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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

DOSTÁL, J. Rešerše problematiky elektrochemického povlakování železem: bakalářská 

práce. Ostrava: katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2010, vedoucí práce: doc. Ing. František Kristofory, CSc. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou elektrochemického vylučování železa. 

V první části je shrnutí dostupných informací o problematice železnění, zhodnocení 

současného stavu využití vyloučeného Fe povlaku a popis složení nejpoužívanějších 

elektrolytů. Ve druhé části se práce zaměřuje na experiment problematiky vnitřního pnutí 

v lázni v závislosti na provozních parametrech, zejména složení lázně a proudových hustot. 

Zhodnocení této práce je výběr nejvhodnějšího typ lázně a proudových hustot na základě 

vnitřního pnutí v povlaku, vizuální kontroly, kontrola mikrostruktury a tloušťky 

vyloučeného Fe povlaku. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS  

DOSTÁL,J. Problems of Elektrochemical Iron Plating; Research of Literature: Bachelor 

Thesis. Ostrava: Department of Mechanical Technology, Faculty of Mechanical 

Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2009, Thesis head: doc. Ing. 

František Kristofory, CSc. 

The thesis deals with the electrochemical iron excretion. The first part is a resume 

of available information on problems iron plating, assess the current status and use of the 

excluded Fe coating composition and a description of the most widely used electrolytes. 

The second part is concentrated on issues of internal stress experiment in the bath, 

depending on the operating parameters, in particular bath composition and current density. 

Evaluation of this work is to select the most appropriate type of bath and current density on 

the internal stress in the coat, the visual checks, and microstructure of the coat thickness 

excluded Fe. 
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1. Úvod 
Elektrolyticky vyloučené povlaky se z praktického hlediska použití dělí na korozně 

ochranné nebo funkční povlaky. Železné povlaky mají jednoznačný význam pro funkční 

využití, především jako mezivrstva např. pod nikl. Vyloučený Fe povlak má v důsledku 

mnohem lepší vlastnosti, než nikl, ale jako finální vrstva nemůže být aplikována z důvodu 

vysoké oxidace při kontaktu s okolním ovzduším. 

Samotný proces galvanicky vylučovaného Fe povlaku je energeticky velice 

náročný. Lázně, které se obvykle používají vlivem vysokých provozních parametrů a 

chemického složení působí velmi agresivně na zařízení, použité při pokovování.  

Jedním z cílů této práce je navrhnout takový elektrolyt, který by byl energeticky a 

ekologicky málo náročný a hlavně z hlediska kvality vyloučeného Fe povlaku, 

nejvýhodnější. Na základě změření vnitřních pnutí a struktury vyloučeného Fe povlaku, 

budu v experimentální části, porovnávat železný povlak vyloučený ze dvou smíšených 

lázní. 

Rešeršní práce se zabývá problematikou vylučování železných povlaků a vyhledání 

nových poznatků o technologii elektrochemicky vylučování železa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

2. Zhodnocení sou časného stavu, možnosti využití  povlaku 

Způsob elektrolyticky vylučovaného železa je v našem průmyslu zaveden poměrně 

málo. Tento technologický proces nabýval rozmachu v SSSR. Železné povlaky získané 

tímto způsobem se nehodí jako ochranné vrstvy proti korozi, ani jako dekorativní povlaky, 

i když vyloučený kov je chemicky velmi čistý. Používají se hlavně pro aplikace, které 

závisí na vhodných fyzikálních vlastností železa a také jeho nízké ceny. [1] 

Hlavní a nejvýraznější vlastností elektrolyticky vyloučeného železa je jeho křehkost 

a tvrdost, způsobená vodíkem ve formě hydridu. Jeho obsah se pohybuje řádově na 1g 

vyloučeného Fe 1 až 8 ml H2. [1] 

Elektrolytické železnění má praktický význam v průmyslu polygrafickém. A to 

především pro pokování matric, tiskových desek a razníků pro gramofonové nosiče. Další 

možnost využití tohoto procesu vzhledem k vlastnostem železa především při renovacích 

opotřebovaných nebo poddimenzovaných strojních součástí. Vyloučenými železnými 

povlaky se upravuje litina před dalším pokovením cínem, nebo také zinkem. [1] 

Povlakování železem je atraktivní pro některé speciální účely, jako je 

elektroformování; povlaky jako prostředek pro výrobu železného prášku k dalšímu 

zpracování pro práškovou metalurgii; pro nanesení vrstvy povlaku na plechy s malou 

koercivitou, které mají uplatnění v laminových jádrech pro cívky; použití povlaku na 

hliníkové písty, kde vytvoří velmi tvrdou a odolnou vrstvu; a nebo pro úprava povrchu 

pájek. Pravděpodobně nejdéle se železných povlaků využívá u americké instituce pro rytí a 

tisk státní měny.  Nepochybně existuje mnoho jiných aplikací, kde se nanášení železa 

elektrochemických způsobem používá, ale již v menším rozsahu. [8] 

2.1 Elektrolyticky vylou čené Fe 

Hlavním problémem, proč se povlaky, které obsahují vysoký podíl čistého železa 

v dnešní době nepoužívají je v rychlé oxidaci povlaku. Při železení se vylučuje čisté 

železo, bez nečistot. Pokud se tento výsledný povlak dostane do styku s atmosférou, 

v které je přítomen kyslík, povlak začne silně korodovat a oxidovat. Během krátké doby se 

z povlaku stane houbovitý prášek, který je prakticky nepoužitelný. Proto se Fe povlak 

používá v mezi vrstvách, kdy může zamezovat difuznímu spojení jiných kovů.  

Mezi další nevýhody tohoto povlaku je vysoká úroveň makropnutí. Železení 

vzhledem k vysoké stabilitě trojmocného kationtu (Fe3+), který vzniká oxidací 
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dvojmocného kationtu (Fe2+) kyslíkem, působí potíže ve formě již zmiňovaného 

makropnutí.  

Hydroxid železitý se sráží v poměrně kyselém prostředí (podle koncentrace Fe3+, již 

při hodnotách okolo pH 2). To je jednou z příčin makropnutí. Proto je nutné hledat cesty 

k jejich zamezení. Jedna z nich je zvyšování teploty procesu, kdy dojde k výraznému 

omezení při teplotách převyšující 90°C. To je vzhledem k energetické náročnosti a korozi, 

komplikace. Další z možností omezení makropnutí je snižování hodnoty pH. [2] 

2.2 Slitiny Ni-Fe 

Nikl patří mezi nejpoužívanější kovy, které se používají ve slitině s železem. Slitinu 

NiFe lze použít vzhledem k její vysoké tvrdosti (600 HV) a pevnosti v tahu (1800 MPa) i 

jako povrchové vrstvy namáhaných armatur. Nejvýznamnější vlastnosti mají pro renovace 

strojních součástí. [4] 

 Slitiny, které obsahují více než 50 % železa, se aplikují ve velmi málo, vzhledem 

k vysokým pnutím, které je dáno vysokým obsahem Fe. Při spoluvylučování železa a 

niklu, dochází k tzv. Brennerova anomálii, popisují skutečný obsah železa v elektrolytu. 

Pokud bychom chtěli dosáhnout vyššího obsahu niklu ve vrstvě povlaku je potřeba 

přebytku kationtů Ni2+ v elektrolytu. Zvýšením přísunu kationtů Fe2+ je samozřejmě 

dosaženo vyššího obsahu železa ve slitině. Rychlost vylučování Fe je řízena difuzí, 

následkem značné závislosti obsahu železa ve vrstvě povlaku na hydrodynamických 

vlastnostech v elektrolytu. [4] 

Slitiny typu NiFe mají některé specifické vlastnosti pro strojírenské aplikace. Pro 

svoji velmi jemnou lamenární strukturu, která odolává, jak opotřebení adheznímu, tak i 

kavitačnímu, mohou tyto povlaky konkurovat i některým specialním ocelím. Vzhledem 

k velmi vysokým mechanickým vlastnostem byla tato slitina nanesena na lopatku turbíny a 

byla nasazena do provozu s nepokovenými lopatkami na dobu dvou let, ke zkušebnímu 

provozu. Po této době, pokovené lopatky zůstaly nepoškozeny, zatím co ostatní byly 

zničeny. [4] 
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2.2.1 Renovace 

Nejčastějším použitím slitin niklu se železem je právě pro renovaci opotřebených 

nebo poddimenzovaných strojních součástí. Galvanicky vyloučené povlaky, mají některé 

charakteristické vlastnosti, které určují (omezují) jejich další použití. Mezi tyto vlastnosti 

patří:  

-dosažitelná tloušťka povlaku při jeho vyhovující kvalitě je omezená, pohybuje se      

v rozmezí setin, až desetin 

-volbou parametru vylučování kovu, lze získat rozdílné fyzikálně-chemické 

vlastnosti povlaku 

-potřebné zařízení na provoz je velmi nákladné, hygienicky a ekologicky náročné 

na provoz, který je drahý 

Při železení je možno získat v závislosti na podmínkách galvanizace měkké nebo 

tvrdé povlaky. Železné vrstvy jsou rozsáhle použitelné. Tvrdé vrstvy jsou použitelné na 

méně namáhané třecí plochy. Měkké vrstvy lze dále tepelně zpracovat, při kterém dochází 

k dokonalému difuznímu spojení povlaku se základním materiálem, vrstva potom tvoří 

homogenní celek s původní součástí. Jako tepelné zpracování povlaku se volí především 

cementace nebo kalení. [3] 

2.3 Elektroformování 

Princip metody spočívá v tom, že na katodu potřebného tvaru je katodicky  

vylučovaná vrstva kovu, v našem případě železa. Když  tloušťka vyloučené vrstvy dosáhne 

požadovaného rozměru, proces se přeruší a vrstva se oddělí. Aby se tato vrstva oddělila je 

potřeba, aby katoda byla opatřena tzv. dělící vrstvou. Výroba budoucího pozitivního tvaru 

je mnohem jednodušší než, výroba tvaru negativního. [5] 

Elektroformování patří mezi strojírenské procesy, používané při výrobě nástrojů. 

Nejčastější je výroba z plastů, kdy potřebujeme, aby formy měly ty nejlepší mechanické 

vlastnosti. [5] 

Tvrdé vrstvy při elektroformování 

U této skupiny, která je také známá jako „galvanoplastika“ , je právě slitinového 

povlaku nejvíce využíváno. Výhodou je možnost vyrobit tvarově velmi přesné dutiny, 

jejichž rozměry jsou omezeny pouze provozními podmínkami dané lázně. Toho je velmi 
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často využíváno v leteckém a automobilovém průmyslu, kde jsou požadavky na skořepiny 

o velikosti funkční plochy až několik m2. Kvalita otisku, tedy povrchu vyrobené dutiny je 

vynikající, protože odchylky od výchozího modelu se pohybují v úrovni nanometrů. Lze 

tak dosáhnout zrcadlově lesklého povrchu, nebo naopak charakteristického zdrsnění, např. 

imitace kůže, gravírování apod. Elektroformování se velmi využívá, v dnešní době se 

vytváří zařízení pro výrobu vnitřních součástí karoserií automobilů. [9] 

Hlavní předností galvanického procesu elektroformování je relativně velmi snadná 

a nenákladná výroba modelu, který může být z téměř jakéhokoliv materiálu, který vzdoruje  

kyselému prostředí. Neměl by být také nasáklivý ve vodném prostředí. Tyto vlastnosti mají 

především plasty, kterých se používá v největší míře. Dále lze použít kovové modely, jenž 

splňují náročné požadavky, především z rozměrové přesnosti. [3] 

2.4 Povlakování pájek 

Mezi další možné využití povlaku, který obsahuje slitiny, železa a niklu patří 

pokovování činných hrotů pájek. Tato pokovovací operace zvyšují životnost hrotu. Při 

způsobu úpravy povrchu pájek se využívá dvou pokovovacích technologií. První z nich je 

použití konečného povlaku ze železa a niklu, který se nanáší na měď. Železo a nikl, tak 

vytvoří bariéru mezi materiálem měďi a cínu používaného v základní slitině těla hrotu 

pájky. Bariéra, kterou vytvoří zabraňuje promíchaní měďi a cínu při vyšších provozních 

teplotách pájky. Druhá pokovovací technika je podobná, ale vynechává se nikl, takže 

železo působí jako oddělovací kov. [10] 

 

Obr.č.1. Ukázka vrstev jednotlivých kovů na hrotu pájky [10] 
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3. Literární rešerše k problematice vylu čování povlak ů čistého Fe 

3.1 Teorie vylu čování galvanických povlak ů 

Galvanické pokovování je proces, který je jedním z nejrozšířenějších oborů 

aplikované elektrochemie. Teoretická část elektrochemie definuje mnoho základních 

zákonů a vymezuje platnosti použití. Toho se využívá právě u galvanicky vylučovaných 

povlaků. Základ pro všechny pokovovací způsoby je stejný, ať jde o vylučování z vodných 

roztoků nebo z tavenin jejich solí (jen v ojedinělých případech). Vylučování z vodných 

roztoků je nejpoužívanější způsob. [1] 

V tuhém stavu jsou anorganické soli do krystalové mřížky. Rozpouštěním ve vodě 

dojde ke zrušení krystalové mřížce a jednotlivé ionty se mohou volně pohybovat. Tomu to 

jevu říkáme elektrolytická disociace. [1] 

Při elektrolytické disociaci, nesou záporně nabité ionty přebytečné elektrony, 

kladné ionty mají naopak nedostatek elektronů. Počet kladných a záporných nábojů musí 

být stejný. Elektrolytické náboje iontů solí, rozpuštěných ve vodném roztoku dovoluje, aby 

tento roztok vedl elektrický proud. Zavedením stejnosměrného proudu zajistíme, že se  

ionty začnou pohybovat. Tento proud do roztoku zavedeme pomocí dvou elektrod. Jedna  

bude mít kladný náboj, nazývá se anoda a druhá se záporným nábojem katoda. Ionty se  po 

zavedení stejnosměrného proudu začnou pohybovat podle zákonů elektrostatické 

přitažlivosti. Ke kladně nabité elektrodě jsou přitahovány záporně nabité ionty (anionty), 

ionty nesoucí kladný náboj (kationty) přitahuje záporně nabitá elektroda. [1] 

Základní proces katodického vylučování lze popsat rovnicí: 

���� � 2�� � ��     ( 1 ) 

Z hlediska galvanického vylučování kovů je důležité, že se na povrchu katody 

začne usazovat vrstva kovu, vylučující se z elektrolytu následkem neutralizace kladně 

nabitých iontů. [1] 

V podstatě podle jejich standartních potenciálů, platí, že tyto kovy se budou 

vylučovat postupně za sebou podle potenciálu. Nejdříve se začne vylučovat kov s 

nejkladnějším potenciálem a poté kovy s méně ušlechtilejšími potenciály. 

Zákony pro galvanické procesy jsou stavěny na tom, že by teoreticky bylo 

možno vylučovat z vodných roztoku pouze kovy ušlechtilejší, než je vodík ( Cu, Ag apod.) 

Prakticky tomu tak není. Potenciály, při nichž se skutečně vylučuje vodík na jednotlivých 
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kovech jsou mnohem zápornější, než je teoretický nulový potenciál vodíku. Rozdílu mezi 

praktickým a teoretickým vylučování vodíku, říkáme vodíkové přepětí. Hodnoty právě 

vodíkových přepětí se u různých druhů kovů liší. Mohou nastat 3 případy. První z nich je 

ten, že se z roztoku bude vylučovat pouze kov. V praxi se tohoto případu dosahuje velmi 

obtížně, ale z hlediska galvanotechniky by to byl ideální případ.  Dále může nastat, že se 

bude vylučovat pouze vodík, což je pro galvaniky nepoužitelné. Poslední a nejčastější 

případ je vylučování kovu i vodíku. [1] 

3.2 Paralelní vylu čování vodíku a jeho d ůsledky 

Paralelní vylučování vodíku probíhá při katodickém vylučování železa v důsledku 

přítomnosti hydroniových kationtů v elektrolytu: 

	
�� � � � 	�� � 	��        ( 2 ) 

Atomární vodík je v prvé fázi adsorbován na povrchu katody. Jako velmi reaktivní 

látka může zůstat rozpuštěn v kovové mřížce. Tím dochází ke vzniku napjatosti v mřízce 

vyloučeného železa. Vlivem velmi malého atomárního poloměru může difundovat i do  

nitra kovové mřížky, což způsobuje pokles mechanických vlastností. Toto nastává 

především u vysokopevnostních ocelí. [4] 

Paralelní vylučování vodíku má však ještě další důsledek a tím je vodíkový pitting. 

Tento proces nastává při vytváření molekulárního vodíku. Molekulární vodík může za 

nepříznivých podmínek povrchového napětí na rozhraní vodík - elektrolyt – katoda ulpívat 

na povrchu elektrody. V místě obsazeném bublinou plynu se pak nemůže vylučovat jiný 

kov a tím je obrůstána dalším nanášením kovu. Jsou dva způsoby, jak omezit tvorbu 

vodíkového pittingu. Prvním z nich je přidáním vhodných smáčedel např. laurylsíran 

sodný. V případě složení elektrolytu Fe je žádoucí (z hlediska omezení pittingu) nízká 

koncentrace Fe3+. [4] 

3.3 Fyzikální charakteristika Fe povlaku 

Fyzikální a mechanické vlastnosti elektrochemicky vyloučených povlaků popsal 

Claves společně s Thompsonem. V tabulce č.1 jsou znázorněna data mechanických 

vlastnosti, která dostatečně vyjadřují vztah mezi  provozními podmínkami a vlastnostmi 

povlaku.  Vlastnosti jsou hodně podobné vlastnostem vyloučeného niklu. Jak povlaky ze 

železa, tak i z niklu mají minimální pevnost v tahu, tvrdost a také napětí, pokud jsou 

vylučovány z lázní, které pracují při hodnotě pH kolem 4, tyto  vlastnosti se zvýší. [8] 
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Bylo zjištěno, že povlaky ze síranových lázní jsou těžší než povlaku, které 

vyprodukovali chloridové lázně; nemají žádnou měřitelnou tvárnost. 0čekává se, že tvrdost 

povlaku ze síran-chloridových lázní bude srovnatelná povlakem vyloučeným 

z chloridových lázní. Tvrdost a pevnost v tahu Fe povlaku se snižuje se stoupající teplotou. 

Závislost tvrdosti na proudové hustotě u síranových elektrolytu je taková, že při zvyšování 

hodnot proudových hustot se tvrdost bude zvětšovat. Závislost proudové hustoty na 

tvrdosti je u ostatních lázní obecná. [8] 

Zahříváním povlaku na teplotu 200-300°C nemá významný vliv na jejich vlastnosti. 

Zahříváním nad teplotu 300°C dochází v postupném snižování tvrdosti, až na původní 

hodnotu míry. [1] 

Typ lázně 

Provozní podmínky 

pH 
Teplota 

°C 

Proudová 
hustota 

A/dm2 

Napětí 
v tahu 

kg/cm2 

Prodloužení 

% 

Tvrdost 
podle 

Brinella 

Napětí 

kg/cm2 

Síranové 
lázně 

3.4 20 0.5 ‐ 10 263 ‐ 

Chloridové 
lázně 

 90 6.0 3900 20 ‐ 795 

Sírano-
chloridové 

lázně 
3.5 43 6.5 ‐ 8 500 543 

 Tepelná úprava povlaku-žíhaním 

Povlaky 
z chloridových 

nebo 
síranových 

lázní 

 900  3160 40 70‐90  

  Tab.1. Provozní podmínky a teplené zpracování pro různé druhy železících lázní  [8] 

 



19 

 

 

Graf 1. Závislost tvrdosti Fe povlaku, vyloučeného z fluoboratových lázní, na tepelném 

zpracování (žíhání) 

3.4 Tvrdost Fe povlaku 

Tvrdost povlaku z pevností v tahu pod 550 MPa  se pohybovala od 1100 HV do  

2000 HV. U povlaku Fe s pevností v tahu větší než 700 Mpa, mělo hodnotu tvrdosti 

od 3100 HV do 3700 HV. Tvrdší povlaky s velmi malou nebo žádnou tažností byly 

vyloučeny při nízkých teplotách elektrolytu pod 65°C nebo přidáním přísad, jako např.: 

glycerin, kyselina mravenčí, kyselina octová. [8] 

Bylo zjištěno, že tvrdost můžeme ovlivnit nastavením provozních podmínek, za 

kterých se bude Fe povlaku vylučovat. Vysoká proudová hustota v rozmezí od 10 do 40 

A/dm2 a nízká teplota lázně, která se pohybovala od 20 do 50 °C, produkovali tvrdost      

40 HV do 1100 HV. [8] 

Fe povlaky s tvrdostí od 1000 HV do 1100 HV, vyloučené ze síranových lázní 

s přísadou kyseliny citronové při teplotě 25 až 35°C, obsahovaly mimo jiné i 0,64 až 0,7% 

mědi.  Přidáním glycerolu do chloridových lázní, při teplotě 90°C a proudové hustotě       

20 A/dm2, měl výsledný Fe povlak vysokou tvrdost a obsah uhlíku ve výši 0,7 %. Spíše 

pro měkké povlaky se do chloridových elektrolytů přidával fenol, který snížil obsah uhlíku  

na 0,05 % až 0,08 %.  [8] 

Přísady jako např. amonium, hořčík, draslík nebo síran zvyšuje tvrdost 

v fluoboratových lázní. Kyselina citronová ve srovnání s již uvedenými přísadami měla 

větší efekt.  
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Superponovaný střídavý proud snižuje tvrdost. Periodický zpětný proud přímého 

pokovování zvyšuje mírně tvrdost pouze v případě použití síranových lázní o teplotě 35°C. 

Tvrdostí a také dobrou odolností proti opotřebení, vynikaly povlaky vyloučené 

z chloridových lázní, při použití periodicky střídavého proudu. [2] 

Železné povlaky s tvrdostí od 350 HV do 650 HV vyloučené ze síranových lázní 

obsahující  1g/l  kyseliny šťavelové,  byly více odolnější vůči opotřebení než např. 

chromové povlaky. Odolnost proti opotřebení byla také lepší při tvrdosti v rozmezí          

od 450 HV do 600 HV, než u kalené oceli. Mnohokrát lepší vlastnosti, především 

odolnosti vůči opotřebení byly u povlaku s tvrdostí 1100 HV ve srovnání s konvenčními, 

měkkými povlaky. [8]  

Zvýšení tvrdosti a lepší tvárnosti železných povlaků, můžeme dosáhnout tepleným 

zpracováním povlaku. A to především zařazením žíháním. Teplota žíhání nemusí mít vždy 

kladný účinek, kdy se bude tvrdost zvyšovat. Experimentálně bylo vyzkoušeno, jak se 

bude pohybovat průběh tvrdosti u vyloučeného povlaku Fe, při proudové hustotě 6,4 

A/dm2, v síranové  lázni o teplotě 43°C. [8]  Žíháním na teplotu 650°C, se  tvrdost snížila 

ze 390 HV na 180 HV. Žíháním povlaku Fe z fluoboratových lázní se tvrdost také výrazně 

snížila. Pohybovala se v rozmezí 15 HV až 50 HV (graf č.1). Pevnost v tahu byla snížena 

na rozmezí hodnot 200 MPa až 320 MPa, prodloužení bylo zvýšeno na 25 % až 40 %.  

Žíhaním při teplotě 700 až 750°C se obsah vodíku v železných povlacích, vyloučených ze 

síranových lázní, snížil z 0,019 % na 0,0001 %. [8]   

3.5 Makropnutí 

Všechny kovy skupin železa se vylučují obvykle s určitou úrovní tahových pnutí.. 

Železo je v tomto směru nejvíce náchylné. Příčina je v paralelně probíhající katodické 

reakci vylučování vodíku a vzniku nerozpustných alkalických sloučenin železa, 

v bezprostřední blízkosti katody. Jelikož koncentrace kationtu H3O
+ je o několik řádů nižší 

než koncentrace kationtů Ni2+, vytváří se v katodickém difuzním filmu gradient hodnoty 

pH. Dvojmocné a zejména trojmocné hydroxidy kovů, skupin železa mají velmi nízké 

součiny rozpustnosti zásaditých sloučenin, které se na povrch adsorbují, zarůstají do 

kovové vrstvy a po jejich rozkladu dochází ke vzniku velkých tlaků v kovové mřížce, které 

se navenek projevují jako vnitřní pnutí 1.druhu. Pnutí jsou často značná, takže mohou vést 

k deformaci vyloučené vrstvy. [5]   
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Nutnou součástí procesu vylučování tlustých vrstev je kontinualní filtrace 

elektrolytu, která limituje množství pevných částic, které by se v průběhu vylučování 

mohly usazovat na povrchu katody a zhoršovat tak kvalitu vylučované vrstvy. Částice se 

mohou přes veškerou péči do elektrolytu dostávat z ovzduší, nebo jako produkt rozkladu 

anodového matriálu. [5]   

Makropnutí lze sice snižovat přídavkem některých přísad do elektrolytu-tzv. 

Inhibitorů, to však nemusí být vždy řešení bez nepříznivých postranních efektů. Jako 

přísady snižující makropnutí bývají užívány nejvíc aromatické sloučeniny obsahující 

sulfoskupinu SO3H. Ta bývá příčinou toho, že se ve vyloučené vrstvě vylučuje i určité 

množství síry (až desetina % hm), která je při teplotní expozici na rekrystalizační teplotu, 

příčinou vzniku tzv. “síranové křehkosti”. [4] 

3.6 Anody pro Fe povlaky 

Železné anody vyšší čistoty jako je např. AREMA (ČSN 12013) jsou často 

používány. Všechny anody se rozpustí při vysoké účinnosti, ale mohou vyprodukovat 

nerozpustné zbytky, které vytvoří kal a výsledný povlak bude hrubý. Z toho důvodu je 

velmi výhodné používat anody, které budou obaleny ve filtračních materiálech. Materiálem 

byl dříve tkaný „Africký azbest“, skelné tkaniny, kameninové clony. V dnešní době jsou 

nejpoužívanějším materiálem polypropylenové tkaniny. Polypropylenové tkaniny mají 

vysokou chemickou odolnost a trvanlivost ve všech používaných lázní a běžně se používají 

pro horké chloridové lázně. Při použití kontinuální filtrace odpadá nutnost použití anod, 

obalených do filtračních pytlů. [7] 

3.7 Příprava, údržba a kontrola elektrolytu 

Soli železa, dokonce i činidla tříd solí, by měla obsahovat značné množství 

trojmocného železa. Proto je obvykle vhodné snížit obsah trojmocných iontů před použitím 

čerstvě připravené lázně. To zaručíme přidáním čistého práškového železa do lázně. 

Vzhledem k vysoké ceně karbonylového železa se používají železné třísky,  nebo ocelová 

vlna, společně s vhodnou kyselinou s nižším obsahem pH a to kolem 0,5 (sírové nebo 

chlorovodíkové kyseliny pro síranové nebo chloridové lázně).  Tato úprava vyžaduje dobu 

24-48 hod. Během této doby je někdy doporučeno přidávání  další kyseliny k udržení nízké 

hodnoty pH. Dokončení úpravy složení lázně můžeme zpozorovat podle zabarvení roztoku, 

který by měl být jasně zelený, bez jakéhokoliv žlutého zbarvení. [8] 
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Provozování lázně, pokud je neustále používaná, zůstává plné snížení v důsledku 

katodové redukce trojmocného železa. Pokud je lázeň nečinná, udržováním malého 

přebytku kyseliny pomáhá k zabránění  oxidaci.  Vzhledem k tomu, že přebytek kyseliny je 

velmi rychle vyčerpán reakcemi s anodou, proto by měly být anody odstraněny, pokud se 

s lázněmi nebude pracovat déle než jeden den. Kostky gumy plovoucí na povrchu hladiny 

lázní, snižují oxidaci a zachovávají teplo. Rozšířené jsou polyethylenové částečky nebo 

duté koule z polypropylenu, sloužící ke stejnému účelu a jsou nejužitečnější  pro velmi 

horké lázně. [7] 

3.7.1 Nečistoty v elektrolytu 

Železící lázně jsou podobné lázním niklovacím i v málem množstvím kovových 

nebo organických nečistot, které způsobují křehkost, velké namáhání a nebo hrubý povrch 

povlaku. Proto čerstvě připravené lázně vyžadují čistění, které je nejlépe provádět po 

redukci složení lázně. Organické nečistoty se odstraní absorbováním přes aktivní uhlík, 

k jehož odstranění z lázně se provede pomocí filtrace. Udržováním hodnoty pH v lázní od 

5.0 až 5.5, se dosáhne odstranění znečisťujících látek, jak jsou např. sraženiny hydroxidů. 

pH může být upraveno přidáním alkalických kovů nebo přidáním uhličitanu železnatého 

do lázně. Vysoká hodnota pH se při úpravě roztoku nedoporučuje pro více koncentrované 

chloridové  a fluobrotové lázně. Z důvodu velmi rychlé oxidace dvojmocného železa, která 

nastane srážením hydroxidů. Kovové nečistoty jako je: měď, olovo, nikl jsou odstraněny            

tzv. selektivním čištěním tj. elektrolýzou, při průměrné katodové proudové hustotě          

0,5 A/dm2 s vlnitou katodou. Podrobnosti o procesech čistění jsou podobné jako u 

niklových lázní, s výjimkou přidávání peroxidu vodíku nebo jiných oxidačních činidel, 

které se často používají pro niklové lázně, v průběhu procesu s aktivním uhlíkem, ale do 

železících roztoků nesmí být přidány.  [7] 

O účincích konkrétních nečistot toho moc nevíme. Bylo zjištěno, že více než       

0,2 g/l zinku v chloridových pokovovacích lázní způsobuje nadměrné napětí v povlaku.   

Nízké limity tolerancí nečistot jako jsou např.; měd, olovo, arsen, cín a molybden byly 

zjištěny v horkých chloridových  lázní. Měď o koncentraci 0,2 g/l v horkých chloridových 

lázní, způsobuje houbovité drsnosti v oblastech, kde je vysoká proudová hustota a zhoršuje 

tvárnost. Zkušenosti s horkými chloridovými lázněmi ukazují, že koncentrace měďi a 

olova nad 0,1 g/l, nebo nikl a kobaltu nad 0,2 g/l může mít za následek větší drsnost a 

menší účinnost lázně, při proudové hustotě, která se pohybuje v oblasti pod 2,5 A/dm2. 

Obecně platí, že neustále pracující elektrolyty mají tendenci zůstávat bez takových 
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koncentrací nečistot, které by bylo škodlivé. Podmínka občasného vyčištění lázní zůstává 

stejné jako je to u jiných, pokovovacích lázní. [7] 

3.7.2 pH 

Kontrola pH je velmi důležitá. pH můžeme nejvhodněji měřit skleněnou 

elektrodou. Často používající kolorimetrické metody, mohou být zatíženy chybou až 0,5 

pH. Tento rozdíl je důsledkem použití solí v lázní, měl by se odečíst od skutečné hodnoty. 

Pokud pracujeme s hodnotou pH pod 3.5, obsah kyseliny v lázni se pomalu snižuje, 

protože anodová účinnost je vyšší než katodová. Je tedy nezbytné doplnit kyseliny 

k udržení pH. Při vyšších hodnotách pH, se obě účinnosti (katodové a anodové) blíží 

100%.  [7] 

3.7.3 Povrchov ě aktivní látky 

Vyčištěné a dobře pracující lázně obvykle produkují pittingové stopy na povlaku. 

Použitím smáčedel se může zvýšit napětí v Fe povlaku. Použití smáčedla je dobré volit 

uvážlivě a to jen v případě výrazného omezení pittingu. Byly doporučeny koncentrace od 

0,2 g/l do 1,0 g/l. [7] Přidáním 1 g/l kondenzátu ze  sulfonátu sodného naftalenu a 

formaldehydu do chloridových lázní došlo k odstranění pitingových stop, při zachováním 

malých koncentrací trojmocného železa v horkých chloridových lázní. Mícháním roztoku 

nebo pohyb katody rovněž omezuje tento nepříznivý jev. Vzduchová agitace by neměla být 

používána, protože vede k velmi vysoké oxidaci železa. [7] 

3.8 Zařízení pro pokovovaní 

Všechny železící roztoky jsou popsány jako velmi málo agresivní, vůči materiálu 

pokovovacích van a pomocných zařízení. Vyjímku tvoří alkalické lázně, které vyžadují 

kyselinovzdorný materiál. Zařízení, které se používá pro kyselé moření je vhodné i pro 

proces nanášení železných povlaků.Sklo, skleněné vložky  a keramické zařízení je odolné 

vůči korozi v síranových nebo chloridových lázní, ale sotva dostatečné pro komerční vyžití 

pokud nemá preventivní opatření k tepelným a mechanickým šokům na povrchu. 

Používání čerpadel s dostatečnou odolností proti kyselým roztokům při vysokých teplotách 

jsou konstruovány z materiálu, který je napuštěn uhlíkem, dále to může být teflon, titan 

nebo polypropylen. Mohou být také konstruována z plastu. V některých případech může 

být dostačující teplo vytvořené pokovovacím proudem. To omezuje použití topných 

tělísek, které jsou jinak konstruovány z titanu, chemicky odolného skla nebo materiálu 

upraveného tenkou teflonovou vrstvou. [7] 
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4. Typy lázní a jejich charakteristika 

Pro elektrolytické vylučování želených povlaků platí několik základních podmínek, 

které mohou být vodítkem pro volbu vhodné lázně a pracovního postupu. 

1. Železo musí být v lázni pouze ve dvojmocné formě. Pokud by nastala redukce 

z trojmocné formy, začal by katodový výtěžek klesat a jakost naneseného 

povlaku by se zhoršovala. Sklon lázně k oxidaci Fe++ - Fe+++ je větší, čím vyšší 

je teplota a čím menší je kyselost lázně. 

2. V pokovovací lázní je nutné udržovat přebytek volné kyseliny, jednak z důvodu 

oxidace – pak platí, že čím teplejší lázeň, tím větší přebytek volné kyseliny, a 

jednak pro potlačení hydrolýze železnatých solích, které probíhají při pH 5. 

3. Pokud zmenšíme kyselost roztoku v lázni, zmenšíme výsledná tvrdost povlaku 

a zlepšuje se plastičnost vyloučeného železa. Zmenšením koncentrace volné 

kyseliny se zvětší tvrdost. To má za následek růst obsahu vodíku a oxidů. 

4. Se stoupající teplotou můžeme zjistit, že se projevu zhoršení tvrdosti železného 

povlaku. Při rozdílu teplot o 5°C, tvrdost se změní o 40 HV. 

5. Při ohřívání elektrolytu je možné zvyšovat použitou proudovou hustotu. Při 

provozních podmínkách, kdy mí lázeň  80°C a proudovou hustotu 7 A/dm2, 

můžeme použít při teplotě 105°C, odpovídající proudovou hustotu 20A/dm2. 

6. Katodová polarizace se zmenšuju v závislosti se stoupáním teploty. Obsah 

vodíků v povlaku se zvyšováním teploty rapidně zmenšuje. [1] 

Na základě těchto jednotlivých rozborů, vlastností a poznatků lze zvolit optimální 

složení lázně pro vytvoření železného povlaku. 

Nejpoužívanější elektrolyty, které rozdělujeme podle aniontu jsou tyto: 

Síranové 

Chloridové 

Smíšené 

4.1 Chloridové lázn ě 

Výhodou těchto lázní  je vysoká vodivost, vysoké přípustné proudové hustoty nebo 

rychle vylučované povlaky  a relativně silné, tvárné  a hladké povlaky.  Mezi další výrazné 

výhody patří to, že jsou méně náchylné k oxidaci, než je tomu u jiných lázní (především 

síranových). 
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Chlorid 
železnatý 

g/l 

Chlorid 
vápenatý 

g/l 

Kyselina 
solná 

g/l 

Teplota 
lázně 

°C 

Proudová 
hustota 
(A/dm2) 

Proudová 
účinnost 

% 

        400        500 0,2‐0,5 90‐100 10‐15 90‐95 

Tab.2. Složení a provozní parametry chloridových lázní 

Chlorid vápenatý vydává teplo při rozpouštění, takže použitá voda by neměla být 

na začátku procesu horká. Roztok se zahřívá až nad 65 ° C, pH snížena na cca 0,8 - 1,0 .  

Jedna z obtížností železného pokovování je tendence železných iontů snadno se 

okysličovat, až do železitého stavu. Vzhledem k omezené rozpustnosti železitého iontu je 

výhodné zvýšit hodnotu pH, která rozpuštění urychlí, ale může způsobit hrubý a drsný 

povrch. Některé železité ionty jsou vhodné k úpravě elektrolytu nebo omezení srážení 

hydroxidů. Doporučuje se použití smáčedla, alkalického druhu. Smáčedlo musí být pečlivě 

vybráno, protože roztok je citlivý na mnoho organických materiálů, které následně tvoří 

povlak křehký a namáhaný. [1] 

Zvolené pH by měla být takové, aby udrželo železitý iont v roztoku. Provozní pH, 

tedy závisí na pokovovacích podmínkách a fyzikálních parametrech. Míra oxidace závisí 

na ploše vystavené atmosféře, např. při povrchovém míchaní atd. Redukce železitého iontu 

probíhá na katodě a případně na anodě. Takto bude dosažena rovnovážná koncentrace 

železitého iontu, pro vylučování povlaku. [1] 

Příliš nízké pH má za následek snížení katodické účinnosti. Zvýšením teploty lázně, 

se začne katodická účinnost zvyšovat. Při teplotách nižších než 90°C, stoupá pnutí 

v povlaku a mohou vznikat trhliny. To platí zejména při nižším pH. Nižší pH má tendenci 

nejen zvyšovat napětí, ale také snížení účinnosti katody. Organické nečistoty v roztoku 

jsou obecně škodlivé, způsobují křehké a pnutí v povlaku. Pro odstranění různých nečistot 

a tím dosažení bezvadného povlaku, můžeme zavést kontinuální filtraci přes vrstvu 

aktivního uhlíku. Kovové nečistoty mají poměrně malý vliv na vzhled nebo sílu povlaku. 

[1] 

V chloridových lázní je proudový výtěžek velký, asi 95 až 97%. [1] 
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4.2 Síranové lázn ě 

Pokud mezi rozhodující provozní parametry pokování nepatří rychlost vylučování 

povlaku a nižší teploty jsou žádoucí, jsou síranové lázně nejvýhodnějším řešením. Hlavním 

nedostatkem lázní tohoto typu je velmi malá rychlost nanášení kovu, která se pohybuje 

řádově v rozmezí 1 až 1,5 µ za hodinu. [1] 

 

Síran 
železnatý 

g/l 

 
Síran 

hořečnatý      
g/l 

 
Kyselí 

uhličitan 
sodný 

g/l 

 
Teplota 

lázně 
°C 

 
Proudová 
hustota 
(A/dm2) 

 

Proudová 
účinnost 

% 

150 100 25‐30 80 3 95‐98 

Tab.3. Složení a provozní parametry síranových lázní 

 

Zvětšíme-li při pH 11 obsah síranu železnatého na 400g/l a obsah solí podporující 

vodivost na 200g/l, je možno použít vyšších teplot, mezi 90°C až 100°C a velkých 

proudových hustot 10-20 A/dm2. Tímto zásahem se můžeme výrazným způsobem přiblížit 

lázním chloridovým. [1] 

Při použití polovičních proudových hustot ve srovnání s chloridovým roztokem 

dochází k „napalování hran“. Síran není tak rozpustný jako chlorid. Na druhou stranu, 

síranové roztoky mohou pracovat v podstatně nižších teplotách než, při kterých se 

pohybují chloridové elektrolyty. Pnutí v povlaku, ke kterému dochází při teplotách 80°C 

v chloridových lázní je výraznější, než pnutí, ke kterému dochází u síranových lázní. [1] 

Napětí se snižuje s nárůstem teploty, při 60°C je pnutí v povlaku o jednu třetinu 

nižší, než při teplotě 30°C. Účinnost síranové lázně se rychle snižuje s pH. Při pH 1.2 je 

katodová účinnost nižší než 10%. Pokud pH dosáhne úrovně 2.0, účinnost se zvýší na 50 

až 65%. Nejlepší katodové účinnosti lze dosáhnout při 2.8 pH. [1] 

Amonné soli mají tendenci snižovat pnutí v povlaku při vyšším pH a provoz lázní 

je nad pH 3 praktičtější. Amonné soli v síranových lázni zvětšují tvrdost vyloučeného 

povlaku. Tento roztok je nejvhodnější řešení tam, kde vysoké pokovovací parametry 

nejsou důležité, nebo jsou-li žádoucí nízké teploty. [1] 

V síranových lázní se vylučuje větší množství vodíku, na povlaku vznikají známé 

vodíkové stopy (pitting). Katodový  výtěžek dosahuje 50-70 %.  [1] 
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4.3 Smíšené lázn ě 

Složení smíšených elektrolytů je jak ze síranu, tak z chloridu že. Bylo zjištěno, že 

došlo k mírnému zlepšení v pokovovacích parametrech a vodivosti elektrolytu vyplývající 

z malého doplnění chloridu. Tohoto zlepšeni můžeme dosáhnout zásahem do chloridových 

lázní, než provozovat smíšené roztoky o složení, které se pohybuje někde mezi. Tyto lázně 

nemají žádné velké výhody. [1] 

 

FeSo4.7H2O 

mol/l 

 

FeCl2.4H2O      
mol/l 

 

NH4Cl 

mol/l 

Teplota 
lázně 

°C 

Proudová 
hustota 
(A/dm2) 

 

pH 

0,9 0,2 0,38 60 1 2,5 

Tab.4. Složení a provozní parametry smíšených lázní 

Lázeň pracuje při normálních teplotách a při proudové hustotě 1A/dm2. Jestliže se 

v železnících vanách delší čas nepracuje např. z důvodu přerušení provozu, začne 

dvojmocné železo oxidovat v trojmocné. Oxidace zásadním způsobem ovlivní celý 

pracovní postup. Tyto lázně se musí následně upravit, a to tak, že po mírném překyselení 

se přidávají železné piliny. Po té se lázeň ohřeje a promíchá. Odstraněním trojmocného 

železa (Fe3+) je možno kontrolovat analyticky nebo podle zbarvení elektrolytu, který by 

měl být intenzivně zelený při správné koncentraci. [1] 

Pro galvanické vylučování železa se používají “horké” a “chladné” eletrolyty. 

Vylučování z “horkých” elektrolytů probíhá při teplotě 60 až 80°C  a proudové hustotě 30 

až 50A/dm2. Podle koncentrace FeCl2 jsou tři typy “horkých” elektrolytů: 

- S nízkou koncentrací (200 až 220 g/l FeCl2), 

- Se střední koncentrací (400 až 450 g/l FeCl2), 

- S vysokou koncentrací (600 až 680 g/l FeCl2)    [4] 
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Experimentální část 

5. Měření vnit řního pnutí povlaku  
 

5.1 Příprava elektrolyt ů 

Měření vnitřního pnutí povlaku jsme provedli v závislosti na složení elektrolytu. 

V první fázi experimentu byl použit síran-chloridový elektrolyt. Ve druhé fázi jsme tento 

elektrolyt upravili přidáním sulfosalicylanu amonného. Tato kyselina byla použita 

z důvodu schopnosti omezení tvorby sraženin hydroxidů.  Pro srovnání konečných pnutí ve 

vyloučeném povlaku lázně pracují za stejných provozních podmínek. Proudové hustoty 

jsme zvolili hodnot 1; 3 ; 5; 7; 11. 

Složení síran-chloridového elektrolytu: 

 

FeSo4.7H2O 

mol/l 

 

FeCl2.4H2O      
mol/l 

 

NH4Cl 

mol/l 

Teplota 
lázně 

°C 

Proudová 
hustota 
(A/dm2) 

 

pH 

0,9 0,2 0,38 60 1; 3; 5; 7;11 2,5 

Tab.5. Složení a provozní parametry síran-chloridového elektrolytu 

 

Složení síran-chloridového elektrolytu s přidáním kyseliny sulfosalicylanu 

amonného: 

FeSo4.7H2O 

mol/l 

FeCl2.4H2O 

mol/l 

NH4Cl 

mol/l 

 

kyselina 
sulfosalicylová 

mol/l 

Teplota 
lázně 

°C 

Proudová 
hustota 
(A/dm2) 

 

pH 

0,9 0,2 0,38 0,06 60 1; 3; 5; 7;11 2,5 

Tab.6. Složení a provozní parametry síran-chloridového elektrolytu s přídavkem 

sulfosalicitanu amonného 

 

 

 



29 

 

5.2 Zkušební vzorky 

Galvanicky vyloučený povlak se nanášel na páskové vzorky. Alternativně se 

mohou používat drátové vzorky. Jejich hrubá délka je asi 250 mm. Tloušťka vzorku se volí 

podle předpokládané velikosti měřeného vnitřního pnutí; s klesající tloušťkou vzorku 

vzrůstá citlivost měření. Obvyklé tloušťky páskových vzorků jsou 0,05; 0,1; 0,15 mm; 

šířka pásku měření neovlivňuje. Nejpoužívanější šířka je 10±0,1 mm. Obvyklé průměry 

drátových vzorků jsou 0,2 až 0,5 mm. 

V našem případě jsme použili páskové vzorky o délce 200 mm, šířce 10 mm a tloušťce 

0,05 mm, které jsou dimenzovány pro použití v drážkách IS metru. Pokovovaná délka bude 

175 mm. 

Pro pásky (vzorky) 1-5 byl použit síran-chloridový elektrolyt. Pro pásky 6-10 byla 

do toho roztoku přidána kyselina sulfosalicylanu amonného. 

 

5.3 Složení a ozna čení vylou čených povlak ů 

 

 

Obr.1  Vyloučený Fe povlak na vzorcích 1-5 ze síran-chloridového elektrolytu 
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Obr.2  Vyloučený Fe povlak na vzorcích 6-10 ze síran-chloridového elektrolytu 

s přídavkem sulfosalicylanu amonného. 

 

Vzorek č. 

Proudová 
hustota 

A/dm2 

Pokovovací 
čas 

min 

Pokovovací 
proud 

A 

Druh lázně Teplota 

1. 1 42 0,35 

Síran‐chlorid 

60°C 

2. 3 14 1,05 

3. 5 8,4 1,75 

4. 7 6 2,45 

5. 11 3,8 3,85 

6. 1 42 0,35 
Síran‐chlorid 

s přídavkem 

kyseliny 

sulfosalicylanu 

amonného 

7. 3 14 1,05 

8. 5 8,4 1,75 

9. 7 6 2,45 

10. 11 3,8 3,85 

 
              Tab.7. Označení vzorků a složení vyloučených Fe povlaku 
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Vlastní elektrochemické vylučování povlaku probíhalo v laboratořích povrchových 

úprav na VŠB v Ostravě. 

 

Obr. 3 Pracoviště laboratoře povrchových úprav na VŠB v Ostravě 

5.4 Vnit řní pnutí povlaku a metody jeho m ěření 

Vnitřní pnutí má pro aplikace elektrolytického vylučování zásadní význam. 

Hodnoty vnitřního pnutí nám umožňují odhadnout mechanické vlastnosti vyloučeného 

povlaku.  Pokud je zvýšené tahové makropnutí, potom  zvyšuje odolnost proti otěru a 

tlakové souvisí s větší pevností.. 

Mezi nejznámější způsoby měření makropnutí patří průhyb katody. Měření 

deformace jednostranně pokovený pásku, kdy se tlakové pnutí projevuje odklonem od 

podložky, tlakové má tendenci ohýbat pásek směrem k anodě. Přesnější metodou je měření 

spirálním kontraktometrem popsaným Brennerem a Sendoreffem. Používá se stejného 

pásku jako u metody průhybu katody, který je stočen do spirály. Vlivem makropnutí  se 

mění poloměr zakřivení spirály. 

Tyto metody mají docela výraznou nevýhodu. Před pokovením je nutné izolovat 

jednu stranu pásku. Ochranný lak může znečistit lázeň organickými látkami, které ovlivní 

výsledky měření. Proto použijeme v našem případě metodu dilatometrickou. [4] 
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5.4.1 Princip m ěření dilatometrickou metodou 

Způsob měření je založen na délkových změnách předpjatého, oboustranně 

pokoveného tenkého pásku. Provádí se na zkušebním přístroji, který se nazývá IS-metr. 

 

Obr.4  Přístroj IS–metr pro měření vnitřního pnutí dilatometrickou metodou  



1 - vzorek, 2 – upínací p

5 – sonda s dotykovým 

stupnicí, 8 – držák uchycení vzorku, 9 

Přístroj má tři hlavní 

vzorkem je při měření z větší 

části je zařízení pro vyvozování p

korozním vlivem výparů a aerosolu slouží krycí vále

k upevnění dotyku digitálního úchylkom

 

Obr.5 Schéma přístroje IS-metr 

upínací přípravek, 3 – stínění z plexiskla, 4 – vroubkovaná matice,

dotykovým hrotem, 6 – dotykový hrot, 7 – vroubkovaná matice se 

držák uchycení vzorku, 9 – distanční tyče, 10 – kryt z

11 – nosné sloupky měřícího zařízení. 

i hlavní části. Do dolní části se upíná zkušební vzorek a rám se 

větší části ponořen do zkoušené lázně ve svislé poloze. Ve st

ízení pro vyvozování předpětí zkušebního vzorku. K ochraně

ů a aerosolu slouží krycí válečky z plexi-skla. Horní 

ní dotyku digitálního úchylkoměru. Přístroj je dodáván upínací p
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vroubkovaná matice,  

vroubkovaná matice se 

kryt z plexiskla,           

ásti se upíná zkušební vzorek a rám se 

 ve svislé poloze. Ve střední 

ochraně střední části před 

skla. Horní část slouží 

ístroj je dodáván upínací přípravek 
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z plastické hmoty, který usnadňuje přesné upnutí pásku do přístroje. Drážky upínacího 

přípravku jsou dimenzovány pro páskové vzorky o šířce 10±0,1 mm. 

Zkoušený povlak se vylučuje na napjatý tenký pásek (vzorek), který je upnutý v IS-

metru. Vnitřní pnutí vznikající v povlaku vyvolává zkracování nebo prodlužování vzorku, 

které se měří citlivým úchylkoměrem. Ze změřené  délkové změny vzorku se vypočítá 

vnitřní pnutí ve vyloučeném povlaku. 

Jsou-li makropnutí tahového charakteru , vzorek se v průběhu měření zkracuje, 

pokud se prodlužuje makropnutí je tlakové. 

5.4.2 Volba p ředpětí vzorku 

Předpětí vzorku se zabraňuje nežádoucímu prohýbání vzorku během pokovování. 

Vroubkovaná matice 7 opatřená stupnicí se nastaví tak, aby při jejím otáčením doleva se 

právě začal snižovat plochý dotyk 6 a aby nula stupnice byla nad ryskou vyznačenou na 

čele krytu 10. Toto je výchozí poloha pro nastavení předpětí vzorku. 

Otáčením vroubkované matice doleva se stlačuje cejchovaná pružina. Otočením o 

celou otočku (360°) se pružina stlačí o 1 mm, tudíž pootočení matice o deset dílků stupnice 

odpovídá stlačení o 0,1 mm. Po upnutí pásku do držáků pro uchycení vzorku se matice  7 

pootočí o 1 otočku doprava, tím je vzorek předpjat. 

5.5 Postup m ěření  

- Upravit délku pásku pro vloženi do IS-metru 

- Odmastit v přípravku CHLOROFORM 

- Zvážit vzorek 

- Vizuální kontrola vzorku, zda je rovný, nedeformovaný nebo jinak 

poškozený 

- Připravený vzorek upnout do IS-metru 

- Odmastit v koncentrovaném přípravku STAR 50 

- Oplach v destilované vodě 

- Nastavení předpětí vzorku, sloužící k vypnutí pásku v IS-metru 

- Odstínit boční strany pásku a upínací část IS-metru pomocí speciálního 

přípravku 

- Vložit IS-metr s upnutým vzorkem do  elektrolytu 
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- Upevnit dotykový hrot digitálního úchylkoměru do horní části měřícího 

přístroje  

- Temperovat vzorek několik minut 

- Po ustálení hodnoty na úchylkoměru, nastavit nulovou hodnotu 

- Připojit přívody faradayického proudu a nastavit velikost proudu se 

součastným zapnutím stopek 

- V pravidelných intervalech zapisujeme hodnoty, které ukazuje úchylkoměr 

(pokud ukazuje kladné hodnoty dochází ke zkrácení vzorku a vnitřnímu 

pnutí tahovému, při záporných hodnotách dochází k prodloužení vzorku a 

tlakovému pnutí) 

- Po vyloučení povlaku o tloušťce 8µm, aby tloušťka byla srovnatelná  proud 

s ostatním měřením, přerušení pokovovacího proudu. Pro katodickou 

proudovou hustotu 1 A/dm2 je proud 0,35 A a doba pokovení 42 min. 

- Vyjmutí IS-metru z elektrolytu a opláchneme ho v destilované vodě 

- Vyjmout pokovený vzorek z přístroje a vysušit 

- Zvážit pokovený vzorek a změřit pokovenou délku pro vypočet vnitřního 

pnutí v povlaku 

5.6 Použité p řístroje a za řízení 

1. IS-metr 

2. Přenosný digitální pH/mV metr, typ PICCOLO AT HL 1925 

3. Laboratorní váhy typ PRL T A 13/1 s přesností 0,00005 g 

4. Termostat typ U 10 

5. Stabilizovaný zdroj GLZ 10 40 V-40A 

6. Ampérmetr DT 830B digital multimetr 

7. Induktivní snímač MILLITRON 1202 D (rozsah 200 µm) 

8. Stopky 

5.7 Zpracování nam ěřených hodnot 

V první fázi měření vnitřních pnutí jsme zkoumali pásky pokovené v síran-

chloridových lázní. Ve druhé fázi byla provedena úprava elektrolytu a to přidáním kyseliny 

sulfosalicylové. Vylučování povlaku na pásky bylo provozováno za stejných podmínek a 

vstupních parametrů pro závěrečné porovnání výsledků. Naměřené hodnoty byly 

zpracovány podle následujících matematických vztahů: 
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Stanovení hmotnosti vyloučeného povlaku: 

  mk= m2-m1     [g]                       ( 3) 

 

Stanovení teoretické hmotnosti povlaku: 

  mFe=2·l·s·t·δFe    [g]   ( 4 ) 

Stanovení vnitřního pnutí: 

  � � �
�··∆�

�·�·�
    [MPa]  ( 5 ) 

- po dosazení konkrétních hodnot upravit na tvar 

  σ=-522·10-3 · 
∆�

�
    [MPa]  ( 6 ) 

Teoretická tloušťka povlaku: 

  tt= 
�· ��� · �

2· � · 2 · � · � · ���
 =K· τ· I [µm]   ( 7 ) 

Katodická proudová účinnost 

  η=  
��� 2F

�� τk� MFe
 · 100   [%]   ( 8 ) 

5.7.1 Příklad výpo čtu 

Výpočet je uveden pro konkrétní  naměřené hodnoty u vzorku č.1. 

m1=0,7771 g; m2=1,038 g; l=175 mm; s=10 mm; t=8·10-3 mm; δFe=7,8 g/cm3; 

 ∆�= -24 µm; τ=42 min; F= 96 493 C.mol-1; I=0,35 A; t=60 °C; pH=2,5 

1) Stanovení hmotnosti vyloučeného povlaku: 

  mk= m2-m1  

mk= 1,114 - 0,776 

mk=0,34 g 
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2) Stanovení teoretické hmotnosti povlaku: 

  mFe=2·l·s·t·δFe 

  mFe=2· 175· 10· 8·10-3· 0,0078 

  mFe=0,2184 g 

3) Stanovení vnitřního pnutí: 

  σ=‐522
 · 
∆�

�
 

σ=‐522
 · 

��#

$%&
  

σ=71,59 MPa 

4)  Teoretická tloušťka povlaku: 

  tt= 
�· ��� · �

2· � · 2 · � · � · ���
 =K· τ· I 

  tt= 
0,35·55,85 · 2520

2· 96493 · 2 · 175 · 10 · 0,0073
 =1,06·10

‐5
· 2520· 0,35 

  tt= 9,34·10
‐3 mm 

- Kde „K“ představuje hodnotu koeficientu,  který se pro ostatní případy 

nemění. Ve vzorci se mění pouze doba průchodu proudu a také velikost 

pokovovacího proudu. 

 

5) Katodická proudová účinnost 

  η= 
��� 2F

�� τk� MFe
 · 100    

  η= 
0,2184� 2�96493

�0,35�2520�55,85
 · 100 

  η=98,3 % 
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5.8 Vzhledové vlastnosti  

Mezi hlavní vzhledové vlastnosti, které se hodnotí jsou: 

- Barva 

- Celkový vzhled 

- Lesk 

Pro vyhodnocení vyloučené povrchu jsem použil kontrolu celkového vzhledu. 

Celkový vzhled povrchu - je nejčastěji posuzován vizuální kontrolou. U této 

metody se posuzuje stejnorodost a optická izotropie povrchu.  Malé náklady na realizaci a 

úspora času jsou výhody této metody. Mezi nevýhody patří subjektivní odhad intenzity 

vady. Vizuální nestejnorodost povrchu se hodnotí slovním popisem s označení typu vady. 

Tato metoda je předepsána v normách (ČSN EN ISO 4540, ČSN ISO 8501–1). [2] 

5.9 Příprava vzork ů pro pozorování pod mikroskopem 

5.9.1 Metalografická metoda 

Vzorky se zalévali vakuově za studena do gentrakrilu na přístroji CITOVAC od 

firmy STRUERS. 

5.9.2 Broušení 

Broušení vzorků bylo provedeno na přístroji TEGRAPO-35 od firmy STRUERS. 

Bylo použito celkem 5 brusných papíru o různých drsnostech. Pro brusné papíry o drsnosti 

500 a 1000 byl vzorek broušen celkem 3x, pro odstranění nerovností. Ostatními brusnými 

papíry o drsnosti 1500, 2000 a 4000 se broušení opakovalo 2x z důvodu dosažení, co 

nejjemnějšího povrchu. Při výměně brusných papírů byl vzorek opláchnut a ofouknut 

stlačeným vzduchem, aby na povrchu nezůstávaly zbytky hrubších zrn. 

5.9.3 Leštění 

Pro dosažení velmi hladkého povrchu byla zavedena operace broušení na stejném 

přístroji, kde se prováděla operace broušení. Doba leštění byla 2x5 min. Po leštění byl 

vzorek očištěn lihem od brusné pasty.  
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5.10 Kontrola tlouš ťky a p řilnavosti povlaku 

5.10.1 Tlouš ťka 

Tloušťka povlaku je definována jako vzdálenost mezi povrchem povlaku a jeho 

fázovou hranicí se základním materiálem. Tloušťka se v oboru povrchových úprav  udává 

v µm.  

Jako zařízení, kde se tloušťka povlaku zkoumala byl použit optický mikroskop, 

který je kompatibilní s měřícím softwarem QuickPhoto Industrial 2.2. Měření se provedlo 

na několika místech z důvodu získání co nejpřesnější hodnoty tloušťky povlaku. 

5.10.2 Přilnavost 

Přilnavost je velmi závislá na předúpravách povrchu základního materiálu. 

Přilnavost povlaku je definována jako souhrn adhezních i mechanických sil. Kontrola se 

provádí ohybem pokoveného pásku o 180°C, kdy se sleduje přilnavost povlaku. 

6. Vyhodnocení experimentu 

6.1 Zkoušený povlak ze síran-chloridového elektrolytu 

 

Vzorek 

č. 

Provozní 

parametry 

Naměřené 

hodnoty 
Vypočítané hodnoty 

Proudová 
hustota 

Čas 
Pokovovací 

proud 

t 

[min] 

∆∆∆∆l 

[µµµµm] 

σσσσ    

[Mpa] 

Teoret. 
tloušťka 

[µµµµm] 

Katodická 
proudová 
účinnost 

[%] 

1. 1 42 0,35 

13 ‐9 26,85 2,877 

 

17 ‐10,9 32,51 3,763 

21 ‐13,7 40,87 4,648 

24 ‐15,6 46,53 5,312 

30 ‐19,1 56,97 6,64 

34 ‐20,6 61,45 7,525 

37 ‐21,8 65,03 8,189 

40 ‐23,2 69,20 8,853 

42 -24 71,59 9,296 98,34 

2. 3 14 1,05 3 ‐6,6 19,69 1,992  

5 ‐13,3 39,67 3,32 

7 ‐19,6 58,46 4,648 

9 ‐25,2 75,17 5,976 

11 ‐30,5 90,98 7,304 

13 ‐35,8 106,79 8,632 

14 ‐36,5 108,87 9,296 

15 ‐38 113,35 9,96 

16 -42,5 126,77 10,62 98,73 
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Vzorek 

č. 

Provozní 

parametry 

Naměřené 

hodnoty 
Vypočítané hodnoty 

Proudová 
hustota 

Čas 
Pokovovací 

proud 

t 

[min] 

 

∆∆∆∆l 

[µµµµm] 
σσσσ    

[Mpa] 

Teoret. 
tloušťka 

[µµµµm] 

Katodická 
proudová 
účinnost 

[%] 

3. 5 8,4 1,75 

7 ‐42,5 126,77 7,746  

7,5 ‐45,2 134,83 8,3 

8 ‐48,5 144,67 8,853 

8,5 ‐51,3 153,02 9,406 

9 ‐54 161,07 9,96 

9,5 ‐56,5 168,53 1,05 

10 -59,7 178,08 1,1 97,1 

4. 7 6 2,45 

3 ‐23,6 70,40 4,648  

3,5 ‐27,9 83,22 5,422 

4 ‐32,3 96,35 6,197 

4,5 ‐36,1 107,68 6,972 

5 ‐40,2 119,91 7,746 

5,5 ‐44 131,25 8,521 

6 ‐48,3 144,07 9,296 

6,5 ‐51,9 154,81 1,007 

7 ‐55,6 165,85 1,085 

7,5 ‐59,6 177,78 1,16 

8 ‐65,1 194,18 1,23 99,3 

5. 11 3,8 3,85 

1,5 ‐14,4 42,95 3,652  

2 ‐20,1 59,96 4,869 

2,5 ‐27,4 81,73 6,086 

2,7 ‐31,3 93,36 6,573 

3 ‐33,6 100,22 7,304 

3,5 ‐39,8 118,72 8,521 

4 ‐45,3 135,12 9,738 

4,5 ‐51,8 154,51 10,951 

5 -57,6 171,81 10,217 98,7 

Tab.8. Výsledky naměřených a následně vypočítaných hodnot pro pásky vyloučené v síran-

chloridových lázní pří různých proudových hustotách 

 

 

 

 

 



41 

 

6.1.1 Vizuální hodnocení vzhledu vylou čeného povlaku 

Dokumentace byla provedeno pomocí digitálního fotoaparátu OLYMPUS. 

 

Obr.6 Vzorek č.1 vyloučený povlak ze síran-chloridových lázní, při proudové 

hustotě 1 A/dm2 

Vzorek č.1 byl pokoven Fe, při nejnižší proudově hustotě ( 1 A/dm2), ze základního 

elektrolytu. Jsou viditelné začínající stopy vodíkového pittingu. Povlak se vyloučil 

rovnoměrně po celé délce. 

 

Obr.7 Vzorek č.2  vyloučený povlak Fe ze síran-chloridových lázní, při proudové 

hustotě 3 A/dm2 

Zvýšení proudové hustoty z 1 na 3 A/dm2 mělo vliv na větší výskyt pittingových 

stop. 
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Obr.8 Vzorek č.3 vyloučený povlak Fe ze síran-chloridových lázní, při proudové 

hustotě 5 A/dm2 

Při použití vyšších proudových hustot se začalo vnitřní pnutí v povlaku zvyšovat. 

Nebylo zaznamenáno větší množství vodíkového pittingu, než tomu bylo u nižšího 

pokovovacího proudu.  

 

Obr.9 Vzorek č.4 vyloučený povlak Fe ze síran-chloridových lázní, při proudové 

hustotě 7 A/dm2 

Vyloučený povlak byl velmi drsný a nesouvislý. Pnutí při této proudové hustotě 

dosahovalo nejvyšších hodnot v rozsahu použitých proudových hustot. 
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Obr. 10 Vzorek č.5 vyloučený povlak Fe ze síran-chloridových lázní, při proudové 

hustotě 11 A/dm2 

Proudová hustota nastavena na 11 A/dm2 se na výsledném povlaku projevila 

poklesem pnutí, ale konečný povlak Fe se začal mírně odloupávat. Množství pittingových 

stop se drží na stejné úrovni.  

6.1.2 Dokumentace struktury 

Po vizuální kontrole byla zařazena podrobnější kontrola naneseného povlaku, a 

proto se použila metoda elektronové světelné mikroskopie.  

 

Obr.11 Vzorek č.1, dokumentace  struktury        Obr.12 Vzorek č.2, dokumentace  struktury 

naneseného povlaku Fe   (200 x)             naneseného povlaku Fe  (200 x) 
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Obr.13 Vzorek č.3, dokumentace  struktury     Obr.14 Vzorek č.4, dokumentace  struktury 

naneseného povlaku Fe  ( 200 x )    naneseného povlaku Fe ( 200 x )  

 

Obr.15 Vzorek č.5, dokumentace struktury naneseného povlaku Fe (200 x) 

Vzorek č. Popis struktury 

č.1 

Struktura vyloučeného povlaku Fe, při 

proudové hustotě 1 A/dm
2
 měla nejhrubší 

zrna ze všech ostatních povlaků vyloučených 

ze síran chloridových elektrolytů. Výskyt 

pittingových stop. 

 

č.2 

Jemnozrnnější struktura vyloučeného 

povlaku, než u proudové hustoty 1 A/dm
2
. 

Viditelné stopy pettingu. 

č.3 
Struktura při zvyšování proudové hustoty 

zůstávala jemnozrnná. 

č.4 

Nejvyšší pnutí se nacházelo právě u proudové 

hustoty  7 A/dm
2
 , na výsledné struktuře se 

ten jev projevil hrubnutím zrna. 

č.5 
Povrch vyloučeného povlaku Fe je 

nehomogenní . 

Tab.9. Popis strukturních změn a velikosti zrn naneseného povlaku Fe u  vzorků 

vyloučených ze síran-chloridových elektrolytů. 
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6.1 Měření tlouš ťky 

Měření tloušťky bylo provedeno na přístroji NEOPHOT 21, odečítání konkrétních 

hodnot v programu QUICK PHOTO INDUSTRIAL, který nám následně zpracoval tabulku 

jednotlivých údajů o měření. 

 

Obr.16 Měření tloušťek povlaku u vzorku č.1, při proudové hustotě 1A/dm2 

(200 x) 

Typ 
objektu 

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky 

  

Úsečka Délka 1 6 µm Veličina Délka 
 

Úsečka Délka 2 5 µm Počet měření 10 
 

Úsečka Délka 3 6 µm 
Střední 
hodnota 

5,6 µm 

Úsečka Délka 4 5 µm Sm. odchylka 0,5 µm 
Úsečka Délka 5 6 ;µm 
Úsečka Délka 6 5 µm 
Úsečka Délka 7 6 µm 
Úsečka Délka 8 6 µm 
Úsečka Délka 9 6 µm 
Úsečka Délka 10 5 µm 

Tab. 10. Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 1  

Rovnoměrně vyloučený povlak Fe, bez ztráty přilnavosti a začínajících trhlin. 

Nízká proudová hustota zpomalila rychlost vylučování oproti ostatním. 
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Obr.17 Měření tloušťek povlaku u vzorku č. 2, při proudové hustotě 3 A/dm2 

(200 x) 

 

 

Typ 
objektu 

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky 

  

Úsečka Délka 1 8 µm Veličina Délka 
 

Úsečka Délka 2 8 µm Počet měření 10 
 

Úsečka Délka 3 8 µm Střední hodnota 7,8 µm 
Úsečka Délka 4 8 µm Sm. odchylka 0,9 µm 
Úsečka Délka 5 8 µm 
Úsečka Délka 6 7 µm 
Úsečka Délka 7 9 µm 
Úsečka Délka 8 9 µm 
Úsečka Délka 9 7 µm 
Úsečka Délka 10 6 µm 

Tab.11. Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 2  

 

 

Při zvyšování proudové hustoty se začal povlak Fe vylučovat v nerovnoměrné 

tloušťce. Povlak je tak křehký, ale nevyskytují se trhliny, který by vedly k odloupávání 

povlaku. 
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Obr.18 Měření tloušťek povlaku u vzorku č. 3, při proudové hustotě 5 A/dm2 

(200 x) 

 

 

 

 

Typ 
objektu 

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky 

  

Úsečka Délka 1 6 µm Veličina Délka 
 

Úsečka Délka 2 6 µm Počet měření 10 
 

Úsečka Délka 3 6 µm 
Střední 
hodnota 

5,9 µm 

Úsečka Délka 4 5 µm Sm. odchylka 0,5 µm 
Úsečka Délka 5 6 µm 
Úsečka Délka 6 5 µm 
Úsečka Délka 7 7 µm 
Úsečka Délka 8 6 µm 
Úsečka Délka 9 6 µm 
Úsečka Délka 10 6 µm 

Tab.12. Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 3  

Povlak Fe u vzorku č.3, vykazuje velmi dobrou přilnavost a rovnoměrné vyloučení po celé 

zkoumané délce. Spodní vrstva povlaku je zkreslená vlivem špatného přisvětlení. Rychlost 

vylučování je při proudové hustotě  5 /dm2 je pomalá. 
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Obr.19 Měření tloušťek povlaku u vzorku č. 4, při proudové hustotě 7 A/dm2 

(200 x) 

 

 

Typ 
objektu  

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky  

  
Úsečka Délka 1 12 µm Veličina Délka 

 
Úsečka Délka 2 13 µm 

Počet 
měření 

10 
 

Úsečka Délka 3 12 µm 
Střední 
hodnota 

10,2 µm 

Úsečka Délka 4 7 µm 
Sm. 

odchylka 
3,8 µm 

Úsečka Délka 5 3 µm 
Úsečka Délka 6 7 µm 
Úsečka Délka 7 16 µm 
Úsečka Délka 8 13 µm 
Úsečka Délka 9 7 µm 
Úsečka Délka 10 12 µm 

Tab.13. Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 4 

Velmi rozdílná tloušťka povlaku u zkoumaného vzorku. Jedním z možných 

nepříznivých faktorů, který působí na nerovnoměrné tloušťky je skutečnost, že při 

proudové hustotě 7A/dm2 bylo naměřeno nejvyšší pnutí. 
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Obr.20 Měření tloušťek povlaku u vzorku č. 5, při proudové hustotě 11 A/dm2 

(200 x) 

 

Typ 
objektu  

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky  

  
Úsečka Délka 1 6 µm Veličina Délka 

 
Úsečka Délka 2 7 µm 

Počet 
měření 

10 
 

Úsečka Délka 3 7 µm 
Střední 
hodnota 

6,6 µm 

Úsečka Délka 4 6 µm 
Sm. 

odchylka 
0,8 µm 

Úsečka Délka 5 7 µm 
Úsečka Délka 6 7 µm 
Úsečka Délka 7 8 µm 
Úsečka Délka 8 7 µm 
Úsečka Délka 9 6 µm 
Úsečka Délka 10 5 µm 

Tab.14. Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 5 

Při nejvyšší proudové hustotě, pnutí v povlaku začalo klesat a tím se snižovala i 

nerovnoměrnost tloušťky vyloučeného povlaku Fe. Povlak byl bez trhlin a měl velmi 

dobrou přilnavost. 
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6.2   Pásky pokovené v síran-chloridovém elektrolytu 
s přídavkem kyseliny 

 

Vzorek 

č. 

Provozní 

parametry 

Naměřené 

hodnoty 
Vypočítané hodnoty 

Proudová 
hustota 

Čas 
Pokovovací 

proud 

t 

[min] 

∆∆∆∆l 

[µµµµm] 

σσσσ    

[Mpa] 

Teoret. 
tloušťka 

[µµµµm] 

Katodická 
proudová 
účinnost 

[%] 

1. 1 42 0,35 

13 ‐35,3 105,29 1,992 

 

17 ‐43,5 129,75 2,877 

21 ‐58,2 173,6 3,762 

24 ‐66 196,87 4,648 

30 ‐83,1 218,05 5,312 

34 ‐94,4 251,75 6,64 

37 ‐97,5 261 8,189 

40 ‐101,4 302,46 8,853 

42 -106,9 318,87 9,296 97,5 

2. 3 14 1,05 

3 ‐18,3 54.59 1,992 

 

5 ‐36,4 108,58 3,32 

7 ‐54,2 161,67 4,648 

9 ‐71,4 212,98 5,976 

11 ‐87,3 260,4 7,304 

13 ‐103,5 308,73 8,632 

14 ‐111,6 332,89 9,296 

15 ‐118,5 353,47 9,96 

16 -125,8 375,24 10,62 98,1 

3. 5 8,4 1,75 

7 ‐114,1 340,34 7,746  

7,5 ‐121,7 363,01 8,3 

8 ‐129,4 385,98 8,853 

8,5 ‐136,9 408,35 9,406 

9 ‐143,7 428,64 9,96 

9,5 ‐150,1 447,73 1,05 

10 -158,5 427,78 1,1 93,1 

4. 7 6 2,45 

3 ‐52,3 156 4,648  

3,5 ‐61,4 183,15 5,422 

4 ‐71,9 214,47 6,197 

4,5 ‐82,3 245,49 6,972 

5 ‐90,8 270,84 7,746 

5,5 ‐99,6 297,1 8,521 

6 ‐109,7 327,22 9,296 

6,5 ‐118,2 352,57 1,007 

7 ‐127,1 379,12 1,085 

7,5 ‐135,7 404,77 1,16 

8 -144,5 431,1 1,23 95,5 
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Vzorek 

č. 

Provozní 

parametry 

Naměřené 

hodnoty 
Vypočítané hodnoty 

Proudová 
hustota 

Čas 
Pokovova
cí proud 

t 

[min] 
∆∆∆∆l [µµµµm] 

σσσσ    

[Mpa] 

Teoret. 
tloušťka 

[µµµµm] 

Katodická 
proudová 
účinnost 

[%] 

5. 11 3,8 3,85 

1,8 ‐33,2 99,1 3,652  

2 ‐47,4 141,39 4,869 

2,5 ‐64,8 193,29 6,086 

2,7 ‐67,9 202,54 6,573 

3 ‐73,1 218,1 7,304 

3,5 ‐84,6 252,35 8,521 

4 ‐95,4 284,56 9,738 

4,5 ‐105,7 315,29 10,951 

5 -115,3 337,96 12,171 98,6 

Tab.15. Výsledky naměřených a následně vypočítaných hodnot pro pásky vyloučené 

v síran-chloridových lázní s přídavkem sulfosalicylanu amonného pří různých proudových 

hustotách 

6.2.1 Vizuální hodnocení vzhledu vylou čeného povlaku 

 

Obr. 21 Vzorek č.6 vyloučený povlak Fe ze síran-chloridových lázní s přídavkem 

kyseliny sulfosalycitiové, při proudové hustotě 1 A/dm2 

Mírnou změnou složení elektrolytu se při proudové hustotě 1 A/dm2 vyloučil téměř 

bezvadný povlak, bez viditelných stop porušení.  



Obr.22 Vzorek č.7

kyseliny sulfosalycitiové, p

Po zvýšení pokovovacího proudu se velmi rapidn

způsobilo praskání povlaku a následné odlupová

 Obr.23 Vzorek č.8

kyseliny sulfosal

Nejvyššího pnutí bylo dosaženo práv

Praskání povlaku není tak rozsáhl

neprojevuje jako plošné, ale spíše v

č.7 vyloučený povlak Fe ze síran-chloridových lázní s

kyseliny sulfosalycitiové, při proudové hustotě 3 A/dm

Po zvýšení pokovovacího proudu se velmi rapidně zvýšilo vnit

sobilo praskání povlaku a následné odlupování. 

č.8  vyloučený povlak Fe ze síran-chloridových lázní s

kyseliny sulfosalycitiové, při proudové hustotě 5 A/dm

bylo dosaženo právě u vzorku č.8, při proudové hustot

Praskání povlaku není tak rozsáhlé jako tomu bylo při nižší proudové hustot

neprojevuje jako plošné, ale spíše v určitých částí. 
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chloridových lázní s přídavkem 

 3 A/dm2 

 zvýšilo vnitřní pnutí, které 

 

chloridových lázní s přídavkem 

A/dm2 

i proudové hustotě 5 A/dm2. 

i nižší proudové hustotě. Praskání se 



Obr.24 Vzorek č.9

kyseliny sulfosal

Povlak na pásku č.9 je velmi zkorod

má nanesený Fe povlak velmi malou p

 Obr.25 Vzorek č.10

kyseliny sulfosalyci

Vlivem vysokého vnitřní pnutí, pohybující se kolem 400 MPa, praskání následovalo i u 

vyšších proudových hustot. D

sulfosalicylové do roztoku síran

č.9  vyloučený povlak Fe ze síran-chloridových lázní s

kyseliny sulfosalycitiové, při proudové hustotě 7 A/dm

je velmi zkorodovaný, jak je vidět na obrázku. Vlivem vysoké koroze 

má nanesený Fe povlak velmi malou přilnavost a dochází k jeho odlupování.

 

10 vyloučený povlak Fe ze síran-chloridových lázní s

kyseliny sulfosalycitiové, při proudové hustotě 11 A/dm

řní pnutí, pohybující se kolem 400 MPa, praskání následovalo i u 

vyšších proudových hustot. Důvodem korodovaní povrchu povlaku bylo p

sulfosalicylové do roztoku síran-chloridu. 
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chloridových lázní s přídavkem 

A/dm2 

t na obrázku. Vlivem vysoké koroze 

jeho odlupování. 

 

chloridových lázní s přídavkem 

A/dm2 

ní pnutí, pohybující se kolem 400 MPa, praskání následovalo i u 

vodem korodovaní povrchu povlaku bylo přidáním kyseliny 



54 

 

6.2.1 Dokumentace struktury 

Po vizuální kontrole byla zařazena podrobnější kontrola naneseného povlaku, a 

proto se použila metoda elektronové světelné mikroskopie. Snímky jsou pořízeny 

v měřítku M : 200. 

 

Obr.26 Vzorek č.1, dokumentace  struktury     Obr.27 Vzorek č.2, dokumentace  struktury 

naneseného povlaku Fe    (200 x)             naneseného povlaku Fe    (200 x)         

             

  

Obr.28 Vzorek č.3, dokumentace  struktury     Obr.29 Vzorek č.4, dokumentace  struktury 

naneseného povlaku Fe   (200 x)             naneseného povlaku Fe  (200 x) 
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Obr.30 Vzorek č.10, dokumentace struktury naneseného povlaku Fe  (200 x) 

 

Vzorek č. Popis struktury 

č.6 

Vyloučený povlak jemnozrnnější struktury 

bez trhlin. 

č.7 

Vyloučený povlak Fe, při proudové hustotě 3 

A/dm
2
 tvořil nerovnoměrný a nesouvislí 

povrch, který narůstal v řádcích. 

č.8 Viditelné praskání povlaku, výskyt nečistot. 

č.9 

Nerovnoměrné vyloučení povlaku. Velké 

trhliny vedoucí k odtrhávání povlaku. 

č.10 

Necelistvost povlaku a trhlin. Různorodá 

velikost zrn. Nehomogenita povrchu. 

Tab.16.  Popis strukturních změn a velikosti zrn naneseného povlaku Fe u  vzorků 

vyloučených ze síran-chloridových elektrolytů s přídavkem sulfosalicylanu amonného. 

 

 

6.3 Měření tlouš ťky 

Měření tloušťky bylo provedeno na přístroji NEOPHOT 21, odečítání konkrétních 

hodnot v programu QUICK PHOTO INDUSTRIAL, který nám následně zpracoval tabulku 

jednotlivých údajů o měření. 
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Vzorek č.6 

 

Obr.31 Měření tloušťek povlaku u vzorku č. 6, při proudové hustotě 1 A/dm2 a  

přídavkem sulfosalicylanu amonného v elektrolytu (200 x) 

  

Typ 
objektu  

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky  

  
Úsečka Délka 1 7 µm Veličina Délka 

 
Úsečka Délka 2 6 µm 

Počet 
měření 

10 
 

Úsečka Délka 3 7 µm 
Střední 
hodnota 7,9 µm 

Úsečka Délka 4 8 µm 
Sm. 

odchylka 
1 µm 

Úsečka Délka 5 10 µm 
Úsečka Délka 6 9 µm 
Úsečka Délka 7 8 µm 
Úsečka Délka 8 8 µm 
Úsečka Délka 9 8 µm 
Úsečka Délka 10 8 µm 

Tab.17.  Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 6 

Při dokumentaci tloušťky povlaku a přilnavosti bylo u vzorku č.6 zjištěno, že se 

vyskytují trhliny, které vedou k rozrušování povlaku, dále špatná přilnavost k základnímu 

materiálu. Střední hodnota tloušťky, při proudové hustotě 1 A/dm2 dosáhla hodnoty 7,9 

µm. 
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Vzorek č.7 

 

Obr.32  Měření tloušťek povlaku u vzorku č. 7, při proudové hustotě 3 A/dm2 

a  přídavkem sulfosalicylanu amonného v elektrolytu  (200 x) 

 

Typ 
objektu  

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky  

  
Úsečka Délka 1 10 µm Veličina Délka 

 
Úsečka Délka 2 9 µm 

Počet 
měření 

10 
 

Úsečka Délka 3 9 µm 
Střední 
hodnota 9,4 µm 

Úsečka Délka 4 9 µm 
Sm. 

odchylka 
0,5 µm 

Úsečka Délka 5 9 µm 
Úsečka Délka 6 10 µm 
Úsečka Délka 7 10 µm 
Úsečka Délka 8 9 µm 
Úsečka Délka 9 10 µm 
Úsečka Délka 10 8 µm 

Tab.18. Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 7  

Při proudové hustotě 3 A/dm2 se povlak Fe vylučoval rychle a vzniklá struktura se 

projevovala vznikem trhlin a nesoudržnosti povlaku vlivem malé přilnavosti, k základnímu  

materiálu a hlavně z důvodu zvyšujícího se pnutí. 
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Vzorek č.8 

 

Obr. 33 Měření tloušťek povlaku u vzorku č. 8, při proudové hustotě 5 A/dm2 a  

přídavkem sulfosalicylanu amonného v elektrolytu  (200 x) 

 

Typ 
objektu  

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky  

  
Úsečka Délka 1 11 µm Veličina Délka 

 
Úsečka Délka 2 10 µm 

Počet 
měření 

10 
 

Úsečka Délka 3 13 µm 
Střední 
hodnota 11,4 µm 

Úsečka Délka 4 11 µm 
Sm. 

odchylka 
1,2 µm 

Úsečka Délka 5 11 µm 
Úsečka Délka 6 13 µm 
Úsečka Délka 7 10 µm 
Úsečka Délka 8 12 µm 
Úsečka Délka 9 13 µm 
Úsečka Délka 10 10 µm 

Tab.19. Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 8  

Velmi rychle narůstající tloušťka povlaku, výrazně zvyšovala pnutí, které způsobovalo 

vznik trhlin. Přilnavost vyloučeného povlaku Fe byla také velmi malá. 
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Vzorek č.9 

 

Obr. 34 Měření tloušťek povlaku u vzorku č. 9, při proudové hustotě 7 A/dm2 a  

přídavkem sulfosalicylanu amonného v elektrolytu (200 x) 

 

 

Typ 
objektu  

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky  

  
Úsečka Délka 1 11 µm Veličina Délka 

 
Úsečka Délka 2 11 µm 

Počet 
měření 

10 
 

Úsečka Délka 3 11 µm Střední 
hodnota 

10,7 µm 

Úsečka Délka 4 10 µm 
Sm. 

odchylka 
0,9 µm 

Úsečka Délka 5 10 µm 
Úsečka Délka 6 10 µm 
Úsečka Délka 7 9 µm 
Úsečka Délka 8 11 µm 
Úsečka Délka 9 12 µm 
Úsečka Délka 10 12 µm 

Tab.20.  Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 9  

Při vyšší proudové hustotě se opět projevoval vznik trhlin, které se začínaly plošně 

rozrůstat. 
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Vzorek č.10 

 

Obr. 35 Měření tloušťek povlaku u vzorku č. 10, při proudové hustotě 11 A/dm2 

a  přídavkem sulfosalicylanu amonného v elektrolytu  (200 x 

 

Typ 
objektu  

Druh 
měření 

Číslo 
měření Hodnota  Jednotky  Statistiky  

  
Úsečka Délka 1 7 µm Veličina Délka 

 
Úsečka Délka 2 9 µm 

Počet 
měření 

10 
 

Úsečka Délka 3 9 µm 
Střední 
hodnota 

8 µm 

Úsečka Délka 4 8 µm 
Sm. 

odchylka 
0,8 µm 

Úsečka Délka 5 8 µm 
Úsečka Délka 6 8 µm 
Úsečka Délka 7 8 µm 
Úsečka Délka 8 9 µm 
Úsečka Délka 9 7 µm 
Úsečka Délka 10 7 µm 

Tab.21.  Naměřené hodnoty tloušťek povlaku u vzorku č. 10  

Velmi výrazná ztráta přilnavosti k základnímu materiálu byla znatelná pro vzorek č. 

10, kdy se povlak Fe vylučoval při proudové hustotě 11 A/dm2. Tloušťka nabývala 

nerovnoměrných hodnot. Povlak byl velmi křehký. 
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6.4 Vliv provozních parametr ů a přídavku v elektrolytu na  
mikrostrukturu 

Strukturní změny a velikosti zrn byly u vybraných vzorků zkoumány a 

zdokumentovány elektronovou světelnou mikroskopii. 

  

Obr.36 Vzorek č.1, dokumentace                   Obr.37 Vzorek č.3, dokumentace  strukturních   

strukturních změn velikosti zrna       změn a velikosti naneseného povlaku zrna                           

naneseného povlaku Fe při proudové              Fe  při proudové 5 A/dm2   (5000 x)                     

hustotě 1 A/dm2    (5000 x)                                                                                            

        

Obr.38 Vzorek č.5 dokumentace  struktur.    Obr.39 Vzorek č.6,dokumentace strukturních 

změn a velikosti zrna naneseného povlaku  změn a velikosti zrna  naneseného povlaku                                                                               

Fe při proudové hustotě  7 A/dm2 (5000 x)       Fe při proudové hustotě 1 A/dm2 a s          

                                    přídavkem sulfosalicylanu amonného           

           (5000 x) 
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Obr.40 Vzorek č.10 dokumentace strukturních změn a velikosti zrna naneseného 

povlaku Fe při proudové hustotě 11 A/dm2 a přídavkem sulfosalicylanu amonného (5000 x) 

Vzorek č. Popis struktury 

č.1 Hrubé zrno s viditelnými hranicemi 

č.3 
Zrno se zjemnilo a tvoří rovnoměrnou 

strukturu 

č.5 

Hrubší zrna začínají ztrácejí viditelné hranice, 

zrno není ostrohranné, struktura je 

lamenární 

č.6 
Struktura není ostrohranná, ale vypadá 

homogenní, dochází k hrubnutí zrna 

č.10 
Nejsou patrné hranice,výskyt nečistot, povlak 

vylučován ve formě lupínku 

Tab.22. Popis strukturních změn a velikosti zrn naneseného povlaku Fe u  

vybraných vzorků 

 

Graf.2  Závislost vnitřního pnutí ve vyloučeném povlaku Fe na pokovovacím proudu 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0,35 1,05 1,75 2,45 3,85

V
n

it
řn

í p
n

u
tí

 [
M

P
a]

Pokovovací proud [A]

Závislost vnitřního pnutí na pokovovacím proudu

Síran‐chloridový elektrolyt

Síran ‐chloridový elektrolyt s 

přídavkem kyseliny 

sulfosalicylanu amonného



63 

 

7. Závěr   
Z důvodu afinity Fe ke kyslíku obsaženého ve vzduchu dochází však k velmi rychlé 

oxidaci povlaku, který tím ztrácí své vlastnosti a i opodstatnění. Jediná možnost ochrany 

proti této oxidaci je nanést na vrstvu Fe další povlak z důvodu zamezení přístupu O2. 

Předvídat další vývoj v oblasti renovace galvanizací je obtížný. Jsou zde zřejmě dvě 

protichůdně působící tendence. Jednu stranu tvoří snahy o maximální omezení až 

vyloučení všech ekologicky rizikových technologii, na straně druhé stojí snahy o šetrné 

využívání všech přírodních zdrojů surovin i energie. Galvanizace v odvětvím renovací je 

právě takovou typickou technologii. Je ekologicky riziková, ale umožňuje hospodárné 

využití kovů. 

V experimentální části jsem zjišťoval vnitřní pnutí povlaku Fe ze síran-

chloridových lázní. Ve druhém případě byla do síran-chloridového roztoku přidána 

kyselina sulfosalicylanu amonného, která má schopnost u slitiny železa-niklu omezení 

tvorby sraženin hydroxidů. 

Vnitřní pnutí povlaku ze síran-chloridových elektrolytů bylo nejvyšší při použití 

proudové hustoty 7 A/dm2. Při této hodnotě byl vyloučený povlak Fe velmi hrubý a 

nerovnoměrný. Zvyšováním proudové hustoty se pnutí začalo snižovat, ale struktura 

povrchu byla velmi nerovnoměrná s viditelnými pittingovými stopami. 

Při vylučování povlaku Fe ze síran-chloridových lázní s přídavkem sulfosalicylanu 

amonného, vnitřní pnutí nabývalo vyšších hodnot, než tomu bylo u elektrolytu bez 

přidáním kyseliny. Nejvyšší hodnota pnutí byla dosažena při proudové hustotě 5 A/ dm2, 

od této hodnoty docházelo k hrubnutí zrna a výskytu plošných trhlin, které způsobovaly 

odloupávání naneseného povlaku. 

Ověřili jsme si, že kyselina sulfosalicylanu amonného nemá příznivé účinky jako u 

slitiny nikl-železo. Zamezila vzniku vodíkového pittingu, ale výsledný povlak Fe byl velmi 

porušený v důsledku velkých vnitřních pnutí. Povlak ze síran-chloridových lázní 

vykazoval, při nízké proudové hustotě, která byla nastavena na 1 A/dm2 , velmi dobré 

vlastnosti s malým množstvím pittingových stop. Můžeme konstatovat, že Fe povlak ze 

síran-chloridových lázní měl lepší strukturu, než u elektrolytu s přidáním kyseliny. 
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