktivitu 

uklidněných ocelí v širokém rozsahu koncentrací  křemíku a fosforu (až do 0,4 hm. %  křemíku). 

Uvedené legury ovlivňují průběh reakce ocele v tavenině a umožňují snížení teploty zinkování o 

5–10 °C, ale nemají podstatný vliv na korozní chování výsledného zinkového povlaku [8].

Zinkový povlak, zhotovený žárovým zinkováním, má oproti  jiným povlakům připraveným jinými 

technologiemi,  určité  výhody.  Slitinové  fáze  na  rozhraní  ocel-povlak,  které  jsou  výsledkem 
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metalurgické  reakce,  jsou  příčinou  velmi  dobré  přilnavosti  povlaku  a  významně  ovlivňují  jeho 

mechanické vlastnosti. Čistý zinek je měkký kov, ale fáze Fe a Zn, které vzniknou při zinkování, 

mají  tvrdost,  srovnatelnou  s  podkladovou  ocelí,  fáze  delta  je  dokonce  podstatně  tvrdší.  Tato 

kombinace dává zinkovému povlaku odolnost vůči nárazu a otěru. Čím je tloušťka slitinových fází 

a celého povlaku větší, tím více jsou ale povlaky náchylné k poškození při hrubém mechanickém 

namáhání. Ve většině případů dochází k prasknutí povlaku uvnitř metalurgických fází, takže i po 

tomto poškození zůstává na povrchu oceli alespoň několik mikronů povlaku. Měřením adhezních sil 

odtrhovou metodou, podle normy ČSN EN 24624, bylo na pozinkovaných vzorcích prokázáno, že 

nejmenší naměřená hodnota, při které došlo k oddělení alespoň části povlaku, dosáhla 10 MPa. Tato 

přilnavost  je dostatečná pro běžnou manipulaci,  ale  i  pro jemné tryskání pod nátěr,  pokud jsou 

dodrženy určité podmínky tryskání, tj. nekovový tryskací materiál s velikostí granulí 0,2 až 0,5 mm, 

pracovní tlak max. 0,35 MPa, vzdálenost trysky 300 až 500 mm, úhel tryskání 30° až 60 °. Kritické 

je především dodržení pracovního tlaku a velikosti granulí tryskacího materiálu. Další výhodou je 

skutečnost, že při žárovém zinkování ponorem vzniká povlak žárového zinku všude tam, kde došlo 

ke kontaktu čistého kovového povrchu s taveninou zinku, tedy i na vnitřním povrchu dutých částí. 

Vytvořený povlak je neporézní a rovnoměrný po celém povrchu. Ani na hranách nedochází k jeho 

ztenčení. Naopak se hrany narůstajícím povlakem žárového zinku částečně zaoblí, proto je zbytečné 

vyžadovat u dílů, určených pro žárové zinkování, zaoblení hran [1].

Obrázek č. 8 : žárové zinkování, zdroj http://www.delexgroup.cz/cz/produkty-a-sluzby/technologie.htm 
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α - tuhý roztok Zn ve feritu ; Γ( Γ1)-Fe5Zn21 ; δ-tuhý roztok FeZn10;ξ - FeZn13 ; η - tuhý roztok Fe v Zn
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Obrázek č. 9 : fázový diagram Fe-Zn s naznačenou strukturou fází [1].

Obrázek č.10 : graf rozpouštění železa v Zn lázni



5.4.2 Žárové cínování

Cín má významnou úlohu při ochraně jiných kovů proti korozi. Schopnost tvořit odolné filmy oxidů 

SnO a SnO2 způsobuje, že cín je velmi stálý v atmosféře a ve vodě. Všechny jeho sloučeniny jsou 

neškodné lidskému zdraví a z toho plyne i jeho široké použití v zařízeních pro úpravu potravin a při 

výrobě  obalů  pro  jejich  konzervování.  S  ohledem na  nízké  mechanické  vlastnosti  cínu  a  jeho 

vysokou cenu se však cín uplatňuje především ve formě povlaků na jiných kovech, především na 

železe, litině a mědi. 

Bod  tání  cínu  je  232°C  a  cínuje  se  při  teplotě  270-350°C.  Železo  a  cín  tvoří  navzájem 

intermetalické fáze [7].

Žárové cínování  je  ponorem železného předmětu do lázně  roztaveného cínu (hot dip tinning), či 

potírání železného předmětu, ohřátého nad teplotu bodu tání cínu, prachovým cínem (wipe tinning), 

kdy je třeba cínový povlak vytvořit pouze jednostranně. Tato technika se využívala i pro pocínování 

měděných a bronzových předmětů, pro drobnější objekty z těchto kovů však pravděpodobně byla 

historicky  od  dob  antiky  používána  i  technologie  galvanického  bezproudového  pocínování  ve 

vroucích komlexotvorných roztocích vhodného složení. Dnes se žárové pocínování provádí tak, že 

ocelové plechy vstupují  do lázně  roztaveného cínu skrz vrstvu tavidla (tavenina ZnCl2,  NaCl a 

NH4Cl) a vynořují se přes vrstvu palmového oleje a procházejí mezi válci, které vymezují tloušťku 

povlaku v rozmezí 0,0015 – 0,0025 mm. Mezi ocelovým podkladem a cínovým povlakem se tvoří 

vrstvička intermetalické fáze, která byla rentgenograficky identifikována jako FeSn2   [4].
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Obrázek č. 11 : fázový diagram s oblastí žárového cínování [9]



5.4.3 Žárové hliníkování

Většina  pohliníkovaných  ocelových svitků  se vyrábí některými modifikacemi  pochodu žárového 

pozinkování. Následkem afinity hliníku ke kyslíku je velmi důležité zabránit tvorbě oxidové vrstvy, 

která by zamezila difúzi hliníku do ocelového podkladu. Hliníková lázeň  se obvykle udržuje na 

teplotě okolo 690 ºC. Pokud je zapotřebí, může se pokovovaný svitek dále tepelně upravit v rozmezí 

teplot  820  -  930ºC,  přičemž  se  hliníkový povlak  zcela  přemění  na  slitinu  oceli  a  hliníku.  Po 

pokovování se pásy mohou podrobit dalším následným úpravám, aby se předešlo vadám povrchu a 

trhlinám [4].

5.5 Difuzní pokovování 

Jde  v  podstatě  tepelně-chemické  zpracování  materiálu,  při  kterém  vhodný  chemický  prvek 

difunduje do povrchové vrstvy základního materiálu a změnou chemického složení mění i vlastnosti 

materiálu. Tato korozivzdorná vrstva vzniká difundováním ochranného kovu z pevného, kapalného 

nebo  plynného  prostředí  do  součástí  za  ohřevu  v  ochranné  atmosféře  nebo  vakuu.  Vzniklé 

povrchové vrstvy chemických sloučenin základního a ochranného kovu mají podobnou chemickou 

odolnost jako povlaky získané ponorem nebo elektrochemicky. Tyto postupy jsou používány pro 

malé součásti, které mohou být zahřáty nad 300°C a i když je na ně nanesen povlak, jsou prakticky 

rozměrově  nezměněné.  Difuzí  se  součásti  nejčastěji zinkují  (šerardování3),  hliníkují  (alitování4, 

alimetování5 ),  chromují  (inchromování6)  a  borují7.  Při  difuzním  zinkování  a  chromování je 

používáno  přímého  styku  částic  kovu  nebo  par  s  povrchem základního  materiálu.  U ostatních 

procesů  je  difuze  zajišťována  chemickou  reakcí  vhodné  sloučeniny  se  základním  materiálem. 

Nejčastěji se používá halogenidů. Povlakový kov se vylučuje na základním kovu třemi způsoby a 

obecně je lze popsat takto [2]:  a) výměnnou reakcí MeCl2 + Me´ => Me + MeCl´2

b) katalyckou redukcí MeCl2 + H2 => Me + 2HCl

c) tepelným rozpadem MeCl2 => Me + Cl2

3 Šerardování [podle firmy C. C. Sherard a spol.], (sherardování) - povrchová úprava železa zahříváním předmětů v 
zinkovém prášku. 

4 Alitování, difúzní hliníkování - termochemická povrchová úprava kovů. Pokrývání kovu vrstvou hliníku, která 
brání korozi (i za zvýšených teplot). Podstatou je difúze hliníku do povrchu základního ocelového materiálu při 
teplotě zpravidla 800-1 100 °C v prášku fero-aluminia s přídavkem chloridu amonného. 

5 Alumetování , povrchová úprava železa hliníkem naneseným metalizací a žíháním v peci. Používá se k ochraně 
předmětů vystavených teplotám do 900 °C. 

6 Inchromování je nasycování povrchu oceli chromem. Výrobky žíháme v práškovém ferochromu (FeCr) při teplotě 
1000 °C. Chrom vniká do povrchu ocelových výrobků asi do hloubky 0,1 mm. Inchromované výrobky jsou odolné 
proti slané vodě. 

7 Borování -provádí se např. v obalové hmotě složené ze 60% Na2B4O7 a 40 % B4C. Lze však použít i plynu. Přitom 

se používá jako nosného plynu vodíku, k němuž se přidává BCl3. Výhodné je též elektrolytické bórování. Lázeň má 

složení 70% Na2B407 a 30% NaCl. Teplota lázně bývá 940 až 950°C a doba bórování bývá obvykle asi 3 h. 
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Konkrétně  při  šerardování,  se  využívá  výhodných  vlastností  zinku,  které  jsou  významné  pro 

povrchové úpravy zvyšující korozní odolnost : 

- schopnosti pasivovat se – pokrývat se tenkou oxidickou vrstvou chránící před další korozí

- vyšší afinity ke kyslíku oproti železu – v korozních prostředích pak slouží Zn jako obětní anoda a 

zajišťuje tím katodickou ochranu železnému materiálu.

 Základním  materiálem  mohou  být  všechny  materiály  vykazující  větší  elektropozitivitu  oproti 

zinku.  Nejčastěji  bývají  takto  upravovány legované  či  nelegované  oceli,  litiny  a  slitiny  mědi. 

Sherardováním vzniká matná stabilní vrstva. Po chemické stránce je vrstva tvořena 2 fázemi : 

Fáze δ – tvoří vnější vrstvu povlaku, obsahuje 7 – 11% Fe. 

Fáze γ– tvoří vnitřní vrstvu povlaku, obsahuje 21 – 28% Fe. 

Vzniklá vrstva je funkcí času sherardování a teploty procesu. Růst vrstvy vykazuje parabolickou 

závislost s časem a exponenciální na teplotě. Celkově se dosahuje i tlouštěk až do 80 µm. Přičemž 

tloušťky nad 50 µm jsou určeny pro obzvlášť náročné aplikace ve vysoce korozních prostředích. 

 

5.6 Pokovování ve vakuu

K pokovení výrobků je užívána metoda vakuového napařování kovů. Ve vysokém vakuu lze nanášet 

velmi  tenké  kovové vrstvy na  široké  spektrum podkladových  materiálů.  Nanesená  vrstva  kovu 

přesně kopíruje povrch výrobku. Pokovením se docílí vytvoření reflexní vrstvy nebo dekorativního 

kovového vzhledu – např. chromování. 

Kovové páry se získávají  vypařováním kovů  ve vysokém vakuu. Odpařovaný ochranný kov ve 
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Obrázek č. 12 : směry difůze [4]



tvaru  drátu  nebo  prášku  se  vkládá  do  odpařovacího  tělesa  ohřívaného  odporovým  teplem. 

Pokovované  součásti  jsou  zavěšeny  v  prostoru  vakuové  komory  a  vznikající  kovové  páry  na 

chladnějším povrchu ploch přivrácených k odpařovacímu tělesu kondenzují a vytváří tenký souvislý 

povlak. Metody se používá k nanášení kovů i nekovů na kovové i nekovové součásti. Nanesená 

vrstva kovu přesně kopíruje povrch výrobku. Vakuové pokovování je vhodné pro výrobky z plastů, 

lamináty, fólie, ale i lehké kovy, sklo apod. [4]

Touto technologií nelze pokovovat materiály z porézní strukturou a znečištěné či mastné povrchy. 

Nejčastěji používaným materiálem pro vakuové pokovení je hliník a stříbro. Touto technologií lze 

však nanášet i další ryzí kovy, jako je měď, nikl, chróm, zlato a další. 

Oblast použití je   velmi   rozmanitá :  

- Elektrotechnika : díly pro elektrotechnický průmysl, komponenty osvětlovacích těles, nanášení 

elektrovodivých vrstev

- Automobilový průmysl : reflektory auto-moto, renovace auto-moto parabol, výstražné reflektory, 

autodoplňky, tuning, veteráni

- Stavebnictví, domácnost : komponenty sanitárních výrobků, nábytkové a interiérové doplňky,

- Dekorace a hračky : reklamní předměty, vývěsní štíty a loga, trofeje, ocenění, poháry, originální 

umělecká díla, obaly a uzávěry kosmetických výrobků, součásti hraček a modelů

Schéma technologického postupu :

1) Předběžná úprava povrchu – broušení, leštění, odmaštění, čištění

2) Nanesení základní nátěrové vrstvy, která musí být dokonale vytvrzena a zbavena těkavých podílů

3) Vakuové pokovení

4) Nanesení transparentního laku, který může být přibarven i organickým barvivem
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Obrázek č. 13 : schéma zařízení vakuového pokovování [9]



Obrázek č. 14 : vakuové pokovení zdroj http://www.pokoveni-lakovani.cz/redakce/index.php?

lanG=cs&slozka=537&clanek=542&

5.7. Žárové stříkání 

(metalizace) je tepelně-mechanický proces, kterým se jemné natavené částice kovu nebo nekovu s 

dostatečnou kinetickou energií transportují na připravený povrch základního kovu, kde po ztuhnutí 

tvoří příslušný ochranný povlak. Tato technologie se používá nejen ke zlepšení korozní odolnosti, 

ale i ke zlepšení fyzikálních vlastností jako jsou tvrdost, odolnost proti opotřebení, žáruvzdornost.

Způsoby žárového nástřiku kovů [4] :

a) nástřik roztaveným kovem

b) nástřik práškovým kovem

c) nástřik drátovou pistolí

Nástřik roztaveným kovem – tuto metodu lze používat pro kovy, jejichž teplota tavení nepřesahuje 

600°C např. cín, olovo, zinek. Zařízení pro tento způsob metalizace má oddělený tavící prostor a 

vlastní rozprašovací zařízení, ve kterém se stlačeným vzduchem nebo inertním plynem přitékající 

tekutina rozptyluje do drobných částic a stříká se na povrch základního materiálu. Tento způsob se 

nejčastěji používá pro nástřik olovem na ochranu chemických zařízení kde se nahrazuje poolovění 

či plátování.

Nástřik práškovým kovem – tento způsob se používá v případech kdy je výroba kovového prášku 

jednoduchá  anebo  když  nastřikovaný kov  není  možno  zhotovit  ve  formě  drátů.  Technologické 

zařízení pro práškové kovy jsou ve formě pistolí s kyslíkoacetylenovým hořákem, ve kterých se 

kovové částice průchodem přes plamen natavují a proudem stlačeného vzduchu či jiného plynu jsou 

stříkány na základní kov. Tento typ nástřiku se používá zejména pro výrobu povlaků typu Al -Pb, 

nebo pro nástřik směsí kovů s další tepelnou úpravou povlaku.

Nástřik drátovou pistolí – zde se používá nastřikovaný materiál  ve formě  drátů  a je nejběžněji 
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používaným způsobem žárového stříkání kovů, neboli metalizace ocelí a to hliníkem, zinkem, mědí, 

bronzem nebo mosazí. Zařízení  užívané pro tento typ úpravy jsou opět  stříkací  pistole které se 

skládají ze dvou částí: z části která zajišťuje posuv drátu v pistoli a z části která tento drát natavuje. 

Posuv drátu do pistole zajišťuje elektromotor nebo vzduchová turbína s rýhovanými podávacími 

kladkami.  Natavování  může  probíhat  buď  elektrickým  obloukem  nebo  kyslíkoacetylenovým 

hořákem.

  

Natavený  film  kovu  se  odtrhuje  z  povrchu  tavícího  se  kužele  na  konci  drátu  periodicky  v 

intervalech 0,03 – 0,003 sekundy a vzniklá kapka se dále ve vzdálenosti 10-30 mm od ústí pistole 

roztrhuje působením stlačeného vzduchu, na jemné částice kulovitého tvaru, a které se v oxidačním 

prostředí pokrývají vrstvičkou oxidu. Po dopadu polotekutých částic na základní kov se tyto částice 

deformují  do tvaru plochých destiček a část kysličníkového obalu se odpráší. Dopadem dalších 

částic  se  primární  částice  vlivem  kinetické  energie  deformují.  Destrukce  obalu  dalších  částic 

obohacuje  stříkanou  vrstvu  o  oxidický  podíl.  Tento  složitý  proces  natavování,  rozprašování, 
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Obrázek č. 15 : pistole pro žárové stříkání kovů a) roztaveným drátem b) drátovou pistolí  
zdroj www.vzuplzen.cz/zarove-nastriky/technologie.php

a)

b)



oxidace, krystalizace a deformace částic ovlivňuje základní vlastnosti metalizovaných vrstev.

Analogií žárového nástřiku je  plazmový nástřik, při  kterém se nastřikovaný materiál  natavuje v 

plazmě. Protože teplota plazmy je daleko vyšší než v případě žárových stříkacích technologií, lze 

zhotovovat povlaky z vysoce tavitelných kovů a slitin, stejně tak i z vysoce tavitelných karbidů, 

boridů a dalších kovových sloučenin. Plazmový nástřik je užíván pro vysoceodolné, žáruvzdorné 

povlaky na žárupevné slitiny, které jsou vystaveny vysoké oxidaci i za vysokých teplot. Mimojiné 

se  tyto  povlaky také  používají  jako  vysocetvrdé  funkční  povlaky,  s  maximální  odolností  proti 

opotřebení.

5.8 Plátování

Jde  o  pevné  metalurgické  spojení  dvou  materiálů  po  celé  stykové  ploše.  Spojené  materiály  si 

ponechávají  své  specifické  vlastnosti  (ať  už  fyzikální  či korozní  odolnost  plátované  vrstvy). 

Obvykle  se  plátuje  běžný materiál,  například  uhlíková nebo  nízkolegovaná  ocel  materiálem se 

zvláštními  vlastnostmi  (korozivzdornou  ocelí,  niklem,  mědí).  Tloušťka  plátované  vrstvy  bývá 

obvykle 5–20 % celkové tloušťky, nejčastěji 10 %. Plátuje se válcováním složených předvalků za 

tepla,  sdruženým  odléváním,  navařováním  plátované  vrstvy  a výbuchem.  Použití  plátovaných 

polotovarů  přináší  úsporu  legovacích  prvků,  snížení  nákladů  a  zejména  zlepšení  vlastností. 

Spojení  vrstvy  s  podkladovým  kovem,  dle  použité  technologie,  je  převážně  mechanické 

(obkládání), ale dodatečným tepelným zpracováním, eventuelně procesy, které probíhají za vyšších 

teplot, lze dosáhnout difúzního spojení povlaku se základním materiálem. Volba jednotlivých metod 

plátování  závisí  především  na  fyzikálních  vlastnostech  použitých  kovů  (např.  teplotě  tavení, 

schopnosti tváření ap.) a stupně tepelného ovlivnění základního kovu [4].

Plátování výbuchem - Ve výchozím stavu před výbuchem je deska z plátující oceli umístěna v určité 

vzdálenosti  rovnoběžně  vůči  desce ze základní oceli  nebo slitiny.  Na vrchním povrchu plátující 

desky je umístěna trhavinová nálož, jež je uvedena k výbuchu pomocnou náloží. Vyvolaná vysoká 

smyková napětí v oblasti srázu způsobí intenzivní plastický povrchový tok, jež rozruší a odstraní 

vrstvu  kysličníků  a  nečistot  na  spojovaném  povrchu.  Výhodný  je  tento  způsob  plátování  pro 

kombinace základní kov – plátující kov s velikými rozdíly v tvářecích teplotách, např. ocel – hliník, 

ocel – měď, ocel – mosaz, ocel – bronz, a nebo pro výrobu plechů, jejichž naválcování za tepla není 

možné nebo je spojeno se značnými potížemi např. oceli a titanu z důvodu křehkého rozhraní mezi 

oběma materiály.
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Technologie procesu :

Dvě desky se na sebe položí, na horní povrch horní desky se rozprostře výbušnina, která se přivede 

k explozi. Rázová vlna, která kovem prostupuje způsobí tlak 10 až 100 GPa, který je mnohonásobně 

větší než mez kluzu spojovaných materiálů.  Tlaková energie se tak přemění na deformační, oba 

materiály na kontaktní ploše zplastizují [3].

Další technologie plátování plechů:

plátování navá  ř  ením   – navařování větších tlouštěk (nad 50 mm) korozivzdorných přídavných 

materiálů,

plátování naválcováním – vyrábí se naválcováním za tepla ze složených předvalků.

5.9. Navařování

Vedle spojovacího svařování, které dnes nesporně patří mezi nejdůležitější technologie, umožňující 

vytváření důmyslných konstrukcí, hospodárnou výrobu strojů, zařízení i užitných předmětů, a které 

zasahuje  do  mnoha  oblastí  lidské  činnosti  včetně  umění,  se  velmi  vhodně  doplňuje  nánosové 

svařování, pro které se častěji užívá technický termín navařování.
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Tato technologie,  je určená pro vytváření homogenních vrstev spojených se základem metalicky a 

používá se k mnoha účelům od běžného doplnění rozměru opotřebeného výrobku nebo součásti, až 

po vytvoření vrstvy se zcela odlišnými vlastnostmi od základu, na kterém je navaření provedeno. 

Používá  se  dnes  v  širokém  rozsahu  jako  součást  výrobní  technologie  (například  k  vytváření 

těsnících ploch uzavíracích a regulačních armatur, výstelek komponentů u důležitých dílů v jaderné 

energetice, funkčních povrchù v automobilovém a leteckém průmyslu a v řadě dalších aplikací) a 

také jako prostředek ke zvyšování životnosti strojů, zařízení, součástí i nástrojů ve výrobě, údržbě i 

opravárenství.  Navařování  dosáhlo  v  posledních  desetiletích  značného  rozšíření,  díky  rozvoji 

navařovacích technologií a návarových materiálů.

Obecně jde o metalurgický proces, při kterém je základ nataven působením použitého zdroje tepla, 

který rovněž utavuje zvolený návarový (přídavný) materiál, čímž se na základu vytváří homogenní 

kovová nebo slitinová vrstva. Zdrojem tepla přitom může být [3]:

- plamen hořlavého plynu ve směsi s kyslíkem

- elektrický oblouk

- plazma

- laser

- exotermická reakce

Cílem navařování je co nejvíce snížit (omezit) hloubku závaru a tím i podíl základního materiálu v 

návarovém kovu, což také příznivě ovlivňuje (omezuje) množství tepla vneseného do navařovaného 

dílce a tím i menší deformace a pnutí. Je proto zapotřebí pro jednotlivé technologie volit takový 

postup, který hloubku závaru optimálně sníží. Pro praktickou aplikaci má navařování následující 

využití [3] :

a) prostou obnovu opotřebené části provozovaného předmětu, kde je žádoucí, aby návarový kov byl 

přibližně  stejného chemického složení.  (pro obnovu původního rozměru  je nutno  volit návarovou 

vrstvu ve vyšší kvalitě nežli základní kov)

b)  návarem  vytvořit  vrstvu  se  zvláštními  vlastnostmi  odolávající  například: korozi,  tepelnému 

namáhání,  abrazivnímu  namáhání,  adhezivnímu  namáhání,  erozi,  kavitaci  či  kombinaci  více 

působení současně.

V  porovnání  s  jinými  způsoby  vytváření  různých  funkčních  povrchů (např.  chemicko-tepelné 

zpracování,  PVD, CVD,  galvanické  pokovování,  žárové nástřiky)  má navařování  své  výhody i 

nevýhody.

Mezi výhody pat  ř  í:  

navařená  vrstva  je  kompaktní, se  základem  je  spojena  metalicky  a má  pevnost  odpovídající 

minimálně  pevnosti  základu, pomocí  vhodných  prvků a  jejich  kombinacemi  lze  dosáhnout 
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potřebných vlastností funkčního povrchu, dovoluje zhotovovat vrstvy o větší tloušťce (řádově až 

desítky mm), proces  navařování  lze mechanizovat  až k  vyššímu stupni  automatizace. Využitím 

vhodných druhů návarových materiálů (jak ve tvaru, tak ve složení) a vysoce výkonných zdrojů 

tepla  je  možno dosáhnout vysoké produktivity, dalším  tepelným zpracováním  lze získat  vhodné 

vlastnosti základu i návaru.

Nevýhodami jsou zejména:

základní  materiál  je  vysoce  tepelně ovlivněn, dochází  ke  změně struktury základu  v  přechodu 

základ  – návar. U návarů na ušlechtilé  základní  materiály musí  být  zpravidla základ  připraven 

předehřátím a to obvykle na poměrně  vysoké teploty a dochází (v závislosti na zvoleném způsobu 

navařování) k určitému podílu základního materiálu v návarové vrstvě. Je obtížné navařováním 

zhotovit velmi tenké vrstvy (řádově v desetinách mm), dochází k pnutí a s tím související deformaci 

v hodnotách závislých na zvoleném způsobu navařování a použitém návarovém materiálu. Proces je 

zpravidla  energeticky  náročnější  a speciální  technologie  vyžadují  nákladnější  zařízení  a  vyšší 

nároky na operátory. Návarové vrstvy je obvykle nutno opracovat (třískově,  broušením) jak pro 

dosažení rozměru, tak pro dosažení požadovaného stupně drsnosti.

Zp  ů  soby nava  ř  ování   - Pro navařování (což platí pro všechny způsoby) jsou důležitá zejména dvě 

následující hlediska [3] :

a) tavící teploty základního i přídavného (navařovacího) materiálu

b) specifická hmotnost základního i navařovacího materiálu.

Většinou při teplotě tavení základu vyšší a teplotě tavení navařovacího materiálu stejné nebo nižší 

než základu, nečiní navařování potíže. Velmi nízká teplota navařovacího materiálu však vyžaduje 

zvláštní pozornost, nebo není možná vůbec (například nelze navařovat hliník a jeho slitiny na ocel a 

další základy o značně vyšší teplotě tavení). 

Hledisko rozdílu specifické hmotnosti má při navařování  také důležitý význam. Navařuje-li se na 

základ o nižší specifické hmotnosti, pak  částice základu při  jeho natavení mohou „vyplavat“ do 

návaru. Příkladem je navaření bronzi elektrickým obloukem na ocelový základ (v návaru bronzi se 

vyskytnou ostrůvky oceli).

5.9.1 Navařování plamenem

Zdrojem tepla bývá většinou plamen směsi hořlavého plynu s kyslíkem a nejčastěji pak acetylenu s 

kyslíkem.  Jsou případy, kdy je možno použít zplyněných hořlavých kapalin se vzduchem nebo i 

(avšak  zřídka)  s  kyslíkem  (například  při  navařování  olova,  nebo  pro  nánosové  pájení  nízko 

tavitelnými kovy a slitinami) [3].
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Použití  acetylenu  je  nejrozšířenější  z  důvodu  vysoké zápalné rychlosti a  teploty hoření.  Je  to 

zdůvodněno  strukturní  výhodou  molekuly  acetylenu  složené  ze  dvou  atomů uhlíku,  spojených 

navzájem trojnou vazbou a dvou symetricky uspořádaných atomů vodíku. Při rozpadu acetylenu 

(v porovnání s jinými uhlovodíky) se uvolňuje tzv. slučovací teplo (či slučovací energie), která je u 

acetylenu k využití  v hodnotě 8 714 kJ/kg. K tomu ještě přičteme  částečné spálení  s  kyslíkem. 

Jelikož má význam jen první fáze spalování tj. primární plamen, jsou spalovací vlastnosti acetylenu 

velkou výhodou. Při navařování má nesmírně velkou výhodu ještě redukční plamen (tj. přebytek 

acetylenu), což zejména platí při navařování na ocelový základ (uhlíkové i ušlechtilé oceli).

Je to proto, že přebytek acetylenu při ohřevu ocelovébo základu nauhličí jeho povrchovou vrstvu, 

čímž  se  sníží  jeho  tavicí  teplota,  povrch  se  tzv.  napotí  a  na  tento  povrch  se  postupně utavuje 

přídavný návarový materiál. Velký význam je snížení podílu základního materiálu v návarovém

kovu a s ním již dříve popsané výhody. Tepelný výkon plamene (jeho intenzita) se přitom řídí

hmotností, tvarovou členitostí a šířkou potřebného návaru (rozměrem návarové plochy). 

  

5.9.2 Navařování elektrickým obloukem

Rozeznáváme 2 základní skupiny obloukového navařování a to [3]:
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Obrázek č. 17 : technologie návaru [3]



5.9.2.1 Navařování odtavující se elektrodou

Pro návary se většinou používají elektrody s bazickým obalem, kde v obalové hmotě jsou zpravidla 

vedle ochranných složek také složky legující návarový kov. V některých specifických případech se 

nevylučuje použití elektrod s kyselým nebo i s rutilovým obalem.

Tuto metodu můžeme rozdělit na navařování v ochraně inertního (netečného) plynu – metoda

MIG (metal inert gas) nebo v ochraně plynu aktivního – metoda MAG (metal aktiv gas). Používají 

se jak tavidla tavená, tak i keramická a sintrovaná.
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Obrázek č. 18 : ruční navařování obalenou elektrodou [3]

Obrázek č. 19  :     [3]                

 navařování kontinuálně              

podávanou elektrodou                

1- základní materiál                    

2- elektroda                                 

3- elektrický oblouk                     

4- návar                                       

5- napájecí průvlak                     

6- hubice                                     

7- podávací kladky                      

8- inertní plyn                             



5.9.2.2 Navařování neodtavující se elektrodou

Navařování uhlíkovou elektrodou se již prakticky téměř neužívá. Avšak touto metodou je možné

za jistých podmínek (tavidla, vhodný přídavný materiál a dalších pomůcek a doplňků) získat

poměrně kvalitní návar.

5.9.3 Navařování atomické

Navařování atomické je popsáno jako svařování netavící se elektrodou v atmosféře vodíku. Oblouk 

mezi 2-mi wolframovými elektrodami  hoří nezávisle na základním materiálu, který není součástí 

proudového okruhu. V žáru oblouku – při  použití střídavého zdroje proudu – se štěpí molekuly 

dvouatomového  vodíku  v  jednotlivé  atomy,  což  způsobuje  odnímání  tepla.  Na  okraji  oblouku 

podkovitového tvaru se atomy vlivem nižší teploty opět slučují v molekuly. Tím se znovu uvolňuje 

odňaté teplo a teplota okraje plamene dosahuje teploty 4 000 až 6 000 °C. Atmosféra vodíku chrání 

wolframové elektrody i natavený základní materiál. I když atomické svařování a tedy i navařování 

se již prakticky nepoužívá, je svým způsobem zajímavé, zejména pro navařování v levném provozu 

(vodík, střídavý zdroj proudu) a možnosti snadné regulace hloubky závaru. Snad se tento způsob 

dočká nového pojetí a dalšího vývoje.
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Obrázek č. 20 : navařování uhlíkovou elektrodou [3]

1- Základní materiál; 2- elektroda, 3- přídavný materiál, 4- držák



6.1   Experimentální část – analýza vzorku s galvanickým zinkováním  

Připravený vzorek pásu oceli  o  tloušťce 4 mm, je elektrolyticky pokoven  zinkovým povlakem. 

Tloušťka  povlaku  byla  změřena  digitálním  tloušťkoměrem  CM  8825  na  25,92  µm. 

Měřící princip : magnetická indukce (manetický podklad) a vířivé proudy (nemagnetický podklad)

 

Tento  vzorek  byl  podroben  analýze  metodou  studia  struktury  jako  je  metalografický  rozbor 

povlaku,  jehož  výsledky  jsou  uvedeny  níže.  Měření  mikrotvrdosti  povlaku  bylo  bohužel 

nedostatečné a nespolehlivé z důvodu příliš tenké vrstvy povlaku (necelých 26 µm).
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Obrázek č. 21 : atomické navařování [3]

1-Základní materiál, 2-wolframové elektrody, 3- hubice,             
4- přívod H2, 5- přídavný materiál, 6- napájecí průvlak, 



Na  snímku  pořízeném  v  laboratořích  VŠB  Ostrava  -  katedra  Materiálového  inženýrství  na 

řádkovacím elektronovém mikroskopu metodou odražených elektronů, lze pozorovat tenkou vrstvu 

zinkového  povlaku  vytvořeného  galvanickým  pokovováním  na  vzorku  z  materiálu  11  375. 

Naměřená vrstva naneseného povlaku touto metodou činí 25,94 µm, což je v souladu s naměřenou 

hodnotou  na  digitálním  tloušťkoměru  před provedenými analýzami vzorku.  V laboratořích byla 

provedena analýza  hmotnostního  podílu  Fe-Zn (obrázek  č.  23)  a  RTG spektrální  mikroanalýza 

vzorku (obrázek č.  24) a lze tyto výsledky porovnat s žárovým zinkováním na str.  41 této práce. 

V tomto případě u elektrolytického zinkování lze pozorovat, že na rozdíl od žárového zinkování 

nedochází k vytvoření pásma promísení substrátu  v povlaku – je tvořen pouze fází s  minoritním 

obsahem  čistého  zinku.  Proto  je  tato  metoda  náchylná  k  mechanickému poškození.  Někdy  se 

používá jako podklad pro další povrchové úpravy jako zesílení antikorozní ochrany.
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Obrázek č. 22 : vzorek galvanického zinkování 



Níže je uveden graf po analýze hmotnostních % obsahu prvků Fe-Zn na vzorku galv. zinkování 
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Obrázek č. 23: Profil chem. složení přes rozhraní ocel/Zn povlak, hm.% u galvanického povlaku
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Obrázek č. 24 - RTG spektrální mikroanalýza vzorku s galvanickým zinkováním – EDX 
spektrum z oblasti označené č.2



6  .  2   Experimentální část – analýza povlaku žárového zinkování     
Připravený  vzorek  pásu  oceli  o  tloušťce  4  mm,  je  žárově  povlakován  zinkem. 

Tloušťka  povlaku  byla  změřena  digitálním  tloušťkoměrem  CM  8825  na  100,24 µm. 

Měřící princip : magnetická indukce (manetický podklad) a vířivé proudy (nemagnetický podklad)

V souladu s publikovanými údaji u žárového povlakování  lze pozorovat pásmo intermetalických 

sloučenin Fe-Zn, které je v souladu s binárním diagramem Fe-Zn při  teplotě  450°C na vzorku. 

Analýzy  a  snímky  vzorku  byly  pořízeny  v  laboratořích  VŠB  na  řádkovacím  elektronovém 

mikroskopu pomocí odražených elektronů, další pomocí metalografie a RTG spektr. mikroanalýzy.
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Obrázek č. 26 : Binární diagram Fe-Zn

obrázek č. 25 - vzorek žárového zinkování  
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Tabulka č. 1 : Intermetalické fáze vznikající při žárovém zinkování. 

fáze α Γ Γ1 δ ξ η

složení Fe Fe3Zn10 Fe5Zn21 FeZn10 FeZn13 Zn

% Fe 59-100 19-31 18-22 7-11 5,8-6,2 --

Krystal. 
struktura

Kubicky 
prostorově
centrovaná

Kubicky 
prostorově 
centrovaná

Kubicky 
plošně 

centrovaná

Hexagonální Monoklinická Hexagonální

Mechanické 
vlastnosti

Feritická 
ocel 

Silně 
přilnavá

Silně 
přilnavá

Pevná Tvrdá ale 
křehká

Houževnatá
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Obrázek č. 27: Profil chem. složení přes rozhraní ocel/Zn povlak, hm.% u žárového povlaku
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Obrázek č. 28 : označení bodů měřených v obrázku č.27- zjištění hm.% přímo na vzorku materiálu



 Na obrázku č. 28 jsou vidět praskliny na rozhraní Fe-Zn, které jsou pravděpodobně způsobeny 

tloušťkou povlaku a rozdíly v koeficientu teplotní roztažnosti, dalším důvodem také mohly být i 

vnitřní napětí. Naměřená tloušťka povlaku metalografickou metodou činí 100,2 µm, což je opět v 

souladu s naměřenou tloušťkou povlaku digitálním měřidlem.  

Tvrdost a přilnavost žárového zinkování je  v praxi hodnocena na velmi vysoké úrovni, zejména 

díky vzniku slitin Fe-Zn , u kterých se tvrdost srovnává s podkladovou ocelí (u fáze δ se dokonce 

uvádí že je podstatně tvrdší). Tato kombinace dává povlaku odolnost i vůči nárazu a otěru.  

Výsledky měření mikrotvrdosti v laboratořích nám ukazují, že povlak dosahuje hodnot  52, 53, 62, 

60, 65 HV 0,01 .

Byla  také provedena  analýza  hmotnostního  podílu  Fe-Zn  (obrázek  č.  27)  a  RTG  spektrální 

mikroanalýza vzorku (obrázek č.  31) a lze tyto výsledky porovnat s  galvanickým zinkováním na 

str. 39 této práce. Na vzorku byly provedeny i analýzy struktury z hlediska obsahu primárních prvků 

Fe-Zn, a jiných prvků  ve vzorku. Uvedený výsledek ukazuje, že v povlaku jsou obsaženy i prvky 
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Obrázek č. 29 : měření tloušťky povlaku SEM 

Obrázek č. 30 : Běžná tvrdost povlaku žárového zinkování, dle Vickerse



Pb, Al, Si, které byly přidány do lázně z důvodů uvedených v teoretické části (str. 21).  
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Obrázek č. 31 : RTG spektrální mikroanalýza vzorku s žárovým zinkovým povlakem

a) EDX spektrum z oblasti označené č.1    b)  EDX spektrum z oblasti označené č.2 

a)

b)



7.   Závěr  

V  této  práci  jsou  uvedeny  různé,  nejčastěji  používané  druhy  anorganických,  kovových, 

povrchových úprav. Tyto informace mohou nalézt uplatnění  ve výrobních firmách a lze je  tedy 

využít i v praxi. Na základě tohoto rešeršního přehledu lze doporučit vhodné povrchové úpravy pro 

různé  aplikace  dle  potřeb  finálních  uživatelů  různých  kovových  výrobků  a  to  případně i  v 

náročných pracovních prostředích.  

V praktické části byly analyzovány a porovnávány dva typy zinkových povlaků a bylo zjištěno, že z 

hlediska  trvalejší  a  odolnější  ochrany  před  korozí  je  vhodnější  použít  žárové  zinkování  před 

galvanickým zinkováním. Přednosti galvanického zinkování jsou zajisté v estetických důvodech, 

poněvadž tvoří lesklejší a líbívější povlak.
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