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Abstrakt  
 

V předloţené práci je popsán experiment, v němţ se posuzoval vliv změny délky ponoru   

a rychlosti pozinkování drátu na náběr zinku, strukturu zinkového povlaku a na povrch 

patentopozinkovaného drátu. Vliv na náběr zinku, na celistvost a rovnoměrnost zinkového 

povlaku se také posuzoval z hlediska pouţívání protitahu, který je určen k eliminaci vibrací 

drátu před vstupem do zinkové lázně s roztaveným zinkem. Zinek má dostatečný 

protikorozní účinek po celou dobu, co pokrývá povrch oceli, vytváří anodickou ochranu. 

Ţárové pozinkování spočívá v průchodu drátů roztaveným zinkem, pouţívá se ve velkém 

rozsahu proto, ţe je to vysoce hospodárný proces a kromě toho umoţňuje regulovat náběr, 

pruţnost a vzhled povlaku a má taky dobrou přilnavost povlaku zinku k povrchu. 

 

Klíčová slova: zinek, ţárové zinkování, patentovací linka, drát, fáze zinku 

 

Abstract 

 

The experiment about influence of parameters of galvanizing is describes at this work. The 

influence of length of immersion and the speed of galvanization on the quantity, the 

structure of zinc coating and on the surface of patenting-galvanizing wire was observed at 

this experiment. As well as the effect of backward tension was adjudicated to quantity, 

compactness and uniformity of zinc coating. The backward tension is use for the 

prevention of wires vibration before entry the wires to the zinc bath. 

The zinc has enough anticorrosion effect for all time when cover the surface of steel. The 

dip hot galvanising is doing by going of the wire through the zinc bath with melt zinc. It is 

very large using process due to fact, that the zinc form the anodic protection, is possible to 

check relative easily the quantity of zinc coating,  it  has good adhesion of the zinc coating 

to wire surface, the coating is nice. The process is also economically effective. 

Keywords: zinc, hot dip galvanizing, patenting line, wire, phase of zinc 
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1. Úvod 

 

Povrchové úpravy zahrnují řadu postupů aplikovaných velmi často jako finální operace 

výroby kovových součástí. Mezi hlavní cíle povrchových úprav patří zejména: zvýšení 

korozní odolnosti výrobku, dosaţení poţadovaného vzhledu či zlepšení mechanických 

vlastností povrchu. Podle metod pouţitých pro povrchové úpravy materiálů rozlišujeme 

povrchové úpravy mechanické, chemické, elektrochemické, tepelné, případně vakuové.  

Tepelné povrchové úpravy se provádějí za zvýšených teplot. Jedním z mnoha způsobů 

ochrany povrchů materiálů proti korozi je ţárové pozinkování. Nanášení vrstvy zinku je 

starým způsobem ochrany, který je i v dnešní době kompromisem nákladovosti, ţivotnosti 

a náročnosti oproti jiným způsobům. Ochrana pozinkováním se pouţívá jak pro celé 

výrobky (automobilové karosérie, sloupy osvětlení, ocelové konstrukce ve stavebnictví, 

zábradlí, okapy), tak pro materiál (pozinkovaný plech, dráty). Dráty patentované 

pozinkované se pouţívají např. pro elektrovodná lana, na pruţiny, pro zabezpečovací 

zařízení. Cílem této práce je určit parametry průběţně zinkovaného patentovaného drátu    

v roztaveném kovu, vliv určitých parametrů na tloušťku a vlastnosti povrchu.                   

Při experimentu se zkoumal hlavně vliv protitahu před zinkovou lázní, rychlosti a délky 

ponoru na tloušťku vrstvy tvrdého a čistého zinku na povrchu drátu. 

 

2. Popis technologie žárového zinkování patentovaného drátu 

 

         2.1 Popis patentopozinkovací linky  

Obecné specifikace  

- dráty z vysokouhlíkové oceli (0,3 – 0,9 % C), 

- rozsah průměrů 1,8 – 4,5 mm, 

- počet drátů 18,  

- maximální rychlost 77,8 m/min, 

- DV 140      (D x V =  průměr drátu v mm  x   rychlost v m/min).  
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Obr. 1. Patentopozinkovací linka 

Austenitizační pec  

Rám nosné konstrukce je vyroben z ocelových profilů a obvodového pláště z plechu. 

Uvnitř je pec vyzděná ţáruvzdorným a izolačním materiálem tak, aby na vnějším povrchu 

pece bylo dosaţeno stejné teploty, jako je teplota okolí. Boční stěny pece jsou vybaveny 

hořáky na ohřev. Spalování ve správných poměrech - O2 ,CO, CO2 umoţňuje, aby dráty 

procházející tímto zařízením byly ohřívány plynule a rovnoměrně po celou dobu jejich 

pobytu v peci. Nesprávné nastavení spalovacích poměrů v peci můţe mít za následek 

zvýšenou tvorbu okují, výnos olova z olověné lázně. Pec je 5. zónová s přímým ohřevem, 

vytápěná zemním plynem. 

 

Olověná kalicí lázeň 

V přední části lázně je chladící komora, v závislosti na okamţitém zatíţení pece jsou 

v olověné lázni dvě čerpadla, která slouţí k promíchávání olověné lázně. Chladící zařízení 

je typu trubkového výměníku tepla, ve kterém obíhá vzduch hnán pomocí ventilátoru a 

horký vzduch pomocí komínku, je vyfoukáván do prostoru. Kalicí lázeň je 2. zónová s 

vytápěním zemním plynem. V zadní části lázně je umístěno a antracitem naplněno stírací 

loţe k zajištění konečného odstranění tekutého olova, které by se mohlo zachytit na 

drátech. Celý povrch lázně je, z důvodu tepelné izolace a jako ochrana před oxidací olova, 

pokryt antracitem, ale můţe se pouţít taky vermikulit, uhlí.  

 

10 

11 

12 

13 

  14 

1 - odvíjecí médium (cívka)    6 - moření  11 - zinkovací pec 

2 - akumulační válec     7 - oplach  12 - segment 

3 - austenitizační pec     8 - tavidlo  13 - sekundární chlazení 

4 - olověná pec      9 - suška  14 - navíjecí médium (stojan) 

5 - chlazení    10 - protitahy 
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Chlazení  

Vana je z nerezové oceli, rozdělená na dvě nezávislé časti. 

Účel - ochladit dráty na teplotu niţší neţ 60 °C, aby se zajistila ochrana mořící lázně,  

Chladící médium je voda, odstraňuje co nejvíce kalu a sazí. 

Moření 

Kyselina chlorovodíková, teplota maximálně do 60°C, materiál uzavřené mořicí vany 

(UMV) je polypropylen.   

Cirkulace čerpadlem, kde kyselina zaplňuje horní části přepadových stolů, vstřikováním 

děrovanými trubkami vytváří efekt víření, při kterém je tak moření drátu intenzivnější.      

Vodní clony a kryty k zajištění nepropustnosti lázně na vstupu i výstupu, vzduchové stírání 

proti úniku kyselých par, ohřev elektrickou topnou spirálou. 

Oplachy 

Vana z polypropylenu, 4 aktivní činnosti proplachu,  

Oplachovým médiem je voda - vodní clona zabraňující úniku výparů. 

Tavidlová lázeň 

Vana z propylenu. 

Pouţití chloridu amonného jako tavidla. 

Cirkulace čerpadlem, ohřev elektrickou topnou spirálou. 

Sušení 

Dvojitý plášť s izolací upevněn na kovovém rámu, vytápění plynem. 

Zinková pec s chladící věží 

2. zónová keramická vana, mohutná kovová konstrukce, pec je vytápěná zemním plynem. 

Ponořený segment v zinkové lázni je vyroben ze směsi s křemíkem viz obr. 2, dusíkové 

stírací zařízení, primární chladící zařízení pece vyrobeno z trubek, sekundární chlazení 

s převáděcími válci ponořenými do vody v chladící skříni.  

Protitahy 

Systém kladek (sada pro kaţdý drát zvlášť), slouţící k zabránění vibrací drátu vstupujícího                            

do zinkové lázně pod segmentem a procházejícího tryskou, kde hrozí riziko sdírání    

zinkového povlaku drátu o hrany trysky.    
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 2.2 Patentování ocelového drátu 

 

Patentování ocelového drátu je zvláštní případ izotermického zušlechťování. Drát získává 

průchodem olověnou lázní o teplotě 500 aţ 590 °C velmi houţevnatou a pevnou strukturu 

tvořenou jemně lamelárním perlitem. Takto upravený materiál umoţňuje značné redukce 

průřezu při dalším taţení. Lamelární perlit je tvořen z feritických a cementitických destiček o 

tloušťce 10 - 20 nm (miliontiny mm).  

Princip patentování spočívá v ohřevu do oblasti austenitu (cca 100 °C nad Ac3 nebo Acm 

v závislosti na chemickém sloţení: 850 - 1000 °C; s rostoucím obsahem uhlíku aţ do 

obsahu C = 0,765 % se teplota sniţuje, pak roste) a v izotermickém podchlazení (za 

konstantní teploty) okolo 550 °C. Patentování je pouţíváno pro vstupní tepelné zpracování 

válcovaného drátu anebo mezioperační tepelné zpracování předtahového drátu z oceli o 

obsahu uhlíku 0,3 aţ 0,9 %. Známe více způsobů patentování, je to zejména patentování do 

olova, patentování do soli, patentování stlačeným vzduchem, patentování ve fluidních 

loţích. Jiným způsobem tepelného zpracování s obdobným účinkem jako patentování je 

řízené ochlazování válcovaného drátu (ŘOVD). 

Izotermická i anizotermická přeměna austenitu (patentování) je ovlivňována zejména 

těmito základními faktory:  

- chemickým sloţením oceli, 

- průřezem patentovaného drátu, 

- teplotou ohřevu a teplotou ochlazování, 

- rychlostí drátu v lince, 

- velikostí zrn austenitu. 

Kvalitu patentování hodnotíme jak metalografickým rozborem struktury drátu, tak zejména 

levnější a rychlejší tahovou zkouškou. Patentováním dostáváme pevnost drátu, která je cca 

o 100 – 150 MPa vyšší neţ ŘOVD. Ke zvyšování hospodárnosti výroby jsou zařízení 

k patentování povrchové úpravy drátu před taţením a k zinkování spojovány do linek.  

 

Velmi důleţité je také dokonalé prohřátí drátů před vstupem do olověné lázně. To se 

reguluje rychlostí a nastavením teplot na jednotlivých zónách pece. Podle parametrů pece 

(délka pece) a nastavené rychlosti určujeme dobu pobytu drátu v peci. Zpomalením 

rychlosti docílíme lepšího prohřátí drátů v peci (delší výdrţ na teplotě) a zrno stačí více 

narůst. Austenizovaný drát získává průchodem olověnou lázní o teplotě 500 – 550 °C   
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 (v našem případě i vyšší teplotou v olověné lázni) velmi houţevnatou a pevnou strukturu 

směsi jemného perlitu a bainitu. Ta umoţňuje značné redukce průřezu při dalším taţení. 

Zároveň lze na linkách tepelně zpracovávat při teplotách Pb kolem cca 580 °C 

nízkouhlíkový drát za účelem sníţení pevnosti a obnovení taţitelnosti. Tímto zpracováním 

v podstatě nahrazujeme rekrystalizační ţíhání [1]. Jakost zapatentovaného drátu je 

zpravidla hodnocena provedením rozboru struktury oceli a hodnocením rozptylů 

dosaţených mechanických a technologických vlastností. 

 

 Jakost drátu je ovlivněna zejména: 

          - parametry pouţitého materiálu, 

          - technologií patentování, 

          - technickou úrovní technologického zařízení. 

Z hlediska chemického sloţení ocelí vhodných k patentování je v běţně dostupné literatuře 

uváděn pouze vliv uhlíku a manganu. U podeutektoidních ocelí se s přibývajícím obsahem 

uhlíku nos C-křivky posunuje doprava. U obsahu uhlíku 0,35 % nastává počátek přeměny 

ve velmi krátkém čase, takţe úplné přeměny austenitu při pouţívaných teplotách nelze 

dosáhnout ani při vysoké rychlosti ochlazování. Největší stálost austenitu má eutektoidní 

ocel. Obsah manganu do značné míry ovlivňuje polohu S-křivky. S přibývajícím obsahem 

manganu se nos křivky posouvá vpravo současně s rozšířením oblasti izotermické 

přeměny. 

Důleţitým činitelem při rozpadu austenitu je průměr drátu. Drát větších průměrů je vlivem 

větší akumulace tepla ochlazován v jádře pomaleji. Střed drátu po ponoření do ochlazovací 

lázně setrvává ještě určitou dobu na kalící teplotě, začátek ochlazování je oproti povrchu 

časově posunut doprava. Lze konstatovat, ţe čím menší je průměr drátu, čím vyšší je obsah 

uhlíku a čím niţší je teplota ochlazování lázně, tím více se přeměna austenitu bude 

přibliţovat izotermickému ději [2].   

 

 2.3 Předúprava povrchu 

2.3.1 Odmaštění 

 

Jeho účelem je zbavit povrch drátů všech cizorodých nečistot a mastnot a vytvořit 

podmínky pro moření. U patentozinkovací linky na obr. 1. je odmaštění nahrazeno 

vlastním patentováním.  
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2.3.2 Chlazení 

Účelem chladící lázně je ochladit dráty na teplotu niţší neţ 60 °C, aby se zajistila ochrana 

propylenové lázně a odstranily mechanické nečistoty z povrchu drátu, jenţ vychází z 

olověné lázně. 

2.3.3 Moření 

Proces moření patří do chemických povrchových úprav, slouţí zejména k odstranění 

zbytků oxidů. Provádí se ponorem do kyselin HCl, H2SO4 [3]. Je známo, ţe kyselina 

chlorovodíková rozpustí okuje rychleji neţ kyselina sírová o stejné koncentraci. Okujová 

vrstva je tvořena několika vrstvami v pořadí wüstit- FeO, magnetit- Fe2O3, hematit- Fe3O4. 

2.3.4 Oplach  

Základním poţadavkem na kvalitu oplachu je, aby se co nejvíce omezil přenos solí ţeleza 

do tavidla. 

2.3.5 Tavidlo 

Namáčení povrchu v tavidle je poslední operací před pozinkováním. Základní funkcí 

tavidla je odstranit z mořeného povrchu zbytky solí, které se usadily na povrchu drátu při 

moření a oplachováním nebyly dostatečně odstraněny, zabránit oxidaci a dobrým 

odtavením zajistit dokonalé smočení povrchu drátů v zinkové lázni. Tavidlo čistí povrch 

oceli chemickým narušením. Smáčení materiálu se dosáhne krátkým ponořením drátu do 

roztoku teplého tavidla. Chlorid amonný je sloţka vysoce rozpustná a má vlastnost 

narušovat kovy, zmenšuje povrchové napětí drátu, hlavně při teplotách obvyklých při 

pozinkování, tj. cca 450 °C.         

2.3.6 Sušení 

Účelem je vysušit drát na maximum, aniţ by se poškodilo tavidlo na povrchu drátu. Suší se 

proudem horkého vzduchu.    

 

        2.4 Zinkování 

 

Zinkování drátů v roztaveném zinku, je ovlivňováno zejména poţadavkem na náběr zinku 

na jeho povrchu, mechanické a technologické vlastnosti drátu. V praxi se při zinkování 

teplota pohybuje v rozmezí 430 - 460 °C. Při zvýšení teploty nad 475 °C se zvětšuje 

rychlost tvoření neţádoucích intermetalických sloučenin ţeleza se zinkem. Hrozí 

poškození ocelové zinkovací vany. 
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Použití válce – jen v případě, ţe všechny dráty mají stejnou rychlost. 

Průměr válce má být 100 aţ 120-ti násobek drátu. Otáčí se v zinkové lázni třením drátu o 

válec. 

 

Použití segmentu -  jen při zinkování více rychlostmi současně. Výhodou segmentu je také 

to, ţe nepodporuje víření tvrdého zinku - je stacionární viz obr. 2. O poloměru segmentu 

platí totéţ, co pro válec. 

 

 

 

Obr. 2.  Ponořený segment v zinkové lázni 

 

Při zinkování více rychlostmi současně (při pouţití válce) by rychlejší dráty roztáčely válec 

a pomalejší dráty by vystupovaly volně z lázně, coţ by mělo za následek chvění drátů. 

Během zinkování se doplňuje průběţně zinek a udrţuje se čistota hladiny zinkovací lázně v 

místě vstupu drátů (obsluha odstraňuje z hladiny tavidlovou strusku, oxidy Zn a zinkový 

popel). Pro doplňování zinku platí, ţe všechny předměty přicházející do styku s 

roztaveným zinkem, musí být suché. 

 

Vliv žárového zinkování na vlastnosti drátu: 

- pevnost v tahu a mez průtaţnosti se sniţují, 

- taţnost se zvyšuje, 

- počet ohybů a krutů se sniţuje. 

 

 

 

1 - centrální nosník 

2 - zinková lázeň 

3 - pozinkovaný drát 

4 - stírání   

5 - těsnicí desky 

6 – nosný kovový drţák   

7 - boční podpěry 

8 - povrch s vodícími dráţkami na dráty 
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Změna mechanických a technologických vlastností závisí na obsahu uhlíku v oceli, 

struktuře a stupni protváření. Pevnost drátu klesá tím více, čím obsahuje vyšší procento 

uhlíku a čím větším úběrem byl taţen. Počet ohybů a krutů klesá tím méně, čím větší 

deformací byl drát taţen. Přilnavost zinkového povlaku je závislá primárně na vlastnostech 

základního materiálu a sekundárně na chemickém sloţení oceli. S rostoucí tloušťkou 

povlaku klesá přilnavost, ta ovlivňuje do značné míry i poměr vrstvy čistého zinku ke 

slitinové vrstvě. Ze zkušenosti víme, ţe špatný poměr těchto vrstev způsobuje trhliny aţ 

odlupování zinkového povlaku.  

Tento problém je ovlivněn rozdílem pruţnosti vrstev oceli, slitinové vrstvy a vrstvy čistého 

zinku. Na hranicích fází vznikají střihová napětí, takţe dochází k rozvrstvení. K rozpojení 

dochází o to snadněji, oč je rozdílnější bod tečení jednotlivých fází [4]. 

Problémy zinkování: 

- kolmý výstup ze zinkové lázně při tlustém zinkování, 

- tloušťka tvrdého zinku (regulace dobou ponoru při dané teplotě zinku a rychlosti), 

- tloušťka čistého zinku (druh a stav zásypu na výstupu ze zinkové lázně, rychlost 

zinkování), 

- výstup drátu bez chvění. 

Kvalitní ukazatele zinkování: 

- rovnoměrná tloušťka, 

- optimální struktura, 

- vysoká přilnavost. 

Čištění zinkové lázně 

Čištění je moţno provádět jak mechanickou lopatou, tak ručně pomocí děrovaných lopat. 

Postup vybírání tvrdého zinku spočívá v nabrání tvrdého Zn usazeného na dně vany a 

velmi pozvolném zvedání lopaty nad hladinu lázně, kde se nechá okapat čistý Zn. Po 

okapání se zbylý tvrdý zinek „vylije“ do připravených forem ve tvaru housek. Při čištění 

tvrdého zinku je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození ochranné vrstvy. Také 

není moţné doplňovat zinkovou lázeň vlhkými houskami, obojí by vedlo ke zvýšení eroze 

ocelových van nebo poškození keramických hořáků.  
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3.    Teorie žárového zinkování 

         3.1 Zinek 

Zinek - stříbřitý kov s modrošedým odstínem je přechodným prvkem 4. Periody II. B 

skupiny periodické tabulky s atomovým číslem 30. Na vzduchu rychle ztrácí lesk, má 

relativní atomovou hmotnost 65,4. Teplota tání zinku je 419,53 °C. Slouţí jako součást 

různých slitin, pouţívá se při výrobě barviv a jeho přítomnost v potravě je nezbytná pro 

správný vývoj organizmu [5]. 

Zinek je středně tvrdý kov, při pokojové teplotě křehký, při vyšší teplotě se dá kovat a je 

taţný. Na vzduchu se zinek pokrývá souvislou vrstvičkou oxidu zinečnatého ZnO, která ho 

chrání před další oxidací. Při zahřátí na vyšší teplotu shoří na oxid zinečnatý ZnO. Zinek 

dobře reaguje se zředěnými kyselinami, přičemţ se uvolňuje vodík a v roztoku zůstává 

zinečnatá sůl příslušné kyseliny [6]. 

   

Obr. 3. Smithsonit Obr. 4. Zinkit Obr. 5. Sfalerit 

           

Zinek se v přírodě vyskytuje vázaně v rudách, smithsonit (ZnCO ), obr. 3., zinkit (ZnO), 

obr. 4. a nejrozšířenější je sfalerit, obr. 5. v podstatě sulfid zinečnatý ZnS. Ze sfaleritu se 

výroba zinku v minulosti prováděla hutnickým způsobem, praţením rudy, přičemţ vzniká 

oxid zinečnatý (ZnO) a ten se dále redukuje koksem [7]. Dnes je obvyklejší mokrý 

elektrolytický způsob výroby zinku, při kterém se zinek z rudy vylouţí pomocí kyseliny 

sírové. Ze vzniklého roztoku síranu zinečnatého se poté čistý zinek elektrolyticky vyloučí 

na hliníkové katodě. Světová produkce zinku je stálá a pohybuje se kolem 6 milionů tun za 

rok. Zinek je po ţeleze, mědi a hliníku čtvrtým nejvíce průmyslově vyráběným kovem. 

Nejvíce rudy se vytěţí v Kanadě, ale většina se zpracovává jinde. Zinek nachází významné 

uplatnění jako antikorozní ochranný materiál především pro ţelezo a jeho slitiny [8]. 

Poskytuje dokonalou katodickou ochranu. Má dostatečný protikorozní účinek po celou 

dobu, co pokrývá povrch oceli. Zinek tvoří odhadem 0,004 % zemské kůry, je na 25. místě 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Smithsonite-Nam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sphale


Juraj Kendra Bakalářská práce  

12 
 

mezi prvky co do četnosti svého výskytu na Zemi. Je nezbytný pro růst a vývoj většiny 

ţivých organismů. Zdravý dospělý člověk ho má ve svém těle 1,4 - 2,3 g. Zinek je ze 

100% recyklovatelný. Více neţ 80 % zinku je recyklováno. Třetina zinku, 

spotřebovávaného v EU, je z recyklovaného materiálu [9].  

Zinkování v roztaveném zinku se pouţívá ve velkém rozsahu jako nejlevnější způsob 

povrchové ochrany a umoţňuje regulovat tloušťku, pruţnost a vzhled povlaku. Způsobů 

nanášení povlaku zinku je několik, nejběţněji vyuţívanou technologií je ţárové zinkování. 

Tato technologie se pouţívá jednak v kontinuálních procesech jako je ţárové zinkování 

pásu a drátu, dále na poloautomatizovaných linkách při ţárovém zinkování trubek nebo 

fitinků, ale především při ţárovém zinkovaní různých typů ocelových dílů a konstrukcí v 

procesu tzv. kusového zinkování.  

Ţárově zinkovaná ocel se pouţívá jako konstrukce ve stavebnictví, mosty, silniční 

svodidla, značení, stoţáry elektrického napětí, oplocení, zábradlí, zastávky, výztuţ do 

betonu, u které vytváří s betonem stejně pevnou vazbu jako ocel povrchově neupravovaná 

[9, 10]. Ţárové zinkování se zpravidla provádí při 440 - 460 ° C nebo při teplotách vyšších 

- 540 °C, například pouţívaných pro spojovací prostředky. Při vyšší teplotě zinkové lázně 

reaguje ocel a zinek mezi sebou a tak vznikají jednotlivé fáze s různým sloţením a 

strukturou.  

V praxi je obvyklé mluvit pouze o čistém zinku a zinkové vrstvě s obsahem ţeleza. 

Tloušťka je vyjádřená v m nebo g/m
2
. Přímé stanovení tloušťky vrstvy se provádí 

mikroskopem nebo rozpouštěním zinku. V normě ISO 1460:1992 je popsána technika pro 

gravimetrické stanovení hmotnosti na jednotku plochy kovového povlaku ţárově 

pozinkovaného ţelezného materiálu. Alternativou ke stanovení hmotnosti je objemová 

metoda, kusy drátu jsou rozpuštěny v kyselině chlorovodíkové za vzniku určitého objemu 

vodíku. Objem tohoto plynu se měří a pouţívá pro výpočet hmotnosti zinku [11]. Další 

zkouškou je určení celistvosti a rovnoměrnosti zinkového povlaku. Účelem zkoušky je 

zjištění celistvosti a rovnoměrnosti zinkového povlaku na drátě dle normy ČSN 42 0743. 

Metoda je zaloţena na ponořování vzorku do roztoku síranu měďnatého, ve kterém se 

postupně rozpouští zinkový povlak. Místa se slabou vrstvou Zn povlaku se nahradí 

vyloučenou mědí, coţ se projeví červenými skvrnami na vzorku drátu. 
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Reakční činidla a roztoky: 

1. Síran měďnatý, hustota roztoku  = 1,186 g.cm
-3

 

2. Uhličitan měďnatý zásaditý 

3. Destilovaná voda 

4. Hydroxid měďnatý 

   3.2 Struktura zinkového povlaku 

Jednotlivé fáze se liší svým chemickým sloţením i svými vlastnostmi a narůstají v pořadí 

odpovídajícím stavovému binárnímu diagramu Fe – Zn, zobrazeném na obr. 6. 

 

Fáze  – za teploty 450 °C se v oceli můţe Zn rozpustit do koncentrace 4 %, aniţ dojde 

k fázové přeměně. Proto se nevyskytuje fázové rozhraní mezi ocelí a fází  s rozpustným 

Zn. 

 

Fáze  – ( Fe5Zn21) obsah ţeleza v této fázi se pohybuje mezi 21–28 %, je velmi tenká. 

 

Fáze  – (FeZn7) obsah ţeleza se pohybuje mezi 7–12 %, je výraznější neţ fáze  a je 

tvořena tvrdými sloupkovými krystaly kolmými na povrch.  

 

Fáze – (FeZn13) obsah ţeleza je 6–6,2 %. Tvoří hrubé sloupcové krystaly orientované 

kolmo na povrch. Krystaly této fáze při zinkování často odpadají od povrchu součástí a 

klesají na dno lázně, kde tvoří odpad, tzv. tvrdý zinek. Je to poslední vnější fáze, pokud 

jsou předměty ponořeny v roztaveném zinku. 

 

Fáze  – je vlastně povlak čistého zinku, který vznikl vynesením zinkové lázně při 

vytahování předmětu. Tato fáze je velmi měkká, plastická a její přítomnost je nezbytná, 

mají – li být pozinkované součásti dále tvářeny bez porušení povlaku. Protoţe je v 

roztaveném zinku vyšší rozpustnost ţeleza neţ ve fázi , kde je 0,008 %, dochází při 

tuhnutí fáze  k občasnému vyloučení krystalů fáze , coţ zhoršuje plasticitu a vzhled 

povlaku [1, 12, 13]. 
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Obr. 6.  Rovnovážný diagram Fe-Zn a schéma kolmého řezu zinkového povlaku podle 

Schramma 

3.3 Vlivy na růst povlaku     

Tloušťku povlaku, jeho vzhled a přilnavost, ovlivňuje průběh reakce a také způsob tuhnutí 

vnější zinkové vrstvy. Na průběh reakce má vliv celá řada parametrů. Za nejdůleţitější 

jsou ve většině odborných prací povaţovány chemické sloţení oceli, doba ponoru, sloţení 

a teplota lázně zinku [1]. 

 

Vliv teploty lázně a doby ponoru 

S rostoucí teplotou lázně roste i konečná tloušťka povlaku bez ohledu na chemické sloţení 

zinkovaného výrobku. Obdobný vliv má i doba ponoru. S rostoucí dobou ponoru narůstá 

tloušťka povlaku, obecná charakteristika vlivu na sloţení zinku na obr. 7.  

 

Obr. 7.  Obecná charakteristika vlivu změny rychlosti při konstantní délce ponoru na 

tloušťku Zn 
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Vliv struktury a chemického složení 

Na strukturu zinkovaného povlaku má rovněţ vliv struktura a chemické sloţení drátu 

zejména C, Si, P: 

P - předpokládá se, ţe do obsahu 0,1 % nemá vliv. Při vyšším obsahu zvyšuje difůzi 

      ţeleza (rozpouštění ţeleza - tvorba slitinové vrstvy). 

Si - urychluje difůzi ţeleza od obsahu 0,15 %. V obsazích cca 0,07 - 0,11 %  

      (tzv. Sandelinova oblast) podporuje velmi intenzivní růst slitinové vrstvy Zn  

     (nebezpečné pro dlouhé ponory v Zn lázni - kusové zinkování). 

C - podporuje růst slitinové vrstvy. Jeho vliv je asi o polovinu menší neţ vliv Si. Zvýšený 

      obsah C však příznivě působí na plasticitu zinkového povlaku tím, ţe zpomaluje         

      tvorbu nejkřehčí fáze (gama) [1, 12]. 

Nepříznivý vliv Si a C na plasticitu zinkového povlaku lze částečně eliminovat velmi 

krátkým ponorem drátu v tekutém zinku. Obecně platí zásada, ţe čím víc obsahuje ocel 

legujících prvků, tím snáze se zinkuje; tím snáze se tvoří slitinová fáze. Z tohoto důvodu 

byla pro silné zinkování drátů vyvinuta ocel s označením C05, P2- xxSi (větší obsah Si). 

 

Vliv složení zinkové lázně 

 

Pro zinkování drátu se obvykle vyţaduje co nejčistší elektrolytický zinek (99, 97 %) nebo 

jemný zinek (99,995 %). 

Na strukturu zinkového povlaku má také vliv sloţení zinkové lázně – hlavně prvky: 

Fe - je trvalým legujícím prvkem. Větší mnoţství Fe se vyloučí ve formě krystalů 

intermetalické fáze -  (tvrdý zinek). Při pozinkování je třeba dbát, aby nedocházelo k 

rozmíchávání tvrdého zinku, protoţe se jím zhoršuje vzhled a drsnost povlaku, zvyšuje 

viskozitu a tím zvyšuje tloušťku povlaku. 

Pb - je v Zn při teplotě 450 °C rozpustné asi do 1 % a klesá ke dnu. Toho se vyuţívá  

        pro snazší vybírání tvrdého zinku. 

Sb - tvoří Zn květ, přidává se do lázně do obsahu 0,3 %, zvyšuje rozpustnost Fe v lázni 

Cd - urychluje reakci lázně se ţelezem. Jeho vliv se omezuje hliníkem. 

Cu - se vyskytuje v Zn v nepatrném mnoţství a má alespoň příznivý vliv na zmenšení      

        tloušťky intermetalické vrstvy. 
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Sn – zhoršuje mechanické vlastnosti Zn povlaku. Zvětšuje viskozitu taveniny a zvětšuje    

        tloušťku intermetalických fází průměrně o 38 % ve srovnání se zinkováním v čistém   

        zinku. Cín podporuje vnik velkých Zn květů (krystalových obrazců).   

As – v lázni se vyskytuje v malém mnoţství a je povaţován za nejškodlivější příměs, 

neboť zvětšuje křehkost zinkového povlaku. 

Al - z legujících prvků ovlivňuje růst povlaku a jeho strukturu nejvíce. Jako přísada má    

       i ve velmi malém mnoţství příznivý vliv, zlepšuje vzhled, ohebnost výrobků, jejich      

       tekutost, zmenšuje výskyt oxidů na povrchu lázně, omezuje tvorbu Fe-Zn fází.  

       Po určitou dobu brzdí vytváření povlaku. Nad 0,20 % nastávají poruchy [1,13]. 

Zinkování je ovlivňováno zejména poţadavky na hmotnost zinku na povrchu ocelového 

drátu.     

 

 3.4 Způsoby žárového zinkování      

 

Podle způsobu výstupu ocelového drátu z taveniny rozlišujeme ţárové zinkování: 

 Obvyklé: 

Při obvyklém zinkování vystupuje drát z taveniny zinku šikmo viz. obr. 8., přičemţ vrstva 

čistého zinku je téměř úplně mechanickým způsobem stírána z povrchu drátu pramencem 

(stírací šňůra z nehořlavého materiálu s ţíhaným drátem ve tvaru pruţiny).  

Stěr je navinutý před vstupem do lázně ve 3-5 závitech na kaţdý drát zvlášť. Navinutý stěr 

je po průchodu zinkovou lázní zachycen hřebenem, který je umístěn na výstupu drátu ze 

zinkové lázně. Pozinkovaný drát volně prochází štěrbinou mezi zuby hřebenu, na kterém je 

zachycen stěr. Tím dochází ke stěru zinku. K zamezení ztuhnutí setřeného zinku je místo 

stěru ohříváno plamenem plynového hořáku. Zinkový povlak je při obvyklém zinkování 

tvořen pouze vrstvou tvrdého zinku [4, 12, 13, 14].      

 

Obr. 8.  Obvyklé zinkování - stěr prováděný pramencem 

 

1 - válec regulace délky ponoru 

2 - zinkový válec  

3 - stěr s dřevěným uhlím  

4 - stěr prováděný pramencem 

5 - vodní chlazení 
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Tlusté:    

 

Obr. 9. Tlusté zinkování - stěr prováděným zásypem 

 

Pouţívá se u drátu, kdy je potřeba vysoký náběr zinku. Stěr je prováděn sypkým 

materiálem (např. komerční produkt Galwasmooth, firmy Henkel, Düsseldorf, Německo). 

Drát opouští roztavenou lázeň svisle přes lůţko jako na obr. 9. ze směsi dřevěného uhlí a 

oleje umístěného na povrchu ve vrstvě asi 10-15 cm. Při stírání plynem je nahrazené lůţko 

uhlí, tryskou vloţenou do drţáku. Drát přechází pomyslnou osou trysky. Do otvoru trysky 

je přes regulátor tlaku vháněn plyn, který svým tlakem stírá zinkovou vrstvu na 

poţadovanou velikost. Povrch drátu, který přešel touto tryskou je velmi jemný i při 

vysokých rychlostech, tj. 75 % zvýšení rychlostí v porovnání se staršími technikami. Touto 

technikou se mohou se produkovat silné zinkové povlaky [11]. 

 

Mladším procesem protikorozní ochrany jsou Zn-Al povlaky, jako Benzinal a Galfan. 

Nabízejí alternativu standardu zinkovaných povlaků. Povlaky Zn-Al jsou běţně zaloţeny 

na eutektické zinko-hlinikové slitině s 5 % hliníku. V případě Galfanu jsou malé přísady 

kovových prvků mezi 0,03-1 % (hlavně lanthanu a ceru). V originální licenci se specifikuje 

0,005-1 % kovové sloţky. Optimální slitina byla definována 4,7-5,2 % hliníku 0,02-0,05 % 

ceru, a 0,01-0,04 % lanthanu. Obsah kovových prvků byl nastaven tak, aby zlepšil pruţnost 

a korozní odolnost. Cer a lanthan jsou kovy, poměrně drahé zvyšují cenu povlaku. 

Z finančního pohledu je jejich přítomnost nevhodná, ale dávají nám poţadované technické 

zlepšení. Povlak kovové sloučeniny Zn5Al je znám pro své významné lepší korozní 

vlastnosti ve srovnání se zinkovým standardem (přibliţně 3x lepší odolnost) [15].     

Vzájemná slučitelnost slitiny roztaveného Galfanu a běţně pouţívaného systému ţárového 

zinkování není moţná. Tudíţ je vyuţit proces dvojího ponoru jako na obr. 10. 

1 - převáděcí válec 

2 - zinkový válec 

3 - stěr s dřevěným uhlím 

4 - vodní chlazení 

5 - válec tlumící vibrace drátu   

6 - horní směrový válec   
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Vyţíhaný, očištěný a mořený ocelový drát je pozinkován v roztaveném zinku. Tento drát 

pokračuje do druhé lázně obsahující roztavený Galfan v dostatečné vysoké teplotě, aby se 

roztavil zinek potaţený v první lázní. To proměňuje tyto ţelezo-zinkové intermetalické 

vrstvy na hliniko-ţelezo-zinkovou intermetalickou vrstvu Al-Fe-Zn. Vrstva Galfanové 

slitiny je poslední vrstvou nanesenou na povrchu po výstupu z Galfanové lázně [16]. 

 

 

Obr. 10.  Schéma dvojitého ponoru - Galfan proces 

4.      Návrh experimentu  

Při zkoušení experimentu byl pouţitý patentovaný drát, průměr 2,4 mm, značky oceli 

C62D, tavby číslo 30800 – 1G.   

Na lince 803 byla provedena zkouška s navrţeným materiálem. Při zkoušce byla pouţitá 

standardní technologie pro patentování dle výrobního příkazu, na ţíle č. 10. Pozinkování se 

provádělo postupně při změnách délek ponoru, změnách rychlosti a pouţití protitahu podle 

tabulky č. 1. Po pozinkování bylo odebráno po 3 kusech vzorků pro kaţdou změnu 

parametrů a to z 1., 5., 10. závitu. Byli provedené metalografické zkoušky zinkového 

povlaku u všech vzorků, vyhodnocení mikrostruktury drátu podle parametrů.  

 

Důvodem pro výběr rychlosti 50 m.min
-1

 bylo, ţe je to standardní rychlost na lince pro 

pozinkování průměru 2,4 a 20 m.min
-1

 je zatahovací rychlost, při které obsluha linky 

zatahuje jednotlivé dráty na navíjecí pole a je nejniţší moţná, kterou dovoluje frekvenční 

měnič motoru linky. Pro volbu délek ponoru rozhodovala maximální moţná dosaţitelná 

délka na zinkové vaně, to znamená, 8,8 m za pomocí korekční tyče.  

Délka ponoru 6,6 m je velikost odpovídající vstupu drátu z posledního převáděcího válce 

před vanou, délka 6,5 m je standardní délka pro zinkování na lince a délka 3,0 m je 

nejkratší moţná délka ponoru. Z dlouhodobých zkušeností víme, ţe při kratším ponoru drát 

praská. Důvodem praskání převáděného drátu je velký zlom pod segmentem v zinku.  

 

 

 

Výstup drátu z chloridu 

Vstup drátu na navíjecí pole 
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Tabulka č. 1 Rozdělení parametrů pozinkování na skupiny dle technologie zpracování 

číslo 
zkoušky 

délka  
ponoru 

rychlost použití 
protitahů 

počet 
vzorků 

 m m/min  

3 

1A  

8,8 

50 
A 

1B B 

2A 
20 

A 

2B B 

3A 

6,6 

50 
A 

3B B 

4A 
20 

A 

4B B 

5A 

6,5 

50 
A 

5B B 

6A 
20 

A 

6B B 

7A 

3,0 

50 
A 

7B B 

8A 
20 

A 

8B B 
  
  

5.   Výsledky experimentu 

Na příčných a podélných řezech povlaku zinku bylo provedeno mikroskopické šetření.  

U všech hodnocených řezů byl zjištěn po obvodu i po délce souvislý neodlupující se a 

přilnavý povlak. Nečistoty v povlaku a na rozhraní s drátem nebyly zjištěny. U některých 

zkoušek byly na přechodu tvrdý – čistý zinek zjištěny ojedinělé póry. Charakter fází a 

tloušťky jednotlivých vrstev vykazují rozdíly v souladu s technologií zpracování.  

5.1 Rozbor vzorku 1 A, 1 B 

 - délka ponoru lp = 8,8 m, rychlost v = 50 m.min
-1

 

Vzorek 1 A s protitahem  

- povlak v příčném směru vykazuje místy nerovný, zvlněný povrch, jak vidíme na obr. 11. 

bez výraznější excentricity. U 5. závitu - byl zjištěn 2 x pór. Přechodové fáze jemně 

sloupkovité, jen místy bez sloupků na malé časti obvodu, minimální vrstvu 

intermetalických fází na částech obvodu vidíme na obr. 12.   

 



Juraj Kendra Bakalářská práce  

20 
 

  

Obr. 11. Vzorek 1A - příčny řez, vrstva 

slitinových fází, hrbol na povrchu 

Obr. 12. Vzorek 1A - příčný řez, minimální 

vrstva slitinových fází na části obvodu 

          

                       

V čistém zinku byly rozptýlené menší mnoţství intermetalických částic. Příčné vlasové 

trhliny byly pozorovány ve tvrdém zinku a jedna trhlina v čistém zinku všech řezů 

v podélném směru. Povrch byl nerovný, místy přehrnutý.    

Vzorek 1 B bez protitahu 

- na řezech v příčném směru povlak místy více zvlněný aţ hrbolatý, mírně excentrický, 

nerovnosti na povrchu do 0,020 mm. Vrstva tvrdého zinku je obdobná jako u vzorku 1 A, 

její sníţená tloušťka byla pozorovaná na větším úseku obvodu.  

Po délce povlak zvlněný, hrbolatý, přehrnutý, nerovný v závislosti od linie vedení řezu.    

U všech zkoušek zjištěny příčné vlasové praskliny ve tvrdém zinku, u 5. závitu jedná 

trhlina přes celý povlak, jak ukazuje obr. 13. 

 

 

Obr. 13. Vzorek 1B - podélný řez, příčná trhlina v povlaku 
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 Tabulka č. 2 Tloušťky jednotlivých vrstev v příčném směru vzorků 1A, 1B 

s protitahem tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,004-0,008 0,028-0,070 0,036-0,080 

5. závit 0,004-0,010 0,024-0,062 0,030-0,072 

10. závit 0,004-0,010 0,022-0,060 0,026-0,070 

bez protitahu tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,004-0,010 0,034-0,066 0,042-0,072 

5. závit 0,004-0,010 0,026-0,074 0,032-0,084 

10. závit 0,002-0,010 0,028-0,076 0,036-0,084 

                       

5.2 Rozbor vzorku 2 A, 2 B 

 - délka ponoru lp = 8,8 m, rychlost v = 20 m.min
-1

 

Vzorek 2 A s protitahem  

- povlak po obvodu poměrně souměrný s hladším povrchem, jen na 2-3 místech zvlněný, 

rýhovaný, bez větších hrbolů nebo nerovnost (viz. obr. 14). Po naleptání je v povlaku 

patrná výrazná vrstva slitinových fází převáţně sloupkovité morfologie, se zřetelnou gama 

– fází, jejíţ tloušťka se většinou po celém obvodu pohybuje 0,010 – 0,020 mm. Jen na 

krátkém úseku nebo v místě členitějšího rozhraní dosahuje minimální tloušťky, jak vidíme 

na obr. 15. V ojedinělých místech zachyceny praskliny nebo póry ve tvrdém zinku. 

Charakter povlaku v podélném směru koresponduje s řezy příčnými. Ve vrstvě tvrdého 

zinku pozorovány vlasové příčné trhliny, u 5. závitu ojedinělá trhlina i ve vrstvě eta – fáze. 

  

Obr. 14. Vzorek 2A - příčný řez,  Obr. 15. Vzorek 2A - příčný řez, 

minimální tloušťka povlaku   maximální tloušťka povlaku 
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 Vzorek 2 B bez protitahu 

- povrch a struktura povlaku jsou obdobné jako u zkoušek předcházejících. V příčném 

směru však povlak vykazuje větší excentricitu a na podélných řezech zjištěn větší výskyt 

příčných trhlin přes celý povlak, jak je patrné na obr. 16.   

Tabulka č. 3 Tloušťky jednotlivých vrstev v příčném směru vzorků 2A, 2B 

s protitahem tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,006-0,020 0,006-0,028 0,018-0,038 

5. závit 0,004-0,020 0,006-0,026 0,020-0,040 

10. závit 0,004-0,020 0,006-0,026 0,020-0,040 

bez protitahu tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,004-0,020 0,006-0,028 0,020-0,046 

5. závit 0,004-0,020 0,004-0,038 0,022-0,050 

10. závit 0,004-0,020 0,006-0,030 0,022-0,048 

  

  

 

Obr 16. Vzorek 2B  - podélný řez, příčné trhliny v povlaku 

                . 

5.3 Rozbor vzorku 3 A, 3 B  

- délka ponoru lp = 6,6 m, rychlost v = 50 m.min
-1

 

Vzorek 3 A s protitahem  

- povrch povlaku je po obvodu místy zvlněný (vzhledové rýhy s výronky), aţ mírně 

hrbolatý bez výraznější excentricity. Jemně přechodové fáze tvrdého zinku jsou po obvodu 

vyloučeny celkem rovnoměrně, dosahují tloušťky 0,004 -  0,010 mm, jen na malé časti 

obvodu v ojedinělých místech 0,002 – 0,003 mm. V podélném směru je povrch místy 
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členitější, nerovnosti do 0,014 mm je vidět na obr. 17. Jemné vlasové trhliny se nacházejí 

ve tvrdém zinku spíš v ojedinělém mnoţství. 

Vzorek 3 B bez protitahu 

- povlak v příčném směru byl více excentrický z důvodu nerovnoměrné tloušťky čistého 

zinku. Na obr. 18. je vidět obdobný charakter přechodových fází. Podélné řezy jsou 

v souladu s  příčnými řezy, podobné předcházejícím vzorkům. 

  

Obr. 17. Vzorek 3A - příčný řez, minimální 

tloušťka slitinových fází 
Obr. 18. Vzorek 3B - příčný řez, minimální 

tloušťka slitinových fází 

Tabulka č. 4 Tloušťky jednotlivých vrstev v příčném směru vzorků 3A, 3B 

 

s protitahem tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,002-0,010 0,030-0,062 0,038-0,070 

5. závit 0,004-0,010 0,026-0,078 0,030-0,084 

10. závit 0,003-0,010 0,024-0,060 0,030-0,068 

bez protitahu tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,003-0,010 0,022-0,098 0,030-0,106 

5. závit 0,003-0,010 0,022-0,074 0,030-0,084 

10. závit 0,003-0,010 0,030-0,080 0,038-0,086 

 

5.4 Rozbor vzorku 4 A, 4 B 

- délka ponoru lp = 6,6 m, rychlost v = 20 m.min
-1

 

Vzorek 4 A s protitahem  

- povlak se jeví po obvodu jako poměrně souměrný, větší výkyvy v tloušťce nebyly 

zjištěny. Povrch hodnocen spíše jako hladší s lokálními nerovnostmi nebo výstupky. 
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Ojedinělé póry byly zjištěny mezi tvrdým a čistým zinkem u 5. a 10. závitu. Rovněţ na 

řezu z 10. závitu zachycena trhlina přes celou tloušťku povrchu, jak je vidět na obr. 19.  

Slitinové fáze tvrdého zinku mají po obvodu i po délce proměnlivý charakter, místy se 

vyskytují v hrubší sloupkovité formě, místy jsou jemnější. Jejich tloušťka se plynule mění 

od 0,010 do 0,018 mm, lokálně na části obvodu obsahuje minimální tloušťky uvedené níţe 

v tabulce 5. Po délce byl v povlaku zjištěn výskyt vlasových trhlin, 1. závit ojediněle ve 

tvrdém zinku, 5. závit místy i přes celý povlak, 10. závit jednostranně ve tvrdém zinku.   

Vzorek 4 B bez protitahu 

- charakter povlaku je obdobný jako u zkoušek s protitahem, na hodnocených řezech 

nebyly zjištěny výraznější rozdíly, jak je patrné na obr. 20. U všech třech závitů zachyceny 

ojedinělé póry v povlaku a v podélném směru velmi jemné, v 1. A 5. závitu mikroskopické 

trhliny ve tvrdém zinku.  

 

  

Obr. 18. Vzorek 4A - příčný řez, 

trhlina v povlaku 

Obr. 19. Vzorek 4B – podélný řez, 

charakter povlaku v řezu 

                                                                  

Tabulka č. 5 Tloušťky jednotlivých vrstev v příčném směru vzorků 4A, 4B 

s protitahem tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,006-0,018 0,004-0,026 0,020-0,040 

5. závit 0,008-0,018 0,012-0,034 0,022-0,046 

10. závit 0,006-0,018 0,010-0,028 0,022-0,046 

bez protitahu tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,006-0,018 0,008-0,028 0,020-0,042 

5. závit 0,008-0,018 0,014-0,026 0,028-0,042 

10. závit 0,006-0,018 0,014-0,034 0,022-0,050 
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5.5 Rozbor vzorku 5 A, 5 B 

 - délka ponoru lp = 6,5 m, rychlost v = 50 m.min
-1

 

Vzorek 5 A s protitahem  

- povlak na řezu z 1. a 5. závitu se jeví jako excentrický, povrch u všech vzorků po obvodu 

místy nerovný s dolíky nebo mělkými rýhami a hrbolky do 0,010 mm. Vrstva jemných 

slitinových fází je téměř rovnoměrná (0,006-0,008), kopíruje povrch drátu, jen 

v ojedinělých bodech je její minimální tloušťka 0,004 mm.  Povrch povlaku čistého zinku 

je v podélném směru rovněţ místy více zvlněný nebo členitý, jak je patrné na obr. 21.  Na 

řezu 5. a 10. závitu zachyceny dvě příčné trhliny přes celý povlak.         

Vzorek 5 B bez protitahu 

- povlak je po obvodu místy zvlněný a nerovný, mírná excentricita je patrna na řezu 

závitu 5. a 10. Struktura povlaku a charakter fází je obdobný jako u zkoušek s protitahem. 

5. závit vykázal výskyt trhlin na podélném i příčném řezu, 10. závit jedna příčná trhlina 

v čistém zinku pozorována na obr. 22.  

  

Obr. 21. Vzorek 5A - nerovný povrch Obr. 22. Vzorek 5B - trhliny v čistém zinku 

 Tabulka č. 6 Tloušťky jednotlivých vrstev v příčném směru vzorků  5A, 5B 

s protitahem tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,006-0,008 0,022-0,060 0,028-0,068 

5. závit 0,004-0,008 0,020-0,078 0,028-0,084 

10. závit 0,004-0,008 0,032-0,062 0,040-0,070 

bez protitahu tvrdý Zn [mm] čistý Zn mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,004-0,008 0,032-0,066 0,040-0,070 

5. závit 0,004-0,008 0,028-0,072 0,034-0,078 

10. závit 0,004-0,008 0,032-0,068 0,040-0,076 
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5.6 Rozbor vzorku 6 A, 6 B 

 - délka ponoru lp = 6,5 m, rychlost v = 20 m.min
-1

 

Vzorek 6 A s protitahem  

- větší excentricita povlaku patrná u 1. závitu. Povrch spíš hladší, jen místy zvlněný 

s hrbolky. Na podélných řezech nerovnost povrchu odvislá od linie vedení řezu, kterou 

vidíme na obr. 23. Jedná podélná trhlina v povlaku u 5. závitu ve tvrdém i čistém zinku. 

Vrstva tvrdého zinku tvořena většinou hrubšími sloupkovitými fázemi tloušťky 0,016 – 

0,018 mm, na části obvodu menší tloušťka jemných fází cca 0,010 mm, bodově bez 

sloupků s minimální tloušťkou uvedenou v tabulce níţe. Na podélných řezech místy 

zachycena přítomnost příčných vlasových prasklin ve tvrdém zinku, jak je patrné  

na obr. 24. a obr. 25. 

  

 

Obr. 23. Vzorek 6A – příčný řez, 1. Závit 

maximální tloušťka povlaku 

 

Obr. 24. Vzorek 6A – příčný řez, 5. závit 

maximální tloušťka povlaku 

 

Obr. 25. Vzorek 6A – příčný řez, 5. Závit, minimální tloušťka povlaku 
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Vzorek 6 B bez protitahu 

 

- charakter povlaku obdobným v příčném i podélném směru. U 1. závitu mírná 

excentricita. Několik vlasových trhlin ve tvrdém zinku bylo zachyceno na všech podélných 

řezech, u 10. závitu dvě trhliny v celém povlaku.    

 

Tabulka č. 7 Tloušťky jednotlivých vrstev v příčném směru vzorků 6 A, 6 B 

s protitahem tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,004-0,018 0,006-0,048 0,020-0,062 

5. závit 0,006-0,016 0,008-0,022 0,018-0,036 

10. závit 0,006-0,018 0,006-0,024 0,022-0,038 

bez protitahu tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,006-0,016 0,002-0,026 0,016-0,038 

5. závit 0,006-0,018 0,010-0,036 0,022-0,048 

10. závit 0,006-0,018 0,006-0,022 0,020-0,040 

  

5.7 Rozbor vzorku 7 A, 7 B 

 - délka ponoru lp = 3,0 m, rychlost v = 50 m.min
-1

 

Vzorek 7 A s protitahem  

 - v příčném směru je patrné kolísání tloušťky éta – fáze po obvodu drátu z důvodu zvlnění 

povrchu. Vrstva tvrdého zinku je tvořena jemnými slitinovými fázemi tloušťky většinou 

0,004-0,006 mm. Na části obvodu místy zjištěny kratší úseky s minimální tloušťkou   

0,002 mm. V podélném směru je charakter povlaku obdobný. Povrch místy nerovný, 

přehrnutý s výskytem nečistot. Trhliny v povlaku nebyly na hodnocených řezech zjištěny. 

Vzorek 7 B bez protitahu 

 - u 1. a 5. závitu patrna mírná excentricita povlaku z důvodu nerovnoměrné tloušťky 

čistého zinku po obvodu jako na obr. 26. Charakter povrchu i struktury povlaku je 

podobný. Na podélném řezu z 1. závitu zachycena 2 x příčná trhlina přes celý povlak.   
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Tabulka č. 8 Tloušťky jednotlivých vrstev v příčném směru vzorků 7 A, 7 B 

s protitahem tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,002-0,006 0,024-0,064 0,026-0,070 

5. závit 0,002-0,006 0,030-0,064 0,034-0,070 

10. závit 0,002-0,006 0,028-0,054 0,032-0,060 

bez protitahu tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,002-0,006 0,024-0,064 0,028-0,072 

5. závit 0,002-0,006 0,026-0,060 0,030-0,064 

10. závit 0,002-0,006 0,020-0,054 0,024-0,060 

 

 
 

Obr. 26. Vzorek 7 B – příčný řez, lokálně menší tloušťka tvrdého zinku 

5.8 Rozbor vzorku 8 A, 8 B 

 - délka ponoru lp = 3,0 m, rychlost v = 50 m.min
-1

 

Vzorek 8 A s protitahem  

- povrch po obvodu i po délce je většinou hladší, jen místy zvlněný s rýhami a výronky. 

 5. a 10. závit vykazuje mírnou excentricitu vrstvy čistého zinku. Tloušťka tvrdého zinku 

s patrnou gama – fází se pohybuje převáţně v rozmezí 0,008-0,010 mm, na části obvodu 

0,004-0,006 mm plus ojedinělé krátké úseky 0,002 mm. Tloušťka vrstvy je proměnlivá i po 

délce dle nerovností povrchu drátu. Na podélných řezech zjištěny příčné vlasové trhliny ve 

tvrdém zinku, větší mnoţství vţdy v hrubší vrstvě. Na 1. a 5. závitu jedna trhlina přes celý 

povlak.  

Vzorek 8 B bez protitahu 

- charakter povlaku obdobný jako vzorky s protitahem, bez zjevných zásadních rozdílů.  
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1. závit v příčném směru mírně excentrický v důsledku nerovnoměrné tloušťky čistého 

zinku.(obr. 27. a obr. 28.) Kromě vlasových trhlin ve tvrdém zinku byla náhodně 

zachycena 2x příčná trhlina v povlaku u 1. a 5. závitu. 

Tabulka č. 9 Tloušťky jednotlivých vrstev v příčném směru vzorků 8 A, 8 B 

 

s protitahem tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,002-0,010 0,012-0,020 0,016-0,030 

5. závit 0,002-0,010 0,002-0,024 0,010-0,030 

10. závit 0,002-0,010 0,004-0,020 0,014-0,032 

bez protitahu tvrdý Zn [mm] čistý Zn [mm] celkový Zn [mm] 

1. závit 0,002-0,010 0,010-0,026 0,018-0,036 

5. závit 0,003-0,012 0,010-0,026 0,018-0,040 

10. závit 0,003-0,012 0,008-0,026 0,016-0,036 

 

  

Obr. 27. Vzorek 8 B – příčný řez, 

maximální tloušťka povlaku 

Obr. 28. Vzorek 8 B – příčný řez, 

minimální tloušťka povlaku 

6.   Diskuse výsledků    

Zhodnocení vlivů: 

Vliv změn délky ponoru na tloušťku tvrdého Zn - standardní rychlost (DV 120)  

protitahem: Xstř (střední hodnota) -     ( min - max )     -        R (rozpětí) 

- lp: 8,8 m  0,0067 -   (0,0040 - 0,0093) -   0,0053 mm 

- lp: 6,5 m  0,0063 - (0,0063 - 0,0080) -   0,0033 mm 

- lp: 3,0 m   0,0040 -  (0,0020 - 0,0060) -   0,0040 mm 

Výsledky potvrzují závislost délky ponoru (doba pobytu drátu v Zn lázní) na tloušťku 

zinku. Změna délky ponoru z 8,0 m na 3,0 m je změna cca 20 g/m
2
.Čím je delší ponor, tím 

větší tloušťka zinku, ovlivněna hlavně náběrem tvrdého zinku. Na rozpětí náběru má vliv 

doba pobytu drátu v Zn lázní a otěr zinkovaného drátu o segment.  
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Vliv rychlosti na tloušťku Zn (provozní rychlost 50 m.min
-1

- DV 120 vs. zatahovací 

rychlost 20 m.min
-1

 - DV 48) - při: 20 m.min
-1

 s protitahem: 

 - střední hodnota - téměř 2x více, u lp: 3,0 - 1,5x více 

 - minimální hodnota - cca 1,5 x více, u lp: 3,0 cca stejně  

 - maximální hodnota - cca 1,8 - 2,0 x více, 

- rozpětí – stejné či větší 

Vliv protitahu na tloušťku:  

Tvrdého Zn - DV 120 : - střední hodnota - bez vlivu,         

             - maximální hodnota - bez vlivu,  

       - rozpětí – stejné či větší bez protitahu. 

    Čistý Zn – DV 120 :   - střední hodnota – větší bez protitahu, 

       - minimální hodnota – bez vlivu, 

       - maximální hodnota -  větší bez protitahu, 

       - rozpětí – stejné či větší bez protitahu. 

           Celkový Zn – DV 120 : - střední hodnota – větší bez protitahu,  

       - minimální hodnota – stejné či spíše větší bez protitahu, 

       - maximální hodnota – větší bez protitahu ,  

       - rozpětí – stejné či spíše větší bez protitahu.    

Tabulka č. 10 Souhrn výsledků středních hodnot náběrů zinku a ponorů 

 zkouška rychlost d. ponoru naber ponor tvrdý zinek čistý zinek celkový zinek 

 1A 50 8,8 375,7 3 0,0067 0,0443 0,0523 

 1B 50 8,8 361,3 3 0,0067 0,0507 0,0583 

 2A 20 8,8 197,3 2,5 0,0123 0,0163 0,0300 

 2B 20 8,8 251 2,8 0,0120 0,0187 0,0347 

 3A 50 6,6 383,3 3 0,0065 0,0467 0,0533 

 3B 50 6,6 393,3 3 0,0065 0,0543 0,0623 

 4A 20 6,6 246,3 2,5 0,0123 0,0190 0,0327 

 4B 20 6,6 250,7 2,5 0,0123 0,0207 0,0340 

 5A 50 6,5 386,7 3 0,0063 0,0457 0,0530 

 5B 50 6,5 396,3 3 0,0060 0,0497 0,0563 

 6A 20 6,5 219,3 2 0,0113 0,0190 0,0327 

 6B 20 6,5 207 2,3 0,0117 0,0170 0,0307 

 7A 50 3 301 2,8 0,0040 0,0440 0,0487 

 7B 50 3 306,3 3 0,0040 0,0413 0,0463 

 8A 20 3 170,3 2 0,0060 0,0137 0,0220 

 8B 20 3 187,3 2 0,0070 0,0177 0,0273 
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Graf č. 1 Výsledky středních hodnot počtů ponorů s protitahem 

 

  Graf č. 2 Výsledky středních hodnot náběrů zinku  

 

Graf č. 3 Výsledky celkové tloušťky povlaku zinku s protitahem 

 
 

 Graf č. 4 Výsledky celkové tloušťky povlaku zinku bez protitahu
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Zhodnocení Zn povrchů: 

1. Hladší povrch povlaku vykázaly vzorky 2, 4, 6, 8 větší hrbolatost u vzorku 1, 3, vzorků 

ve variantě B. 

2. Struktura povlaku: vzorky 1, 3, 5, 7 - menší tloušťka tvrdého zinku, větší celková 

tloušťka povlaku, přičemţ u vzorku 3 největší tloušťka povlaku ze všech. Vzorky 2, 4, 6, 8 

– menší tloušťky tvrdého zinku, větší celkové tloušťky povlaku, u vzorku 8 nejmenší 

tloušťka ze všech. 

3. Vlasové trhliny ve vrstvě přechodových fází tvrdého zinku byly zjištěný téměř u všech 

podélných řezů. Více trhlin přes celý povlak se vyskytovalo u vzorků se zatahovací 

rychlostí – vzorky 2, 4, 6, 8, u ostatních byly zjištěny jen náhodně v ojedinělých případech. 

Výrazně zjevné rozdíly v četnosti trhlin mezi variantou A-B nebyly zjištěny.  

7.     Závěr 
 

Vliv rychlosti a ponoru 

Nejvýznamnější vliv na náběr zinku, tloušťku zinkového povlaku a jeho strukturu měla 

změna rychlosti a změna délky ponoru. Ve shodě s teorií [12, 13, 16] bylo dosaţeno při 

kratším ponoru menší tloušťka tvrdého zinku, při menší rychlosti méně čistého zinku a 

větší tloušťka tvrdého zinku. 

Zpomalením byly dosaţeny menší průměrné tloušťky celkového zinku – při zpomalení byl 

pokles tloušťky čistého zinku výraznější, neţ nárůst tvrdého. Zpomalením nebylo dosaţeno 

zvýšení minimálních hodnot tloušťky tvrdého zinku. 

Vliv protitahu: 

Na minimální tloušťku tvrdého zinku nebyl jednoznačně prokázán vliv protitahu. Na 

rozpětí tvrdého zinku je spíše větší bez protitahu neţ s protitahem. Náběry zinku bez 

pouţití proti tahu spíše větší, pravděpodobný vliv chvění drátu. Rovnoměrnost náběru 

zinku (ponory) jsou u DV 120 (50 m/min
-1

) stejné, u DV 48 (20 m/min
-1

) větší bez 

protitahu, v podstatě kopíruje tloušťku tvrdého zinku. 

Doporučení: 

Vyzkoušet délky ponoru, které byly pouţité v práci s vyššími rychlostmi pro zvětšení 

náběru zinku. Při zvyšování rychlosti musíme brát v úvahu vliv rychlosti na strukturu drátu 

při patentovaní, hrozí nedostatečné prohřátí drátu v peci.  
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