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Seznam použitých značek, symbolů a zkratek 

 

ČSN  - Česká státní norma 

EN   - Evropská norma 

ISO   - Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

 Standardization) 

mt    -   milion tun 

µm   - micrometr  

HRC  - zkoušek tvrdosti podle Rockwella 

př.n.l.  - před naším letopočtem 

rcorr   - korozní úbytek za rok 

∆m   - diference hmotnosti 

g   - gram 

g/m2  - gram na metr čtverečný 

pH   - vodíkový exponent 

°C   - stupeň Celsia 

min   - minuta 

l   - litr 

ml   - mililitr 

kg   - kilogram 

%   - procento 

g/l   - gram na litr 

g/cm3  - gram na centimetr krychlový 

% hm.  - procento hmotnosti 

NH4Cl  - chlorid amonný 

ZnCl2  - chlorid zinečnatý  

FeCl3  - chlorid železitý 

RL-105°C - stanovení rozpuštěných látek sušených při teplotě 105°C 

C   - uhlík 

Mn   - mangan 

Si   - křemík 
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P   - fosfor 

S   - síra 

V   - vanad 

Al   - hliník 

Ti   - titan 

Nb   - niob 

CEV  - uhlíkový ekvivalent 

mil    - tisícina palce 

mN/m  - nilinewton na metr 

Fe   - železo 

Zn   - zinek 

α   - alfa 

δ   - delta 

ζ   - zeta 

tzv.   - takzvaný 

ASTM  - Americká společnost pro zkoušení a materiály (American Society for 

 Testing and Materials) 

hh:mm:ss - hodiny: minuty: sekundy 
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1) Úvod 

 

 S předměty, které jsou žárově zinkovány, se setkáváme v každodenním životě, jako 

příklad uvedu cestu z domu do práce. Pokud máme na domě plechovou střechu, tak je 

určitě z plechu, který je žárově zinkovaný a následně je na něm nanesena vrstva barvy. 

Před domem máme plot, v drtivé větší se jedná o ocelový plot, na který je nanesen žárově 

zinek. Nasedneme do auta, samozřejmě moderní vozy se vyrábějí z pozinkovaných plechů 

a plechy se zinkují žárově. Po cestě autem do práce míjíme sloupy osvětlení, zábradlí 

mostů, sloupy semaforů a značek, podjíždíme elektrické vedení, které je na stožárech. Tyto 

všechny předměty jsou před korozí chráněny vrstvou žárového zinku a případně je na 

zinkový povlak nanesen nátěr.  

 Žárově zinkové předměty se začaly objevovat už v osmnáctém století, kdy byla 

technologie žárového zinkování ve Francii objevena. Ale až v následujícím století se tato 

technologie dala využívat ve větším měřítku, protože se do technologického procesu 

zařadilo moření v kyselinách. 

 V dnešní době má technologie žárového zinkování pořád své uplatnění a je 

nenahraditelné jinými způsoby ochrany před korozí. Dnešní doba se vyznačuje především 

snahou udělat co nejevíce ekologické procesy ochrany před korozí. Proto se i v procesu 

žárového zinkování objevují alternativy k dříve používaným přípravkům.  

Alkalické odmaštění se nahrazuje kyselými přípravky nebo ekologicky 

odbouratelnými přípravky. Jen je otázka, jak kvalitní odmaštění tyto alternativní přípravky 

zajistí. Za jaké teploty a za jak dlouhou dobu. Z ekologického hlediska je nejúspornější 

způsob odmaštění, když se odmašťovací přípravek nebude muset zahřívat, ale při nižší 

teplotě se nejspíše budou prodlužovat časy odmaštění a tím se sníží produktivita. V dnešní 

době se klade převážně důraz na ekonomickou stránku než na ekologickou. 

Při moření v kyselinách se přidávají speciální přípravky. Některé přípravky zvyšují 

životnost lázně, tím se sníží četnost výměny kyseliny a následná likvidace té staré.  

Další přípravky se přidávání, aby se zamezilo vnikání molekulárního vodíku do materiálu. 

Tento vodík v materiálu zůstane a způsobí vady v zinkové vrstvě, nebo pokud je následně 

na zinkový povlak nanesen nátěr, tak se objevují kazy i na nátěru. Snaha je omezit co 

nejvíce difuzi vodíku do materiálu, případně je snahou vodík nechat uniknout z materiálu.  

Teorií o difuzním vodíku jsou spousty, a další se vymýšlejí a ověřují. Toto je ale běh na 

dlouho trať. Protože tento výzkum je náročný na čas a především na finanční zajištění.  
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Proto se v diplomové práci zabývám povrchovými předúpravami. Teoretická část 

práce se zaměří na celý proces žárového zinkování, na jeho druhy, na prvky které proces 

ovlivňují, na historii žárového zinkování, na rozdělení koroze, před kterou zinková vrstva 

chrání výrobky. Teoretická část se bude zabývat i povlaky s obsahem zinku, které jsou 

vytvořeny jinými technologiemi. 

 Praktická část se zaměří na porovnání odmašťovacích přípravků. Toto porovnání je  

v laboratorních podmínkách. Pak se z reálného provozu odeberou vzorky, které se podrobí 

zkoumání v laboratoři. Zjišťovat se bude struktura materiálu a vrstev na materiálu, kvalita 

povrchových předúprav. Při nalezení kazů se zjistí, o jaké kazy se jedná. 
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2) Koroze 

 

 Koroze je definována dle ČSN EN ISO 8044 jako chemická interakce kovu a prostředí 

vedoucí ke změnám vlastností kovů. Především k jeho znehodnocení a narušení.  

Korozi podléhají téměř všechny materiály, ne jen kovy. Rychlost koroze závisí na 

prostředí, ve kterém se materiál nachází. [6] [7] 

 

2.1. Druhy koroze 

 

 V příslušné normě ČSN EN ISO 8044 jsou definovány tyto typy koroze: 

Tabulka 2.1.: Koroze a její popis [7] 

Druh koroze Popis 

Elektrochemická koroze Koroze s nejméně jednou anodickou  

a jednou katodickou reakcí 

Chemická koroze Koroze bez elektrochemické reakce 

Koroze v plynech Koroze, při níž je suchý plyn jediným 

korozním prostředím bez jakékoliv kapalné 

fáze na povrchu 

Atmosférická koroze  Koroze v korozním prostředí zemské 

atmosféry při teplotě okolí 

Mořská koroze Koroze, při níž je mořská voda hlavní 

složkou korozního prostředí 

Půdní koroze Koroze kovů uložených v zemi, korozní 

prostředí je půda 

Mikrobiální koroze Koroze spojená s účinky mikroorganismů, 

které jsou přítomny v korozním systému 

Bakteriální koroze Mikrobiální koroze vyvolaná činností 

bakterií 

Celková koroze Koroze probíhající na celém povrchu kovu, 

který je vystaven koroznímu prostředí 
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Místní koroze, lokální koroze 

Koroze soustředěná především na 

jednotlivých oddělených místech kovového 

povrchu, který je vystaven koroznímu 

prostředí 

Rovnoměrná koroze Celková koroze probíhající téměř stejnou 

rychlostí na celém povrchu 

Galvanická koroze Koroze vyvolaná působením korozního 

článku 

Bimetalická koroze Galvanická koroze, při niž jsou elektrody 

vytvořeny rozdílnými kovy 

Koroze vloženým proudem Elektrochemická koroze způsobena vnějším 

zdrojem elektrického proudu 

Bodová koroze Místní koroze, jejíž důsledkem jsou důlku, 

tj. dutiny v kovu počínající na povrchu 

Štěrbinová koroze Místní koroze, která souvisí s úzkými 

štěrbinami anebo mezerami mezi kovovým  

a jiným povrchem (kovovým nebo 

nekovovým) a která probíhá podél nich 

nebo v jejich bezprostředním okolí 

Koroze pod úsadami Místní koroze související s úsadami 

korozních produktů nebo jiných látek, která 

probíhá pod těmito úsadami nebo v jejich 

bezprostředním okolí 

Koroze na kapalinovém rozhraní Koroze, která je důsledkem přítomnosti 

fázového rozhraní plyn/kapalina a probíhá 

podél tohoto rozhraní 

Selektivní koroze Koroze slitiny, při niž její složky korodují 

v poměrech, které se liší od jejich poměru 

ve slitině 

Odzinkování mosazi Selektivní koroze mosazi s přednostním 

odstraňováním zinku 

Spongióza, grafitizace Selektivní koroze šedé litiny, při níž 

částečně koroduje kovové složky a zbývá 

grafit 
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Mezikrystalová koroze Koroze pobíhající na hranici zrn kovu  

nebo v oblasti, která k nim přiléhá 

Koroze svaru Koroze související s přítomností svarového 

spoje, která probíhá na něm nebo v jeho 

okolí 

Nožová koroze Koroze, jejímž projevem je úzká štěrbina na 

rozhraní základního/přídavného materiálu 

svárového nebo natvrdo opíjeného spoje 

nebo v jeho blízkosti 

Koroze po vrstvách Koroze vnitřních vrstev tvářeného kovu, 

která popř. vede k odlupováním tj. oddělení 

nenapadených vrstev 

Erozní koroze Proces se společným působením eroze  

a koroze 

Kavitační koroze Proces se společným působením koroze  

a kavitace 

Vibrační koroze Děj se společným působením koroze  

a vibračního skluzu mezi dvěma styčnými 

povrchy 

Koroze opotřebení Proces se současným působením koroze  

a tření mezi dvěma posuvnými povrchy, 

které jsou v kontaktu 

Korozní únava Děj se společným působením koroze  

a střídavého mechanického namáhání kovu, 

který často vede k praskání 

Koroze za mechanického namáhání, 

koroze za napětí 

Děj se společným působením koroze  

a mechanického namáhání kovu, který je na 

kov vloženo nebo je vyvoláno zbytkovým 

pnutím 

Korozní praskání Praskání způsobené korozí za 

mechanického namáhání 

Vodíková křehkost Děj, který způsobuje snížení houževnatosti 

nebo tažnosti kovu v důsledku absorpce 

vodíku 
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Puchýřování Proces, jehož výsledkem jsou viditelné 

vypouklé vady na povrchu předmětu, které 

vznikly místní ztrátou soudržnosti pod 

povrchem 

Odlupování Oddělení a odtržení části povrchové vrstvy 

Ztráta lesku, zmatnění Vznik skvrn nebo změna barvy kovového 

povrchu způsobená tvorbou tenké vrstvy 

korozních produktů 

  

2.2 Druhy korozního prostředí 

 

Stupně korozní agresivity atmosféry se řídí podle normy ČSN EN ISO 9223. 

Agresivita korozního prostředí je v této normě rozdělena do sedmi kategorií C1 (velmi 

nízká), C2 (nízká), C3 (střední), C4 (vysoká), C5-I (velmi vysoká, průmyslová), C5-M 

(velmi vysoká, přímořská) a CX (extrémní). [3] 

 

2.3 Elektrochemická koroze 

 

 Tento druh koroze vzniká pouze za přítomnosti elektrolytu. Vzniká galvanický článek, 

makročlánek nebo mikročlánek. Příčinou elektrochemické koroze je většinou vzdušná 

vlhkost, která je podmínkou pro vznik elektrolytu. Takhle vzniklý elektrolyt se liší svoji 

agresivitou podle znečištění ovzduší a obsahu různých látek v ovzduší. [2] [6] 

 

2.4 Chemická koroze 

 

 Chemická koroze vzniká pouze v nevodivém prostředí. Toto prostředí představují 

především plyny. Oxidační plyny jsou kyslík, oxid siřičitý, oxid uhličitý nebo  redukční 

plyny. Typickým představitel této skupiny redukčních plynů je vodík, který difunduje do 

materiálu. Další skupinou nevodivého prostředí jsou roztoky, především se jedná  

o pohonné hmoty nebo motorové oleje. 
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3) Ochrana před korozí  
 

Ochrana konstrukce před korozí je stejně důležitá jako samotný návrh konstrukce. 

Proti korozí se konstrukce může ochránit více způsoby. Pomoci změny korozního 

prostředí, katodickou ochranou, legováním ocelí nebo ochrannými povlaky. [2] 

 

3.1 Změna korozního prostředí 

 

Při ochraně změnou korozního prostředí, se prostředí upraví tak, aby proces koroze 

nenastal nebo byl velice zpomalen. K tomu se dá využít snížení relativní vlhkosti vzduchu 

pomoci odvlhčování, vysoušení, zvýšením teploty nebo dnes moderními způsoby jako jsou 

inhibitory. U inhibitorů je omezení, protože působí jen v omezeném prostoru. [2] 

 

3.2 Katodická ochrana 

 

Katodická ochrana může být realizována dvěma způsoby. Obětovanou anodou nebo 

vnějším zdrojem proudu. Obětovaná anoda musí z kovu, který má dostatečně velký 

záporný potenciál než kov, ze kterého je ochraňovaná konstrukce. Při ochraně připojením 

externího zdroje proudu, se ochraňovaná konstrukce připojí na záporný pól stejnosměrného 

zdroje proudu. Kladný pól se připojuje na pomocné anody, aby se uzavřel okruh. 

Katodická ochrana může být realizována pouze tam, kde je v prostředí přítomný elektrolyt. 

Elektrolyt je kupříkladu vlhká půda nebo voda.  Proto se používá pro ochranu lodních 

trupů, konstrukcí na pobřeží, ropných plošin, potrubí atd. [1], [2] 

 

3.3 Legování ocelí 

 

 Při legování ocelí základními prvky, se zvyšuje korozivzdornost. Při použití chromu 

v oceli se dosahuje korozivzdornosti. Minimální obsahu chromu v oceli, aby byla ocel 

korozivzdorná je povařována hranice 13%. Ocel, která je legována chromem odolává 

atmosférické korozi. Při použití dalších prvků se korozivzdornost ještě zvyšuje.  

Další legující prvky jsou například nikl a molybden. Nevýhoda je ovšem cena v porovnání 
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s nelegovanou nebo nízkolegovanou ocelí. Při návrhu materiálu je důležité si přesně zjistit 

prostředí, ve kterém se konstrukce bude nacházet a podle toho zvolit správný materiál. 

Protože ne všechny korozivzdorné ocele jsou korozivzdorné ve všech korozních 

prostředích. [2] 

  

3.4 Ochranné povlaky 

 

 

Obr.:3.4.1 – Porovnání vlastností různých typů povlaků [2] 

 

3.4.1 Organické povlaky 

 

 Jedná se o organické povlaky na bázi plastů a nátěrových systémů. Tento způsob 

ochrany konstrukcí je nejběžnější a po cenové stránce nejvýhodnější. [1] 

Povlaky vytvořené barvami a laky, částečně zabraňují přístupu korozního prostředí 

k samotnému konstrukčnímu materiálu. Proto se do nátěrových systémů přidávají 

inhibitory koroze a protikorozní pigmenty. Tyto účinné látky, prostupují ke kovu a tam 

zpomalují nebo úplně zastavují proces koroze. [1] 

 Povlaky vytvořené plastem neobsahují žádné inhibitory koroze. Tento povlak musí 

být dokonale nepropustný, aby mohl fungovat jako bariérová ochrana. [1] 
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3.4.2 Anorganické povlaky 

 

 Tyto povlaky dělíme do dvou základních skupin, na kovové a nekovové povlaky. 

 Nekovové povlaky jsou tvořeny sklem, keramikou nebo jejich směsí. Smaltový povlak 

se může nanášet ponorem do roztoku, ze kterého se po usušení a vypálení vytvoří 

sklokeramický povlak. Keramické povlaky se mohou nanášet pomoci žárového stříkání. 

 Kovové povlaky jsou tvořeny čistými kovy nebo jejich slitinami. Povlak se nanáší 

mnoha způsoby, mezi ty nejpoužívanější patří galvanické procesy, napařování ve vakuu, 

žárové stříkání nebo ponorem do roztaveného kovu. 

 

3.5 Ochrana vhodně zvoleným konstrukčním řešením 

 

 Návrh konstrukce musí splňovat určité podmínky především funkčnost, pevnost  

a životnost. Tvar konstrukce může ovlivňovat její náchylnost ke korozi. Ocelové 

konstrukce se musí navrhovat bez míst, kde by mohlo docházet ke vzniku zárodků koroze. 

Proto je důležitá spolupráce konstruktéra se specialistou na protikorozní ochranu už při 

navrhování konstrukce.  Tvar ocelové konstrukce by měl být jednoduchý. V kontaktu ocele 

s jinými stavebními materiály nebo při uzavřené konstrukci se musí konstrukce v těchto 

místech opatřit protikorozními opatřeními, které budou účinná po celou dobu životnosti 

stavebního díla. Ocelové konstrukce musí splňovat normu ČSN EN ISO 12944, pokud 

bude konstrukce žárově zinkována, musí ještě splňovat podmínky norem ČSN EN 1461 

a ČSN EN ISO 14713.  
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4) Povlaky, ve kterých se vyskytuje zinek 

 

4.1 Elektrolytické zinkování 

 

 Elektrolytické neboli galvanické zinkování je velmi rozšířený způsob nanášení 

zinkového povlaku. Princip této metody je takový, že po zapojení stejnosměrného proudu 

k anodě a katodě, se z anody, která bývá z čistého zinku, uvolňují ionty zinku, které jsou 

vylučovány na katodě, kterou bývá výrobek, který chceme opatřit zinkovým povlakem. 

Tloušťka povlaku je normalizována a nabývá hodnot 3, 5, 8, 12 nebo 20 µm. Vzhled 

povlaku je hladký s kovově stříbrným leskem. Výrobky po nanesení zinkové vrstvy se 

mohou opatřit vrstvou chromátu, pasivační vrstvou nebo lakem. Tím se získá povrch  

s lepší ochranu proti korozi. [2], [3] 

 

1. Zdroj stejnosměrného proudu  

2. Kladná elektroda – anoda  

3. Kladně nabití ionty – kationty 

4. Záporná elektroda – katoda, zboží 

5. Elektrolyt – pokovovací lázeň 

 

Obr.:4.1.1 – Princip elektrolytického zinkování [4] 
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Obr.:4.1.2 – Řez elektrolyticky naneseným povlakem zinku[4]  

 

4.2 Žárové stříkání 

 

 Žárově stříhání neboli metalizace je teplotně mechanický proces, při kterém se nanáší 

natavené částečky zinku na povrch konstrukce určené k metalizaci. Výsledný povlak je 

porézní a drsný. Proto se hodí jako podklad pod nátěrové systémy. Tloušťka povlaku 

vytvořeným žárovým stříkáním mívá tloušťku 100 až 300 µm. Metalizace se dá využít 

k opravám povlaků, které se vytvoří žárovým zinkováním. Norem, které se zabývají 

žárovým stříkáním, je hodně. Jedny z nejdůležitější normy jsou ČSN EN ISO 2063,  

ČSN EN 15520, ČSN EN ISO 14921 a další. [2], [3] 

 

Obr.:4.2.1 – Žárové stříkáni zinku [2] 

 

Obr.:4.2.2 - Řez žárově stříkaným povlakem zinku [2] 
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4.3 Difuzní zinkování 

 

 S touto metodou se můžeme setkat i pod názvem sherardizace. Povlak se nanáší na 

povrch, který je očištěný tryskáním nebo mořením. Takto připravené díly se vloží do 

bubnu, ve kterém je zinkový prach a písek. Vsázka do bubnu má teplotu těsně pod bodem 

tavení zinku. Při této teplotě reaguje železo se zinkem a vytváří se vrstva jejich sloučeniny. 

Tloušťka výsledného povlaku se pohybuje od 15 do 40 µm. Povlak má tmavě šedou až 

šedohnědou barvu. Tento způsob se dá použít na podobnou oblast použití jako galvanické 

zinkování, nebo pro spojovací materiál místo odstředivého žárového zinkování. U této 

technologie nehrozí vodíková křehkost. Specifikací povlaků se zabývá norma  

ČSN EN 13811. [2] 

 

Obr.:4.3.1 – Porovnání vzhledu odstředivě zinkovaného šroubu (nahoře) a šroubu 

zinkovaného difúzním způsobem (dole) [3] 

 

 

Obr.:4.3.2 - Řez vrstvou difuzně vytvořeného zinku [14] 
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4.4 Mechanické zinkování 

 

 Povlak se nanáší na poměděné díly, které se vloží do speciálního bubnu, do kterého se 

dávají skelněné kuličky, zinkový prach a chemické látky, které aktivují proces. Částečky 

zinku se dostávají na povrch dílce pomoci mechanické energie, která vzniká důsledkem 

kontaktu povrchu materiálu se skleněnými kuličkami. Tento zinkový povlak vzniká za 

studena, díky tomu nehrozí riziko vodíkové křehkosti ani tepelné ovlivnění matriálu. 

Povlak získaný tímto způsobem je matný, rovnoměrný i při členitých dílech a mívá 

tloušťku 10 až 15 µm. Tato metoda se hodí především pro ušlechtilé kovy s tvrdostí větší 

jak 40 HRC.  Specifikací a metodami zkoušení tohoto povlaku se zabývá norma  

ČSN ISO 12683. [2], [3] 

 

4.5 Neelektrické nanášené mikrolamelové zinkové povlaky 

 

Povlak se zhotovuje nanášením suspenzí obsahující mikrolamely zinku (cca 50-60%)  

a vhodné pojivo. Působením tepla dochází ke spojování mikrolamel zinku a pojiva za 

vzniku povlaku. Tloušťka povlaku je 6 až 22 µm. [2] Zinkový povlak vytvořený touto 

metodou je doporučeno chromátovat nebo utěsnit jinými povlaky. Metoda je vhodná 

především pro spojovací prvky. Normy, které se zabývají touto metodou  

ČSN EN ISO 10683 a ČSN EN ISO 13858. [2] 

 

 

Obr.:4.5.1 - Řez mikrolamelovým povlakem [2] 
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4.6 Nátěrové systémy s obsahem zinku 

 

 Nátěrové systémy s obsahem zinku se využívají jako základní nátěr pro ocelové 

konstrukce. Takové nátěrové systémy obsahují 80 a více % zinku. Obsahem zinku 

v nátěrových systémech se zabývá norma ASTM D 2371-85. 

 Tyto nátěrové hmoty se mohou využít k opravám poškození a vad povlaků, které jsou 

vytvořeny žárovým zinkováním. Pak tloušťka povlaku by měla mít nejméně 100 µm. 

 

 

Obr.:4.6.1 - Řez nátěrovou hmotou s vysokým obsahem zinku [2] 

 

4.7 Žárové zinkování 

 

Jedná se o proces, kdy je ocelová kontrakce ponořena do roztaveného zinku.  

Na oceli se vytvoří slitinový povlak železa a zinku. Tato metoda je více popsána v kapitole 

6 a 7. [3] 
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5) Historie žárového zinkování 
 

 V Číně, Indii a Persii byl zinek známý už ve středověku. Řekové a Římané tavili 

zinečnaté rudy společně s mědí a získávali tímto způsobem mosaz. [5] 

 V roce 1746 se  Němci A.S. Marggrafovi podařilo vyrobit čistý zinek zahříváním 

oxidu zinečnatého s uhlíkem bez přístupu vzduchu. Tento proces získávání čistého zinku 

se uplatňuje až v roce 1820 pro průmyslové využití. [5] 

 Proces žárového zinkování poprvé navrhl francouzský chemik Paul J. Malouin v roce 

1741, když zjistil, že je možné potahovat železné a ocelové díly tekutým zinkem.  

Popsal vlastně proces, který se dnes stále provádí a jednalo se o mokré zinkování. Využití 

v té době v průmyslovém meřítku bylo nereálné, protože neexistoval cenově dostupný 

způsob čištění železných a ocelových povrchů. [5] 

 

 

Obr.: 5.1 - Paul Jacques Malouin [2] 

 

V roku 1836 Stanislas Sorel, inženýr pracující v Paříži, uspěl s první praktickou 

aplikací žárového zinkování ponorem. Díky tomu, že objevil proces moření v kyselině. 

Postup pro čištění litinových a ocelových povrchů získalo dne 10. května 1837 patent. 

Tento patent byl na celý proces ochrany železných a ocelových dílů před korozí 

prostřednictvím čištění povrchů a následném ponoření do roztaveného zinku. [5] 
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Zatímco by měl výzkum koroze a ochrany proti korozi patřit přírodním vědám, 

zejména chemii a hutnictví, ochrana proti korozi má své kořeny ve strojírenství,  

jelikož ochrana proti korozi je technologický proces výroby kovových předmětů. [5] 

První železniční trať v Německu byla mezi Norimberkem a Fürstem, otevřena byla 

v roce 1835. Její otevření vyvolalo rychlý rozvoj železniční sítě a díky tomu se zvýšila 

poptávka po oceli. A musela být použita ochrana proti korozi, například u signalizačního 

zařízení podél tratí, dílen pro opravy a údržbu vozů nebo železničních stanic. Oxid olova  

a suřík byl již známí, ale byl pro tyto účely drahý a toxický. Zinková běloba pomohla pro 

rozvoj nátěrů v průmyslu. Ale takové barvy také nenaplňovaly potřeby pro výstavbu 

železnic s ohledem na korozní ochranu. Další metody ochrany před korozí oceli již byli 

známé po dlouho dobu, a to aplikace kovových povlaků, především cínu. Z příručky od  

F. Releauxe staré 150 let je tato citace: „ Myšlenka povlaku železa se zinkem byla správná, 

protože zinek reaguje s jakýmikoliv jinými kovy, které chránit jejich kontaktem. Zatímco 

zinek oxiduje…“ Toto je důvod, proč telegrafní dráty, ocelová lana, šrouby, plechy, dělové 

kole atd., jsou pozinkované.“ [5] 

Kolem roku 1840 první žárové zinkovny aplikovali zinek ponorem do roztaveného 

zinku předměty denní potřeby. Jako jsou kbelíky, konve, vany, dráty a železniční 

komponenty. Zinkování probíhalo ručně za pomoci kleští a stojanů. Zinkovací vana se 

zahřívala pomoci dřevěného uhlí, uhlí nebo koksu. Kontrola teploty roztaveného zinku 

byla kontrolována pouze v omezené míře. Takovéto zinkování probíhalo v domácích 

dílnách, podle tajných návodů. Asi do roku 1920 žárové zinkování probíhalo všelijakým 

způsobem, a proto se mu dokonce říkalo alchymie. [5] 

 

Obr.: 5.2 - Historické mokré žárové zinkování [2] 
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Byla to dlouhá cesta od alchymie do „sjednocené“ Evropy. Tato cesta z izolace  

a tajemství při ručním žárovém zinkování, se dostala k modernímu, ekologickému způsobu 

zinkování jen díky spolupráci organizací sdružujících podniky, které se zabývají žárovým 

zinkováním. [5] 

Na žárové zinkování se nyní nahlíží jako na metodu, která je ideální ochranu proti 

korozi pro výrobky, kde požadujeme dlouhou živostnost. Tato metoda korozní ochrany má 

velký význam do budoucna, protože v současné době neexistuje žádná alternativa. 

Z osvědčené 160 leté praxe se ví, jakou korozní odolnost mají konstrukce, které jsou 

žárově pozinkovány a zveřejňují se studie korozní odolnosti. [5] 

 

 

Tabulka 5.1 – Vývoj využití oceli a žárového zinkování v závislosti na letech [5] 

Světová produkce 1940 1990 2006 

Ocel 110,2mt 770,0mt 1000mt 

Žárově zinkovaná ocel 7,0mt 35,0mt 50mt 

Procento 6,3 4,5 2 
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Tabulka 5.2 - Chronologického vývoje žárového zinkování a související objevy a vynálezy 

[5] 

Asi 1500 př.n.l. Využití železa 

Středověk až do 17. století Výroba mosazi použitím mědi a zinku 

1420 Mnich Valentinus z Erfurtu používal slovo zinek poprvé  

s podezřením, že jde o "polokovový prvek“ 

1448 Objevení kyseliny chlorovodíkové alchymistou Valentinus 

1667 Poprvé použit termín „zkorodované“ 

1669 První použití podstatného jména koroze 

16. a 17. Století Zinek vstupuje na evropský trh jako zboží z Číny a 

východní Indie 

1742 Objev žárového zinkování Francouz Malouin 

1746 Výroba zinku v Německu A.S. Marggraf 

Okolo roku 1800 Vývoj moření minerálními kyselinami. Zinek získává 

průmyslové využití 

1836 Stanislaus Sorel objeví způsob čištění železa a oceli 

05. 10. 1837 Žádost o Patent procesu ochrany litinové a ocelové díly od 

koroze roztaveným zinkem podle Sorela 

Po roce 1840 První žárové zinkovny jsou ve Francii, Anglii a Německu 

1846 Žádost o patent žárové zinkování polotovarů, především 

plechů 

1860 Aplikace patentu pro žárové zinkování drátu 

v kontinuálním procesu 

1880 Vývoj galvanických metod pro ochranu proti korozi oceli  

a litiny 

1890 Objevení šeradování podle Sherard Cowper – Coler, 

Světová produkce zinku činí 47 900 tun 

1911 Vynález metalizace M.K Schoop 

1920 - 1930 Intenzivní výzkum a vývoj žárového zinkování ponorem 

1936 Kontinuální zinkovací linka Th. Sedzimir v Polsku 

1950 1. Mezinárodní konference zinkoven v Kodani 

1990 Cca 7m tun zinku se vyrábí po celém světě, přibližně jedna 

třetina slouží ke korozní ochraně žárovým zinkováním. 
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Dobové obrázky z roku 1918, které sloužily pro reklamní účely. Obrázky jsou 

vystaveny v Angermuseum v Erfurtu. Na obrázcích jsou typické předměty, které byly 

žárově pozinkovány mokrou metodou. [5] 

 

  

Obr.:5.3 - Reklamní obrázek na konve [5]  Obr.:5.4 - Reklamní obrázek na kouřovod [5] 

   

Obr.:5.5 - Reklamní obrázek [5]      Obr.:5.6 - Reklamní obrázek na hrnec [5] 

 

  

Obr.:5.7 - Reklamní obrázek na kotel [5]  Obr.:5.8 - Reklamní obrázek na vanu [5] 
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6) Žárové zinkování 

  

 Jedná se o proces, při kterém je ocelová součást ponořena do roztaveného zinku, který 

má obvykle teplotu 450°C. Na povrchu součásti se začnou vytvářet vrstvy slitin železa se 

zinkem. Tento proces je složitý, probíhají zde různé difúzní procesy, metalurgické procesy 

a termodynamické přeměny. Na povrchu vznikají různé fáze, viz tabulka 6.1. 

 Žárové zinkování se neprovádí při teplotě od 480°C do 530°C, protože při tomto 

teplotním rozmezí je velice rychlé rozpouštění železa v roztaveném zinku.   

 

Obr.:6.1 - Rozpustnost Fe v Zn v závislosti na teplotě [3] 

 

Tabulka 6.1.: Přehled železo-zinkových slitinových fází [3] 

Fáze α Γ Γ1 δ ζ η 

Složení Fe Fe3Zn10 Fe5Zn21 FeZn10 FeZn23 Zn 

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

Krystalická 

struktura 

Kubická 

(prostorově 

středěná) 

Kubická 

(prostorově 

středěná) 

Kubická 

(prostorově 

středěná) 

Hexagonální 

(kolumnární) 
Jednoklonná 

Hexagonální 

(nejtěsnějjší 

uspožádání) 

Mechanické 

vlastnosti 

Feritická 

ocel 

Silně 

adhezivní 

Silně 

adhezivní 
Konzistentní 

Tvrdá, 

křehká 
Houževnatá 
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Obr.:6.2 - Metalografický řez žárově naneseným zinkem [13] 

 

Aby se zajistila kvalita výsledného povlaku je nutno zajistit, aby povrch dílce byl 

kovově čistý, proto se do procesu zařazují povrchové předúpravy, jako je odmaštění, 

moření a aplikace tavidla. Viz kapitoly dále. 

 Povlak žárového zinku má mnohonásobně vyšší korozní odolnost jak samotná 

uhlíková ocel, což je patrné z tabulky 6.2. 

 

Tabulka 6.2 - Korozního úbytku oceli a zinku [2] 

Stupeň 

korozní 

agresivity 

Roční korozní úbytek kovů (rcorr) 

Uhlíková ocel Zinek 

Úbytek tloušťky [µm] Úbytek tloušťky [µm] 

C1 ≤ 1,3 ≤ 0,1 

C2 > 1,3 až 25 > 0,1 až 0,7 

C3 > 25 až 50 > 0,7 až 2,1 

C4 > 50 až 80 > 2,1 až 4,2 

C5-I > 80 až 200 > 4,2 až 8,4 

C5-M > 80 až 200 >4,2 až 8,4 

CX 200 > rcorr > 700 8,4 > rcorr > 25 
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Další výhodou žárového zinkování je to, že oproti nátěrovým systémům se povlak na 

hranách neztenčuje, ale naopak je tam povlak tlustší. 

 

 

Obr.: 6.1.1 - Porovnání hran u nátěrového systému a žárového zinku [3] 

U nátěrových hmot je nižší tloušťka na hranách způsobena povrchovým napětím 

barvy. Povrchového napětí kapalin se snaží zabírat co nemenší povrch. 

 

 

Obr.: 6.1.2 – Řez hranou ocele, která je opatřena základním a vrchním nátěrem  
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Obr.: 6.1.3 – Řez hranou ocele, která je žárově pozinkována  

Na obrázku je vidět typický povlak žárového zinku na hraně výrobku. Na hraně 

nedochází k ztenčení tloušťky, jako u nátěrových systémů. Nárůst tloušťky povlaku je 

způsoben větší plochou základního materiálu, na které může probíhat reakce mezi železem 

a zinkem. Na rovných plochách mimo hranu výrobku je viditelná fáze čistého zinku η, 

která na povlaku na hraně není přítomná a to z důvodů, že zde reakce mezi železem  

a zinkem probíhala déle a veškerý čistý zinek se spotřeboval na tvorbu slitinové fáze  

Fe-Zn. Na rovných plochách mimo hranu výrobku jsou viditelné tenké fáze γ, δ  

a výraznější fáze ζ a η. Povlak žárového zinku na hraně výrobku je tvořen velmi tenkými 

fázemi γ, δ a dominantní fází ζ. Krystaly fáze ζ jsou jemné a tvoří vějířový útvar. Uvnitř 

vějíře jsou zbytky fáze čistého zinku η. 

 

6.1 Prvky v oceli a jejich vliv na zinkový povlak vytvořený žárovým 

zinkováním 

 

6.1.1 Křemík 

 

 Křemík má zásadní vliv na tloušťku zinkového povlaku. Tuto problematiku zkoumal 

Robert W. Sandelin.  Dospěl k poznatkům, že ocel s obsahem křemíku nad 0,03% tloušťka 

naneseného povlaku žárového zinku náhle prudce vzrůstá. Později John J. Sebist zjistil, 

 že po překonání rozmezí obsahu zinku 0,03 až 0,12% hm. obsahu křemíku, tloušťka 

povlaku dočasně s rostoucím obsahem křemíku dočasně klesá. Toto platí až do hodnoty 

0,25% hm. obsahu křemíku, kdy opět tloušťka povlaku vzrůstá. [3] 
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 Ocele neuklidněné křemíkem jsou z hlediska jakosti povlaku nejvhodnější k žárovému 

zinkování. Na oceli neuklidněné křemíkem vzniká vrstva zinku, která mírně překračuje 

minimální tloušťku zinkového povlaku, kterou určuje norma ČSN EN ISO 1461. Tloušťku 

výrazně neovlivní ani delší doba setrvání dílce v zinkovací lázni. [3] 

 Ocele uklidněné křemíkem jsou méně vhodné při žárové zinkování. Vhodné jsou 

pouze ocele s obsahem křemíku v rozmezí 0,15 až 0,25%. Protože křemík nepříznivě 

ovlivňuje vznikající vrstvu zinku na oceli. Výsledný povlak je křehký a tlustý, proto je 

náchylný k mechanickému poškození. Závislost křemíku na tloušťce povlaku vytvořeného 

žárovým zinkování je patrná z grafu na obrázku 6.1.1.1. Z  obrázků 6.1.1.2 až 6.1.1.4 je 

patrné, že křemík ovlivňuje jak strukturu povlaku, tak i jeho tloušťku. [3] 

 

Obr.: 6.1.1.1 - Sandelinův diagram [3] 

  

Obr.: 6.1.1.2 - Povlak na oceli s 0,003% Si [3]Obr.: 6.1.1.3 - Povlak na oceli s 0,008% Si [3] 
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Obr.: 6.1.1.4 – Povlak na oceli s 0,21% Si [3] Obr.: 6.1.1.5 – Povlak na oceli s 0,38% Si [3] 

  

6.1.2 Síra 

 

Zvýšený obsah síry v oceli vyvolává nadměrné rozpouštění oceli v zinkové tavenině. 

Po aplikaci povlaku žárového zinku na ocel, s obsahem síry nad 0,15%, se mění geometrie 

součásti. Především závitové plochy se v tomto případě stávají nefunkčními. [3] 

 

6.1.3 Mangan 

 

Mangan v obsahu nad 1,25% napomáhá těsnějšímu uspořádání jednoklonných 

krystalů zeta fáze. Proto povlaky na oceli s obsahem manganu nad 1,25% se vyznačují 

lepšími mechanickými vlastnostmi. [3] 

 

6.1.4 Uhlík 

 

Obsah uhlíku do 0,3% v podstatě nemá vliv na reakci mezi železem a zinkem. Až nad 

hodnotou 0,3% se zvyšuje reakční rychlost mezi železem a zinkem. To vede k větší tloušťce 

povlaku. [3] 
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6.1.5 Hliník 

  

  Předpokládá se, že hliník v oceli, má za následek vznik směsných struktur 

povlaku. Při žárovém zinkování volný hliník reaguje dříve jak zinek a vznikají slitinové 

fáze hliník-železo. Tyto fáze brání difuzi železa se zinkem. Výsledný povlak je 

nerovnoměrný. [3] 

 

6.1.6 Fosfor 

 

 Fosfor má podobný účinek jako křemík v Sandelinově oblasti (0,03 až 0,12% Si).  

Vliv fosforu se projevuje u ocelí s obsahem křemíku do 0,03%. Aby se neprojevil 

Sandelinův efekt musí být splněna podmínka Si + 2,5 P <0,09. [3] 

 

6.2 Prvky v zinkovací lázni a jejich vliv na zinkový povlak vytvořený 

žárovým zinkováním 

 

6.2.1 Hliník 

 

 Hliník se do zinkovací lázně přidává s cílem omezit oxidaci zinku na hladině. Jeho 

obsah je v praxi používá v rozmezí 0,003 až 0,005%, vyšší obsah hliníku způsobí vznik 

oxidů hliníku na hladině zinku a tuto vrstvu oxidů není tavidlo schopno rozpustit. Legování 

lázně se provádí přidáváním hutního zinku s obsahem hliníku. Hliník v povlaku zinku 

zvyšuje korozivzdornost výsledného povlaku. [3] 

 Lázně s obsahem hliníku od 5 do 15% vyžadují speciální podmínky nanášení povlaku. 

Podmínky nanášení mohou být splněny pouze v zinkovacích linkách u kontinuálního 

zinkování. [3] 

 

  



Diplomová práce  Bc. Milan Holínek 

- 37 - 
 

6.2.2 Cín 

 

Cín přidaný do zinkové lázně v koncentraci do 1% podporuje estetické vlastnosti 

výsledného povlaku. Vzniká tzv. zinkové květy. Dále cín do 1% v lázni podporuje u ocelí 

neuklidněných křemíkem s obsahem do 0,02% reaktivnost železa se zinkem a zvyšuje 

tloušťku výsledného povlaku. Obsah kolem 0,5% cínu v lázni u ocelí uklidněných křemíkem 

naopak snižuje tloušťku povlaku. [3] 

Jsou teorie, že cín v obsahu nad 0,1% může zvyšovat náchylnost k trhlinám vzniklých 

za asistence tekutého kovu. [3] 

 

Obr.: 6.2.2.1 – Povlak na oceli neuklidněné křemíkem v zinkovací lázni s obsahem Sn  

a) 0% Sn b) 0,5% Sn c) 1% Sn [3] 

 

 

Obr.: 6.2.2.2 – Povlak na oceli uklidněné křemíkem v zinkovací lázni s obsahem Sn  

a) 0% Sn b) 0,5% Sn c) 1% Sn [3] 

 

6.2.3 Nikl 

 

 Přítomnost niklu v zinkovací lázni při koncentraci okolo 0,055% potlačuje u ocelí 

s obsahem křemíku od 0,03 do 0,12% Sandelinův efekt. Díky niklu se tyto ocele chovají 
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jako by nebyli legované křemíkem a zlepšuje mechanické vlastnosti výsledného povlaku. 

U ocelí s obsahem křemíku nad 0,12% už nikl neovlivňuje tloušťku a vlastnosti povlaku. 

Rozdíly v tloušťkách a strukturách jsou patrné z následujících obrázků. [3] 

 

Obr.: 6.2.3.1 – Povlak na oceli s 0,01% Si v zinkovací lázni a) bez Ni b) s 0,055% Ni [3] 

 

Obr.: 6.2.3.2 – Povlak na oceli s 0,32% Si v zinkovací lázni a) bez Ni b) s 0,055% Ni [3] 

 

Obr.: 6.2.3.3 – Povlak na oceli s 0,05% Si v zinkovací lázni a) bez Ni b) s 0,055% Ni [3] 
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6.2.4 Olovo 

 

Olovo se do zinkovací lázně přidává pro snížení povrchového napětí zinkové taveniny. 

Koncentrace olova je okolo 1,2%, do zinkové lázně se přidává v čisté formě. Provozovat 

zinkovací lázeň s přebytkem olova je výhodně, protože olovo má větší hustotu, proto se 

zdržuje na dně vany, kde několika centimetrová vrstva chrání dno vany před mechanickým 

poškozením. Olovo napomáhá vybírání tvrdého zinku. [3] 

U olova ovšem narážíme na problematiku ekologie a zdravotní škodlivosti. Snaha 

dnešní doby je nahradit olovo jinými prvky, které zaručí stejné vlastnosti, ale nebudou 

toxické nebo zdraví škodlivé. 

6.2.5 Bismut 

 

Bismut snižuje povrchové napětí zinkové lázně podobně jako olovo. Bismut se přidává 

v koncentraci do 0,1%. [3] 

Bismut se snaží používat co nejvíce zinkoven, ale narážejí na finanční problém. 

Bismut je asi 200x dražší jak olovo. Ale není toxický. 
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7 Způsoby žárového zinkování 
 

7.1 Suché žárové zinkování 

 

 Výhoda tohoto procesu je ta že se dá dobře zmechanizovat a automatizovat. Jedná se 

většinou o kontinuální proces, kdy se na začátku navěsí zboží, které projde celým 

zinkovacím procesem a na konci se svěsí. [3] 

Povrchovou předúpravu má suché i mokré zinkování stejnou. Rozdíl nastává až po 

moření, kdy se při suchém zinkování nanese tavidlo a usuší se v sušičce. Po usušení tavidla 

se dílec ponoří do zinkovací lázně. Tavidlo zabezpečuje čistotu povrchu materiálu.  

Pro sušení tavidla se většinou používá odpadní teplo z procesu žárového zinkování. [3] 

 

 

Obr.: 7.1.1 – Technologie žárového zinkování suchým způsobem[2] 
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7.2 Mokré žárové zinkování 

 

 Mokrý způsob zinkování je méně produktivní než suchý způsob. Protože se s výrobky 

manipuluje výhradně ručně. Rozdíl oproti suchému zinkování je ten, že se po moření 

vkládají dílce do zinkovací lázně. Zinkovací lázeň je oddělena přepážkou a na vstupní 

straně zinkovací lázně je tavidlo rozpuštěné na hladině zinku. Výrobek se vytahuje  

ze zinkovací lázně za hradítkem, kde je čistá zinková hladina. [3] 

Mokré zinkování se používá u složitějších dílců, kde nejsou nebo nemůžou být 

technologické otvory. Například u hrnců, kde by se při suchém zinkování musel zinek 

z hrnce vylít. Nebo by musel být otvor ve dně hrnce kvůli unikání vzduchu, aby se 

pozinkovala i vnitřní část hrnce. Z technologického hlediska tyto možnosti jsou nereálné. 

Mokrým zinkováním se ještě například zinkují články řetězů. [3] 

 

 

Obr.: 7.2.1 – Technologie žárového zinkování mokrým způsobem [2] 
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 7.3 Kontinuální žárové zinkování 

 

 Pro zinkování plechů se využívá metoda kontinuálního zinkování. Nejznámější 

metodou je Sendzimirova metoda. Svitky plechu za studena válcovaného se svařují do 

nekonečného pásu, který se po průchodu žíhací pecí, ve které je redukční atmosféra, se 

zbaví oxidů a v čistém stavu vstupuje do zinkovací lázně. Zinkovací lázeň je legována 

hliníkem proto, aby se vytvářela slitina železo-hliník, která zabraňuje rozpouštění železa 

v zinku. A vytvořil se houževnatý povlak čistého zinku na povrchu plechu, tento povlak 

má dobré mechanické vlastnosti. V tomto proces se dobře řídí vzhled i tloušťka výsledného 

povlaku. Tloušťka bývá většinou od 30 µm do 35 µm. [3] 

 

 

Obr.: 7.3.1 – kontinuální žárové zinkování plechu [2] 
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7.4 Žárové zinkování s odstředěním 

 

 Tento způsob zinkování se používá pro drobné díly, které by nebylo z časového nebo 

cenového důvodu zinkovat klasickým způsobem.  Chemickou předúpravou procházení díly 

nejčastěji v plastových koších po více kusech. Po usušení tavidla jsou přendány do 

kovových košů, ve kterých se ponoří do roztaveného zinku. Po nazinkování se tento koš 

přemístí do odstředivky, kde se pomoci odstředivé síly zbaví dílce přebytečného zinku, 

který na nich ulpěl. Po odstředění je nutné rychlé ochlazení, to se provádí ve vodě, aby se 

zabránilo změnám fází zinku [3] 

 Zinkování se provádí při dvou různých teplotách, buď nízkoteplotní při teplotě 480°C, 

nebo jako vysokoteplotní zinkování při teplotě obvykle 550°C. [3] 

Vysokoteplotní zinkování se používá, protože nevzniká  zeta fáze. Povlak po 

vysokoteplotním zinkování má rovnoměrnou tloušťku povlaku, s dobrou mechanickou 

odolností. Výsledná povlak má relativně malou tloušťku asi 35 až 45 µm . Vzhledově je 

zinkový povlak matný, protože čistý zinek je z dílů odstředěn a zůstane na nich delta fáze. 

[3] 

 

  

 

Obr.: 7.4.1 – Vysokoteplotní žárové zinkování s odstředěním [2] 
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8) Chemická předúprava před ponořením do roztaveného zinku 

 

8.1 Odmaštění 

 

 Účelem odmaštění je zbavit povrch mastnoty. Metod pro odstranění mastnoty je 

několik. V alkalických přípravcích, kyselých přípravách, organických rozpouštědlech, 

elektrolytického odmaštění, ultrazvukového odmaštění nebo pomoci opalování. [1] 

 Přípravky pro odmaštění se mohou aplikovat ručně, postřikem nebo ponorem. 

V průmyslovém měřítku se nejčastěji setkáváme s ponorem nebo postřikem. Tyto metody 

se dají dobře mechanizovat a automatizovat.  

Odmaštění v alkalických přípravcích je založeno na principu zmýdelňování 

organických mastnot, kdy mastnota přechází do alkalického roztoku v podobě 

rozpuštěného mýdla. Další principem je emulgace minerálních olejů, které se hůře 

odstraňují z povrchu. Emulgovaný olej je v alkalickém roztoku v podobě malých kapiček. 

Aby tento proces mohl fungovat, musí probíhat při zvýšené teplotě. [1] 

U kyselých přípravků neplatí stejná pravidla jako u přípravku alkalických  

a neutrálních. Odmašťovací schopnost u kyselých lázní zajišťují výhradně tenzidy. 

V kyselém prostředí se emulgovaná mastnota chová jinak než v alkalických. Je více 

náchylná k deemulgaci a opětovnému ulpívání na již odmaštěného povrchu kovu. Navíc 

některé druhy mastnot se nedají odmastit v kyselých přípravcích, např. maziva a inhibitory 

koroze s chemicky vázaným fosforem nebo sírou a chlorované parafíny. [8] 

Další metoda odmaštění je elektrolytická, jedná se o metodu, která kombinuje účinnost 

chemického roztoku s působením fyzikálních dějů, které pomáhají odstraňovat mastný film 

z povrchu kovu. Odmaštění probíhá v alkalické lázni, kdy při katodickém zapojení dochází 

k uvolňování vodíku, který napomáhá narušovat mastný film, ale zároveň vodík difunduje 

do povrchu kovu a může způsobit vodíková křehkost. Při anodickém zapojení pomáhá 

chemickému procesu odmaštění kyslík, který se uvolňuje. Pro nejlepší výsledky se používá 

katodické a poté anodické odmaštění v poměru 3:1. [1] 

Pro dosažení lepších odmašťujících výsledků se dá použít i ultrazvukové odmaštění. 

Probíhá v alkalických odmašťovacích přípravcích, kde díky působení ultrazvuku se 

urychluje a zdokonaluje proces emulgace mastnoty v přípravcích. Díky tomu se může 

snížit teplota lázně a čas odmaštění. [1] 
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Odmaštění v organických rozpouštědlech se ve větším měřítku již nepoužívá. 

Z organických rozpouštědel se uvolňují uhlovodíky, proto se nepoužívají z ekologického 

hlediska. Tato metoda se používá spíše pro malé lokální odmaštění. 

Opalování je metoda, která není moc dokonalá, protože po spálení mastnoty zůstávají 

na povrchu zplodiny, které se musí následně z povrchu odstranit. Tato metoda se dnes moc 

nepoužívá. [1] 

Před žárovým zinkováním se převážně používají alkalické a kyselé odmašťovací lázně.  

Po kyselém odmaštění není potřeba oplach před mořením. 

 Po alkalickém odmaštění je nutný oplach, aby se alkalické roztoky nedostávaly do 

mořící lázně, kterou by mořící lázeň znehodnocovaly. Na povrchu materiálu by se zároveň 

vytvářela vrstva soli. Tuto vrstvu soli by možná dokázalo tavidlo rozpustit, ale tím by se 

sůl dostávala do tavidla a narušovala jeho povrch a vlastnosti po usušení. Mohly by se 

vytvářet vady na povrchu zinkového povlaku. 

Na obrázkách 8.1.1 až 8.1.5 je znázorněn proces odmaštění po jednotlivých krocích.  
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Jednotlivé fáze odstranění mastného filmu z povrchu materiálu v průběhu 

odmaštění. 

 

Obr.: 8.1.1 - Adsorpce tenzidů na povrch mastnoty a snížení viskozity mastnoty [3] 

 

  

 

Obr.:8.1.2 - Zvlnění filmu mastnoty vlivem snížení mezifázového povrchového napětí 

[3] 

 

Obr.: 8.1.3 - Odhalení volného povrchu kovu a jeho obsazování povrchově aktivními 

látkami [3] 
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Obr.: 8.1.4 - Zmenšování povrchu kapky mastnoty vlivem snižování povrchového 

napětí a tvorba stabilní micely[3] 

 

Obr.: 8.1.5 - Izolace stabilní micely a její vypuzení elektrostatickými silami z povrchu 

kovu, emulzifikace mastnoty[3] 
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8.2 Moření 

 

 Moření je proces, který probíhá v roztocích kyselin, za účelem odstranit z povrchu 

materiálu okuje a korozní zplodiny. Při moření se zplodiny rozpouštějí a přecházejí do 

různých solí. [9] 

 Mořením se mění i reliéf povrchu materiálu, stává se drsnějším. Povrch je po moření 

velice aktivní. Po moření by měla co nejdříve následovat další technologická operace. 

 Mořením se mimo okují a koroze odstraňuje i případně přítomné pasivační vrstvy  

a konzervační fosfátové vrstvy nebo kovové vrstvy, které nevyhověli závěrečné 

kvalitativní kontrole a nejdou opravit jinak než nanesením nové vrstvy. [9] 

 Mořením se povrch materiálu může i vyleštit nebo zdrsnit. Toto se používá například 

před smaltováním. 

 Nejčastěji se moří v kyselině chlorovodíkové a kyselině sírové. Pro speciální způsoby 

moření se používají kyselina fosforečná nebo kyselina dusičná. Do mořící lázně se 

přidávají tenzidy a inhibitory, které zlepšují proces moření. Díky mořícím inhibitorům je 

snížena rychlost rozpouštění oceli téměř o 99% a částečně se eliminuje difuze vodíku do 

oceli. [9] 

 Před žárovým zinkováním se nejčastěji používá pro moření kyselina chlorovodíková. 

 Pokud by nebyl před žárovým zinkováním povrch kovově čistý a aktivní, tak by byla 

zpomalena reakce mezi železem a zinkem. Nebo pokud by na povrchu zbyly oxidycký 

vrstvy, tak by se vytvářely jiné slitinové fáze na povrchu materiálu. A na povrchu by se 

objevily kazy a deformace. Dokonce by mohlo dojít o oddělení povlaku od základního 

materiálu, kdyby nebyl před oxidycký vrstvy provázán zinek se železem. 
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8.3 Tavidlo 

 

 Tavidlo zajišťuje konečné dočištění povrchu oceli před samotným žárovým 

pozinkováním. Tavidlo zabraňuje tvorbě oxidů a rozpouští oxidy na povrchu oceli  

a roztaveného zinku. [2] 

Tavidlo při suchém zinkování se musí před ponořením do roztaveného zinku usušit. 

Při vytahování dílů ze zinku, se musí z hladiny stáhnout vrstva spáleného tavidla a nečistot, 

aby při vytahování dílce tyto nečistoty neulpívaly na povrchu. [2] 

  Při mokrém zinkování je vrstva tavidla na hladině roztaveného zinku, kde přes tavidlo 

vniká dílec a ten se protahuje pod hradítkem, které odděluje čistou hladinu od tavidla. [2] 

 Tavidlo se skládá z vodného roztoku chloridu zinečnatého a chloridu amonného. [2] 

 Čistota tavidla a obsah železa v tavidle má velký vliv na kvalitu výsledného zinkového 

povlaku. Železo se do tavidla zanáší z oplachu po moření. Voda, která zůstává na povrchu 

materiálu po vytažení z oplachu, má v sobě obsaženo železo. Obsah železa v tavidle se 

snižuje nebo udržuje na určité úrovni, který neovlivňuje proces zinkování, udržuje pomoci 

regenerace. [15] 
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9) Návrh metodiky experimentálních prací 
 

 Návrh metodiky experimentálních prací byl proveden za účelem studia 

technologického postupu žárového zinkování v: 

 - Provozních podmínkách 

 - Laboratorních podmínkách 

 

9.1 Laboratorní podmínky 

 

 - Příprava vzorků 

 - Technologická zkouška odmaštění – gravimetrie 

 - Měření pH odmašťovacích lázní 

 - Měření teploty  

 

9.2 Provozní podmínky 

  

 - Příprava vzorků 

 - Odmaštění vzorků 

 - Moření vzorků 

 - Nanesení tavidla 

- Nanesení zinku 

 - V-řez 

 - Metalografický výbrus vzorků 
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10) Postup experimentálních prací 

 

10.1 Postup laboratorního experimentu 

 

10.1.1 Příprava vzorků 

 Nastříhané vzorky byly opatřeny otvory pro zavěšení. Následně opatřeny 

identifikačním číslem. 

  

10.1.2 Gravimetrie 

 Tato metoda spočívá v porovnání hmotností vzorků před procesem odmaštění a po 

procesu odmaštění. Hmotnost se zjistí pomoci přesné analytické váhy. 

 

10.1.3 Měření pH 

 

 Hodnota pH se měří po přípravě odmašťovací lázně. Aby se podle návodu ověřila 

hodnota pH a případně upravila koncentrace přípravku v lázni. Hodnota pH se změří 

pomoci digitálního pH metru. 

 

10.1.4 Měření teploty 

 

 Teplota se měří pomoci pH metru, který má i funkci teploměru. Při ohřevu lázně na 

vyšší teplotu se teplota měří pomoci teploměru, který je zabudovaný v topném zařízení. 
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10.2 Průběh laboratorního testu 

 

 Laboratorní test se uskutečnil na třech vzorcích pro každý z pěti různých časů, pro 

čtyři druhy odmašťovacích přípravků. 

Rozměry vzorků jsou 40 x 40 mm. Materiál vzorů je S355. Časy expozice byly použity 

1, 3, 5, 10 a 15 minut.  

Z naměřených hodnot se vytvoří tabulky. V tabulkách se provede přepočet na 

průměrné hodnoty a plošný hmotností úbytek. Po přepočtu hodnost se vytvoří grafy závisti 

času na hmotnostním úbytku a plošném hmotnostním úbytku. Grafy jsou vytvořeny jako 

jednotlivé naměřené hodnoty, které jsou proloženy exponenciální spojnicí trendů.  

 Pro experiment je zapotřebí tohoto vybavení: 

- analytická váha (Laboratorní přesná váha OHAUS Pioneer PA214C) 

- stopky 

- teploměr (Digitální pH metr EUTECH INSTRUMENTS pH5+) 

- pH metr (Digitální pH metr EUTECH INSTRUMENTS pH5+) 

- topné těleso pro ohřev lázně (Závěsný termostat GRAND GD100) 
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10.2.1 Simple green CRYSTAL 

 

 Je to tekutý průmyslový čisticí koncertovaný prostředek, který má ochrannou známku 

ekologicky šetrný výrobek. Je vhodný i pro použití v potravinářském a farmaceutickém 

průmyslu. [10] 

 Pro mytí ponorem doporučuje výrobce ředit 1:50 až 1:10, ředit studenou, slanou nebo 

teplou vodou do 50°C. Po zředění optimálně odmašťuje při běžné teplotě 18 – 22°C. [10] 

 

 Při laboratorním testu byla použita koncentrace 1:10. 

Tabulka 10.2.1.1 – Naměřené hodnoty přípravku simple green CRYSTAL 

 

Hodnota pH Teplota lázně 

[-] [°C] 

10,5 19,3 

 

Tabulka 10.2.1.2 – Naměřené a vypočítané hodnoty přípravku simple green CRYSTAL 

Vzorek Expozice 
Hmotnost 

před 

Hmotnost 

po 

Rozdíl 

hmotnosti 

Plošná 

hmotnost 

Průměrný 

rozdíl 

hmotnosti 

Průměrná 

plošná 

hmotnost 

 
[min] [g] [g] [g] [g/m

2] [g] [g/m
2] 

13A S10 1 30,6982 30,6953 0,0029 1,8125 

0,0032 2,0000 13B S12 1 30,8887 30,8857 0,0030 1,8750 

13A S12 1 30,6883 30,6846 0,0037 2,3125 

13A S3 3 30,5271 30,5235 0,0036 2,2500 

0,0040 2,5000 13B S5 3 30,7175 30,7134 0,0041 2,5625 

23B H12 3 30,3411 30,3368 0,0043 2,6875 

23B H8 5 30,6576 30,6534 0,0042 2,6250 

0,0042 2,6458 23B H10 5 30,8447 30,8404 0,0043 2,6875 

23A H12 5 30,7642 30,7600 0,0042 2,6250 

13B S8 10 30,8591 30,8543 0,0048 3,000 

0,0048 2,9792 13A S8 10 30,8323 30,8278 0,0045 2,8125 

13B S10 10 30,8909 30,8859 0,0050 3,1250 

13A S5 15 30,7348 30,7296 0,0052 3,2500 

0,0054 3,3750 13B H5 15 30,7629 30,7578 0,0051 3,1875 

13A H10 15 30,5037 30,4978 0,0059 3,6875 
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Graf 10.2.1.1 – Hmotností úbytek ∆m 

 

Graf 10.2.1.2 – Plošný hmotnostní úbytek ∆m 
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10.2.2 PRAGOLOD 18 

 

 Tento odmašťovací přípravek je kapalný na tenzidové bázi, s téměř neutrálním pH. 

Přípravek je možno použít pro odmaštění oceli, litiny, neželezných kovů a je taktéž vhodný 

pro určité lakované díly, nebo pro odmaštění plastických hmot. Díky tomu, že je složený 

z organických sloučenin a biologických tenzidů, je dobře biologicky odbouratelný. [11] 

 Doporučené koncentrace a pracovní podmínky se liší podle způsobu aplikace a teploty 

lázně. Pro odmaštění ponorem je doporučené dávkování 2-10 kg přípravků na 100 l vody, 

při teplotě 20-80°C se doba expozice doporučuje 3 – 15 minut a v závislosti na znečištění 

povrchu díly které chceme odmastit. [11] 

 Při experimentu bylo použito ředění 4 kg na 100 l vody, neboli 40 g na 1 l vody. 

Tabulka 10.2.2.1 – Naměřené hodnoty přípravku PRAGOLOD 18 

Hodnota pH Teplota lázně 

[-] [°C] 

9,8 22,2 

  

Tabulka 10.2.2.2 – Naměřené a vypočítané hodnoty přípravku PRAGOLOD 18 

Vzorek Expozice 
Hmotnost 

před 

Hmotnost 

po 

Rozdíl 

hmotnosti 

Plošná 

hmotnost 

Průměrný 

rozdíl 

hmotnosti 

Průměrná 

plošná 

hmotnost 

 
[min] [g] [g] [g] [g/m

2] [g] [g/m
2] 

12B H10 1 30,4612 30,4584 0,0028 1,7500 
1,8333 1,8333 12A H12 1 30,4833 30,4795 0,0038 2,3750 

12B H12 1 30,4823 30,4801 0,0022 1,3750 

12B S12 3 30,9015 30,8969 0,0046 2,8750 
2,5833 2,5833 12B H8 3 30,8589 30,8555 0,0034 2,1250 

12A H10 3 30,8596 30,8552 0,0044 2,7500 

12A H5 5 30,8767 30,8697 0,0070 4,3750 
4,7917 4,7917 12B H5 5 30,7961 30,7901 0,0060 3,7500 

14B H12 5 30,7128 30,7028 0,0100 6,2500 

12A S8 10 30,7555 30,7485 0,0070 4,3750 
4,9375 4,9375 12B S10 10 30,8243 30,8165 0,0078 4,8750 

12A S10 10 30,9312 30,9223 0,0089 5,5625 

12A S5 15 30,7073 30,6963 0,0110 6,8750 
6,9167 6,9167 12A H8 15 30,7594 30,7504 0,0090 5,6250 

12B S8 15 30,8283 30,8151 0,0132 8,2500 
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Graf 10.2.2.1 – Hmotností úbytek ∆m 

 

Graf 10.2.2.2 – Plošný hmotnostní úbytek ∆m 
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10.2.3 PRAGOLOD 57N 

 

 Tento přípravek je silně alkalický a je dodáván v sypkém stavu. Je určený pro 

odmaštění oceli a litiny ponorem nebo postřikem. Není vhodný pro použití na neželezných 

kovech, které naleptává. V tomto přípravku je možné odmastit nové typy biologicky 

odbouratelných olejů jako například řepkový olej. Používá se především pro silné nánosy 

mastnoty na površích dílů. [11] 

 Doporučené pracovní podmínky pro aplikaci ponorem jsou 60-85°C. V experimentu 

byly vlastnosti vyzkoušeny i při pokojové teplotě. Koncentrace je doporučena 1-6 kg na 

100 l lázně. Dle teploty a znečištění se doporučená expozice pohybuje v rozmezí  

1-8 minut. [11] 

 Při experimentu byla použita koncentrace 5 kg na 100 l lázně, neboli 50 g na 1 l vody.  

Tabulka 10.2.2.1 – Naměřené hodnoty přípravku PRAGOLOD 57N 

Hodnota pH Teplota lázně 

[-] [°C] 

14 25 

14 70 

 

Tabulka 10.2.3.2 – Naměřené a vypočítané hodnoty přípravku PRAGOLOD 57N při 25°C 

Vzorek Expozice 
Hmotnost 

před 

Hmotnost 

po 

Rozdíl 

hmotnosti 

Plošná 

hmotnost 

Průměrný 

rozdíl 

hmotnosti 

Průměrná 

plošná 

hmotnost 

 
[min] [g] [g] [g] [g/m

2] [g] [g/m
2] 

24A H12 1 30,8251 30,8112 0,0139 7,1250 
0,0128 8,5833 32B H3 1 30,7083 30,6969 0,0114 8,1875 

23A H10 1 30,4958 30,4827 0,0131 8,6875 

23B H5 3 30,6961 30,6813 0,0148 9,2500 
0,0158 9,6667 24A H8 3 30,6858 30,6699 0,0159 9,9375 

24A H10 3 30,8925 30,8758 0,0167 10,4375 

33A H3 5 30,9331 30,9169 0,0162 10,1250 
0,0168 11,3958 33A H8 5 30,7222 30,7051 0,0171 10,6875 

23B H3 5 30,8079 30,7908 0,0171 10,6875 

33B H10 10 30,7098 30,6921 0,0177 11,0625 
0,0188 11,8333 33B H10 10 30,8371 30,8187 0,0184 11,5000 

33A H5 10 30,8582 30,8378 0,0204 12,7500 

12A S5 15 30,8963 30,8731 0,0232 14,5000 
0,0224 12,6667 12A H8 15 30,7821 30,7616 0,0205 12,8125 

12B S8 15 30,8824 30,8589 0,0235 14,6875 
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Graf 10.2.3.1 – Hmotností úbytek ∆m 

 

Graf 10.2.3.2 – Plošný hmotnostní úbytek ∆m 
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Tabulka 10.2.3.3 – Naměřené a vypočítané hodnoty přípravku PRAGOLOD 57N při 70°C 

Vzorek Expozice 
Hmotnost 

před 

Hmotnost 

po 

Rozdíl 

hmotnosti 

Plošná 

hmotnost 

Průměrný 

rozdíl 

hmotnosti 

Průměrná 

plošná 

hmotnost 

 
[min] [g] [g] [g] [g/m

2] [g] [g/m
2] 

24B H10 1 30,8543 30,8401 0,0142 8,8750 

7,7708 7,7708 32B H5 1 30,7967 30,7854 0,0113 7,0625 

23A H8 1 30,8188 30,807 0,0118 7,3750 

24B H5 3 30,7346 30,7168 0,0178 11,1250 

10,7083 10,7083 24B H3 3 30,7624 30,7473 0,0151 9,4375 

24A H3 3 30,7666 30,7481 0,0185 11,5625 

24B H8 5 30,4454 30,4256 0,0198 12,3750 

12,6458 12,6458 32A H5 5 30,7366 30,7145 0,0221 13,8125 

6 1SS 5 30,891 30,8722 0,0188 11,7500 

8 2AA 10 30,9112 30,8822 0,0290 18,1250 

15,1875 15,1875 6 2AA 10 30,794 30,7691 0,0249 15,5625 

10 2AA 10 30,6785 30,6595 0,0190 11,8750 

10 2SS 15 30,8386 30,8048 0,0338 21,1250 

20,3958 20,3958 12 2SS 15 30,5202 30,4894 0,0308 19,2500 

8 2SS 15 30,84 30,8067 0,0333 20,8125 
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Graf 10.2.3.3 – Hmotností úbytek ∆m 

 

Graf 10.2.3.4 – Plošný hmotnostní úbytek ∆m 
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10.2.4 PRAGOLOD 930 

 

Tento tekutý přípravek je silně kyselý, vhodný je pro odmaštění železných kovů před 

žárovým zinkováním. Aplikace je ponorem. Hlavní výhodou tohoto přípravku je to, že se 

při přípravě povrchu před žárovým zinkováním nemusí použita alkalické odmaštění, a tím 

se může vynechat oplach mezi odmaštěním a mořením. A to má za následek menší počet 

van a menší objem odpadní vody z oplachů. [11] 

Pro zvýšení účinností odmaštění výrobce doporučuje používat při teplotě až 50°C 

s mícháním lázně, ale je potřeba zajistit odsávání výparů. Těmito úpravami se účinnost 

může zvýšit až o 40%.[11] 

Doporučené ředění výrobcem je 15-40 l přípravku na 1000 l lázně. Při teplotě 20-40°C 

se doba expozice doporučuje v rozmezí 8-30 min. [11] 

Při laboratorním testu se použilo ředění 25 l přípravků na 1000 l lázně, neboli 25 ml na 

1 l lázně.  

Tabulka 10.2.2.1 – Naměřené hodnoty přípravku PRAGOLOD 930 

Hodnota pH Teplota lázně 

[-] [°C] 

1,8 22,8 

Tabulka 10.2.4.1 – Naměřené a vypočítané hodnoty přípravku PRAGOLOD 930 

Vzorek Expozice 
Hmotnost 

před 

Hmotnost 

po 

Rozdíl 

hmotnosti 

Plošná 

hmotnost 

Průměrný 

rozdíl 

hmotnosti 

Průměrná 

plošná 

hmotnost 

 
[min] [g] [g] [g] [g/m

2] [g] [g/m
2] 

14B S12 1 30,6939 30,6921 0,0018 1,1250 
0,0021 1,3125 14A S12 1 30,6917 30,6895 0,0022 1,3750 

14A S10 1 30,7442 30,7419 0,0023 1,4375 

12B S3 3 30,8657 30,8633 0,0024 1,5000 
0,0024 1,5000 12A S3 3 30,6039 30,6015 0,0024 1,5000 

14B S10 3 30,7424 30,74 0,0024 1,5000 

13A H12 5 30,8091 30,8059 0,0032 2,0000 
0,0041 2,5833 13B H12 5 30,7032 30,6986 0,0046 2,8750 

12A S12 5 30,79 30,7854 0,0046 2,8750 

13B H10 10 30,7759 30,7711 0,0048 3,0000 
0,0048 3,0208 13A H8 10 30,6757 30,6706 0,0051 3,1875 

13B H8 10 30,8266 30,822 0,0046 2,8750 

14A S5 15 30,7386 30,7324 0,0062 3,8750 
0,0081 5,0417 12B H3 15 30,6852 30,6747 0,0105 6,5625 

12AH3 15 30,8123 30,8048 0,0075 4,6875 
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Graf 10.2.4.1 – Hmotností úbytek ∆m 

 

Graf 10.2.4.2 – Plošný hmotnostní úbytek ∆m 
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10.3 Výsledky laboratorního experimentu  

 

 Po zjištění účinnosti odmašťovacích přípravků bylo provedeno porovnání naměřených 

a vypočtených hodnot. Výsledkem je graf 10.3.1 a 10.3.2. 

Tabulka 10.3.1 – Naměřené hodnoty odmašťovacích přípravku  

Přípravek Hodnota pH Teplota lázně 

 [-] [°C] 

CRYSTAL 10,5 19,3 
PRAGOLOD 18 9,8 22,2 

PRAGOLOD 930 1,8 22,8 
PRAGOLOD 57N 14 25 
PRAGOLOD 57N 14 70 

 

 

 

 

Graf 10.3.1 – Hmotností úbytek ∆m 
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Graf 10.3.2 – Plošný hmotnostní úbytek ∆m 

 Neutrální a kyselý přípravek mají nižší odmašťovací účinnost ve srovnání se silně 

alkalickými přípravkem. Přípravky firmy Pragochema mají průběh spíše exponenciální na 

rozdíl od firmy simple green, kde je průběh spíše lineární.  

 U alkalického přípravku, je rozdíl především v důsledku rozdílné teploty lázně.  

Při normální teplotě (25°C) je průběh lineární ale při teplotě zvýšené (70°C) je průběh 

exponenciální. U alkalického přípravku ale byla nejnižší doporučená teplota 60°C. 

 Nejvíce účinný je přípravek PRAGOLOD 57N při pokojové i zvýšené teplotě. 

Nejméně je účinný přípravek CRYSRTAL. Kyselý přípravek PRAGOLOD 930 a neutrální 

PRAGOLOD 18, jsou v grafu poblíž nejméně účinného přípravku CRYSTAL. 
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10.4 Postup zkoumání vzorků z provozních podmínek 

 

10.4.1 Příprava vzorků 

 Nastříhané vzorky byly opatřeny otvory pro zavěšení. Následně opatřeny 

identifikačním číslem. 

 

10.4.2 Odmaštění vzorků 

 Odmaštění probíhá v přípravku PRAGOLOD 18, s nadlesným oplachem ve vodě. 

 

10.4.3 Moření vzorků 

 Moření probíhá v kyselině chlorovodíkové, s následným dvoustupňovým oplachem ve 

vodě. 

 

10.4.4 Nanesení tavidla 

 Aplikace je ponorem v tavidlové lázni. Tavidlo je  Flouflux C100. Po nanesení tavidla 

následuje sušení.  

 

10.4.5 Nanesení zinku 

 Zinkování probíhá zinkoví lázni, která se skládá z roztaveného zinku s přídavkem 

olova. Po nazinkování probíhá ochlazení ve vodě. 

 

10.4.6 Metalografický výbrus vzorků 

 Metalografický výbrus začíná vyříznutím kousku vzorku. Tento kousek vzorku se 

zalije do speciální hmoty. Po zatuhnutí hmoty se vzorek brousí a leští. U vzorku 

s naneseným tavidlem se prováděl speciálně bez procesních kapalin, aby se neovlivnila 

vrstva tavidla. 

 

10.4.7 V-řez 

Pomoci přístroje Tooke Paint Inspection Gace od firmy Micro-Metrics Company 

s hrotem 2,0 mil (2X), kdy se do povrchu udělá V-řez, který projde vrstvami až na základní 
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materiál. A pak se pod mikroskopem zkoumá vzhled, jestli se tam nenachází nějaké vrstvy. 

Pak se povrch zkoumal pod mikroskopem.  

Tato metoda se používá pro zjištění tloušťky nátěrových systému podle normy  

ASTM D4138. My jsme využili tento postup pro zjištění tloušťky tavidla. Protože nebylo 

zaručeno, že půjde udělat metalografický řez tak, aby se neovlivnila vrstva tavidla. 

 

Obr.: 10.5.1.3 – Geometrie V-řezu [12] 

 

 

10.5 Průběh zkoumání vzorků z provozních podmínek 

 

 Vzorky byly odebrány ze zinkovny firmy ArcelorMittal Ostrava. Vzorky prošly celým 

procesem s ostatními výrobky, které zinkují. Vzorky se odebíraly 8. 3. 2016.  

Laboratorní práce byly započaty o týden později. 

 Vzorky po osušení byly důkladně zabaleny do stretch fólie, aby se zamezilo 

případnému nežádoucímu ovlivnění povrchu okolním prostředím.  

 Pro odmaštěné používají přípravek od firmy Pragochema PRAGOLOL 18, pro moření 

kyselina chlorovodíková, tavidlo od firmy EKOZINK Flouflux C100 a zinkovací lázeň je 

z čistého zinku, s přídavkem olova. 

 Chemické rozbor odmašťovací lázně neprovádějí, pouze se hlídá hodnota pH a jednou 

ročně se mění celá lázeň. Rozbor mořící lázně a tavidla v tabulce 10.5.1 a 10.5.2.2. 

Tabulka 10.5.1 – Rozbor mořící lázně (kyselina chlorovodíková) 

Datum RL-105°C Železo Zinek Volná kyselina 

 [g/l] [g/l] [g/l] [% hm. ] 

10. 3. 2016 210 81,19 4,49 12,97 
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Tabulka 10.5.2 – Rozbor tavidla (Flouflux C100) 

Datum Hustota pH Amon. ionty Železo Zinek NH4Cl ZnCl2 FeCl3 

 [g/cm3] [-] [g/l] [g/l]  [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] 

3. 3. 2016 1,21 4,3 39,7 2,08 126,86 117,73 264,44 6,04 

 

 Vzorky byly z materiálu S355MC o rozměrech 100x150x3 mm. Specifické chemické 

složení je uvedeno v tabulce 10.5.3. 

 

Tabulka 10.5.3 – Chemické složení S355MC 

 

Při jednotlivých krocích zinkovacího procesu se zapisoval čas ponoření do vany a čas 

vytažení z lázně. Časy jsou v tabulce 10.5.4. 

Tabulka 10.5.4 – Záznam časů při zinkování 

Operace Čas vnoření Čas vynoření Doba expozice 

 [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

Odmaštění 9:21:03 9:38:52 0:17:49 
Oplach 9:40:16 9:43:42 0:03:26 

    
Moření 9:46:56 10:06:05 0:19:09 
Oplach 10:07:25 10:37:18 0:29:53 
Oplach 10:38:15 10:53:23 0:15:08 

    
Tavidlo 11:00:05 11:20:07 0:20:02 
Sušení 11:20:59 11:22:20 0:01:21 

    
Zinek 11:24:55 11:31:48 0:06:53 

Celkový čas: 1:53:41 
 

Šarže 

tavby 
C Mn Si P S V Al Ti Nb CEV 

 [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Dopo-

ručené  

>0 

<0,12 

>0 

<1,5 

>0 

<0,5 

>0 

<0,025 

>0 

<0,02 

>0 

<0,02 
>0,015 

>0 

<0,15 

>0 

<0,09 
 

49776E 0,062 0,931 0,019 0,013 0,008 0,001 0,034 0,002 0,032 0,2398 
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10.6 Výsledky zkoumání vzorků z provozních podmínek 

 

10.6.1 Vzorek číslo 1 

 

Referenční, který neprošel procesem zinkování. 

 

Obr.: 10.6.1.1 - Celkový pohled na vzorek číslo 1 
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Obr.: 10.6.1.2 - V-řez do povrchu vzorku 1 

 Okraje V-řezu jsou potrhány, protože na povrchu je vrstva okují, která je dobře 

vidět na obrázku povrchu. 

 

Obr.: 10.6.1.3 - Zvětšený povrch vzorku číslo 1 

 Vrstva okují jde dobře vidět i na metalografickém řezu.  

Okuje 
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Obr.: 10.6.1.4 - Metalografický řez vzorkem číslo 1 

 

Obr.: 10.6.1.5 - Metalografický řez vzorkem číslo 1 
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10.6.2 Vzorek číslo 2 

 

 Vzorek číslo dvě prošel procesem odmaštění v přípravku PRAGOLOD 18 a následně 

oplachem. Tento proces trval 20 minut. Díky tomu, že se z povrchu odstranila mastnota,  

je materiál velice reaktivní a je na něm vidět blesková koroze. Tato koroze vznikla, protože 

se přerušil proces a odebral se vzorek po odmaštění. Kdyby vzorek pokračoval v procesu, 

blesková koroze by nevznikla. 

 

 

Obr.: 10.6.2.1 - Celkový pohled na povrch vzorku číslo 2 

 

Koroze 
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Obr.: 10.6.2.2 - V-řez do povrchu vzorku 2 

Okraje V-řezu jsou potrhané, což způsobuje vrstva okují na povrchu u vzorku číslo 

jedna. Ale při pohledu na povrch vzorku nejsou tak jasně viditelné mapy, které způsobila u 

vzorku číslo jedna mastnota a nečistoty na povrchu. 

 

Obr.: 10.6.2.3 - Zvětšený povrch vzorku číslo 2 

 Vrstva okují je na metalografickém řezu stále viditelná, ale není viditelná vrstva 

mastnoty a nečistot. 

Okuje 
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Obr.: 10.6.2.4 - Metalografický řez vzorkem číslo 2 

 

Obr.: 10.6.2.5 - Metalografický řez vzorkem číslo 2 
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10.6.3 Vzorek číslo 5 

 

 Tento vzorek prošel procesem odmaštění a procesem moření. Procesem moření se stal 

povrch materiálu velice aktivním, a proto je na něm možno pozorovat známky bleskové 

koroze. Tato blesková koroze vznikla vinou přerušení technologického procesu žárového 

zinkování.  

 

Obr.: 10.6.3.1 - Celkový pohled na vzorek číslo 5 

  

Koroze 
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Na V-řezu nejsou patrné trhliny, protože procesem moření byla vrstva okují 

odstraněna. 

 

Obr.: 10.6.3.2 – V-řez do povrchu vzorku 5 

Povrch materiálu má jednotnou texturu bez známek okují. 

 

Obr.: 10.6.3.3 – Zvětšený povrch vzorku číslo 5 
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Metalografický řez nám dokazuje, že na povrchu nejsou žádné vrstvy okují. 

Z porovnání řezů vzorků číslo 5 a 2 je to patrné. 

  

Obr.: 10.6.3.4 - Metalografické řezy vzorkem číslo 5 

  

Obr.: 10.6.3.5 - Metalografické řezy vzorkem číslo 2 
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10.6.4 Vzorek číslo 3 

 

 Tento vzorek prošel odmaštěním, mořením a je na něj aplikována vrstva tavidla.  

Tavidlo částečně povrch ochránilo před bleskovou korozí. Protože se proces přerušil, jsou 

patrné začínající stopy po korozi. Tavidlo není určeno pro dlouhodobou ochranu povrchu, 

ale pouze pro ochranu při vstupu do zinkovací lázně kde se vlivem teploty spálí a pod jeho 

povrchem zůstane čistý aktivní povrch oceli, který začne reagovat se zinkem a vytváří se 

slitiny zinku a železa. 

 

Obr.: 10.6.4.1 - Celkový pohled na vzorek číslo 3 

  

Na okraji V-řezu je vidět nepatrný přechod mezi vrstvou tavidla a základním 

materiálem, tato vrstva je tenká (Obr.: 10.6.4.2). Zajímavý je vzhled povrchu, který je 

pokryt krystaly, které mají tvar dendritů (Obr.: 10.6.4.3). 

Koroze 
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Obr.: 10.6.4.2 - V-řez do povrchu vzorku 3 

 

 

Obr.: 10.6.4.3 - Zvětšený povrch vzorku číslo 3 

 Vrstva tavidla je závislá na členitosti povrchu. U vzorku číslo tři je tloušťka tavidla v 

rozmezí od 2,5 µm do 12 µm. 

  

Obr.: 10.6.4.4 - Metalografické řezy vzorkem číslo 3 
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10.6.5 Vzorek číslo 4 

 

 Vzorek číslo 4 prošel celým procesem žárového zinkování. Na povrchu se po vytažení 

z roztaveného zinku objevily vady na povrchu. 

 

Obr.: 10.6.5.1 - Celkový pohled na vzorek číslo 4 

 

  

 

Obr.: 10.6.5.2 - V-řez do povrchu vzorku 4 Obr.: 10.6.4.3 - Zvětšený povrch vzorku číslo 4 

Vady na povrchu 
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 Na metalografickém řezu jsou vidět čtyři fázová rozhraní slitin zinku se železem.  

Fáze α (Fe). Fáze δ (FeZn10) je ze 7 až 11% tvořena Fe a zbytek je zinek. Fáze ζ (FeZn13) 

je tvořena z 5,8 až 6,2% Fe zbytek je tvořen Zn. Fáze η je tvořena čistým zinkem. Tloušťka 

zinkové vrstvy je přibližně 86 µm. [3] 

 

 

Obr.: 10.6.5.4 - Metalografický řez vzorkem číslo 4 

 

 Vady, které se vyskytují na povrchu vzorku číslo čtyři, jsou označovány v odborné 

literatuře jako tzv. krupice. Jediný způsob opravy, pokud je touto vadou postižen celý 

povrch materiálu, je stažení zinkové vrstvy, například v mořící lázni a opakovat celý 

proces žárového zinkování[3] 

 

 

Obr.: 10.6.5.5 - Detail vad na povrchu vzorku číslo 4 
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Obr.: 10.6.5.6 - Detail vad na povrchu vzorku číslo 4 

 

 

Obr.: 10.6.5.7 - Detail vady na povrchu vzorku číslo 4 

 

 

Obr.: 10.6.5.8 - Zvětšená vada na povrchu vzorku číslo 4 
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 Na metalografickém řezu je vidět krystal tvrdého zinku zalitého v povlaku. 

Jednoklonný krystal tvrdého zinku je tvořený ζ fází. Tyto krystaly vznikají při určitém 

obsahu železa v roztaveném zinku. Aby se předešlo vzniku těchto vad, přidává se do 

zinkovací lázně olovo. 

 

 

Obr.: 10.6.5.9 - Metalografický řez kazem na povrchu vzorku číslo 4 

 

 

Obr.: 10.6.5.10 - Metalografický řez kazem na povrchu vzorku číslo 4 v detailu 

 

Obr.: 10.6.5.11 - Metalografický řez kazem na povrchu vzorku číslo 4 po naleptání 

Krystal čistého 

tvrdého zinku 
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Další vada v zinkovém povlaku jsou dutiny. Tyto dutiny mohl způsobit difundující 

vodík ze základního materiálu. 

 

 

Obr.: 10.6.5.12 - Metalografický řez kazem na povrchu vzorku číslo 4  po naleptání 

 

 

Obr.: 10.6.5.13 - Metalografický řez kazem na povrchu vzorku číslo 4 po naleptání 

 
 
  

Dutina v povlaku 
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11) Závěr 
 

Při laboratorním experimentu na zjištění účinnosti odmašťovacích přípravků, byla 

naměřena závislost času na hmotnostní úbytky mastnoty, u různých odmašťovacích 

přípravků. Především se zkoumala účinnost při pokojové teplotě. Přípravek od firmy 

simple green je certifikovaný ekologicky nezávadný, dle údajů od výrobce, by přípravek 

měl být účinný již od jedné minuty expozice. To se potvrdilo, protože při porovnání 

s jinými přípravky neměl nejnižší úbytek mastnoty z povrchu. Ale při delší časové 

expozici, se přípravky od firmy Pragochema jeví jako účinnější, jelikož průběh je spíše 

exponenciální. U přípravku od firmy simple green je průběh spíše lineární. Přípravek 

CRYSTAL od simple green zaostává za přípravkem PRAGOLOD 960 po expozici delší 

než 9 minut. Přípravky PRAGOLOD 57N a PRAGOLOD 18 jsou účinnější, než přípravky 

PRAGOLOD 960 a CRYSTAL. 

 Co do kvality odmaštění týče, tak jednoznačně nejúčinnější je silně alkalický přípravek 

PRAGOLOD 57N. Tento přípravek se testoval i při pokojové teplotě, i když výrobce 

doporučuje použít při minimálně 60°C. Ale i při pokojové teplotě byl účinnější než 

neutrální přípravky CRYSTAL a PRAGOLOD 18 nebo kyselý přípravek  

PRAGOLOD 930. PRAGOLOD 57N má při pokojové teplotě lineární průběh závislosti 

úbytku na čase. Ale při zvýšené teplotě je tento průběh exponenciální. 

 Z výsledků laboratorního experimentu je zřejmé, že méně agresivní odmašťovací 

přípravky lze použít, ale záleží na znečištění vstupního materiálu. Pokud chceme mít co 

nejlepší odmaštění, bez ohledu množství mastnoty, tak je nejvýhodnější použít silně 

alkalické přípravky při vyšší teplotě. Zatím ekologicky šetrné přípravky nejsou na takové 

úrovni, aby mohli konkurovat alkalickým přípravkům. Ale ekologické přípravky se dají 

použít i při domácím použití, což u silně alkalických přípravků není vhodné. 

 U vzorků odebraných z reálného provozu je vidět, že i při použití přípravku 

PRAGOLOD 18, je povrch dostatečně odmaštěn. Na vzorku po moření nejsou vidět 

známky okují, takže je moření dostačující pro získání kovově čistého povrchu s hrubším 

reliéfem. U vrstvy tavidla je zajímavý jeho vzhled. Při zvětšení povrchu jsou vidět 

dendritické krystaly na povrchu. Vzorek s naneseným zinkem je postižen vadami na 

kvalitě povrchu. Tzv. krupice na povrchu je způsobena přítomností krystalů čistého 

tvrdého zinku v zinkovací lázni. Tyto krystaly se uchytily v zinkové vrstvě. Mimo těchto 

kazů jsou vidět i dutiny v povlaku teoreticky způsobené vodíkem, který se do materiálu 
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dostal při procesu moření. Při procesu moření difunduje do materiálu molekulární vodík. 

Tento jev je problematický, protože způsobuje vady nejen v zinkovém povlaku, ale i při 

aplikaci duplexního systému. Vodík způsobuje vady na povrchu nezinkované konstrukce 

opatřené nátěrem, kde je příčinou vzniku bublinek nebo puchýřů. Tento problém je potřeba 

blíže prostudovat a vyvinout způsob, jak se bránit navodíkování materiálu. Ale výzkum 

navodíkování oceli potřebuje více času a finančních prostředků. 
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