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ANOTACE 

 

Mechanické a korozní vlastnosti galvanicky vyloučených povlaků na bázi zinku 

 

Požadavky kladené na zvýšení kvalitativní úrovně fyzikálně – mechanických vlastností 
galvanicky vyloučených povlaků a značný tlak vyvíjený na provozovatele povrchových úprav 
z hlediska ekologického a ekonomického vedení provozoven zásadně ovlivňují rozvoj 
stávajících technologií a následný vývoj nových alternativ povlakových systémů. Galvanicky 
vylučované systémy na bázi Zn povlaků, legovaných Zn povlaků  
a jejich konverzních úprav deklarují širokou škálu kombinací alternujících dodatečné konverzní 
chromátovací úpravy na bázi šestivalentního chromu CrVI  nežádoucí ekologické zátěže.  
Na základě této skutečnosti nelze provádět globální alternaci, ale vyvstává potřeba rozsáhlé 
verifikace četných kombinací a rozšíření systémů na experimentální úrovni. 

Disertační práce je zaměřena na studium a selekci vhodných alternativ náhrady galvanických 
povlaků Zn a slitinových povlaků ZnNi, ZnFe a konverzních úprav eliminujících potřebu 
nanášení chromátových vrstev obsahujících šestivalentní chrom, který se řadí mezi látky 
životnímu prostředí nebezpečné. Koncepce experimentální části byla zaměřena na testování 
korozně ochranných vlastností vybraných, v praxi nejrozšířenějších, povlakových systémů 
stávajících a alternujících variací. Výsledná srovnání a hodnocení jsou zaměřena na usnadnění 
orientace při volbě vhodné alternativy povrchové úpravy v součinnosti s provozně 
technologickými požadavky. Zkouška adhezního opotřebení a tvrdosti dotváří ucelený obraz  
o fyzikálně - mechanických vlastnostech jednotlivých složek povlakových systémů ve smyslu 
základní galvanické vrstvy, konverzního povlaku a dokončující úpravy. 

 
 

ANNOTATION 
 

Mechanical and corrosion properties of galvanic coatings bazed on zinc.  
 

The requirements for increasing the quality level of physical - mechanical properties of 
galvanic coatings and excluded significant pressure on the operator finishes the ecological and 
economic management facilities substantially influence the development of existing technologies 
and the subsequent development of new coating systems alternatives. 

Galvanic systems based on secreted Zn coatings alloyed Zn coatings and their conversion 
modifications declare a wide range of combinations of alternating conversion chromating 
additional adjustments based on chromium CrVI hexavalent adverse environmental impact. Based 
on this fact can not make global alternation, but there is a need extensive verification and 
expansion of numerous combinations of experimental systems level. 

Dissertation thesis is focused on the study and selection of suitable alternatives to eliminate 
the need for compensation chromate coating layers containing hexavalent chromium, which is 
one of the environmentally hazardous substances. The concept of the experimental part was 
aimed mainly at testing the corrosion resistance of coating systems and alternating current 
combinations. The resulting facilitate comparison and assessment in practice orientation and 
choice of suitable alternatives coating operation in conjunction with the technological 
requirements. Test adhesive wear and microhardness completes a comprehensive picture of the 
physical - mechanical properties of individual components of coating systems in terms of basic 
electroplating layer, conversion coating and sealing. 
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Seznam použitého značení 
Zkratka Název Jednotka 
 
A ampermetr [-] 
Ac   elektrochemický ekvivalent [g.C-1] 
aRed,aOx aktivita redukované a oxidované formy látky [-] 
D  průměr kuličky  [mm] 
E  elektrodový potenciál elektrody  [-] 
E0 standardní elektrodový potenciál  [-] 
Eo standardní potenciál kovu [-] 
Er bezproudový elektrolytický potenciál [-] 
F Faradayova konstanta [96485 C.mol-1] 
G vodivost [ ] 
h  hloubka kaloty  [mm] 
I elektrický proud [A] 
i proudová intensita  [A] 
j proudová hustota [A.m-1] 

jk  katodická proudová hustota [A.dm-2
] 

L  průměr kaloty (délka tětivy)  [mm] 
m   hmotnost vyloučené látky   [g] 
Mm  molární hmotnost iontu  [g.mol-1] 
MW micelární hmotnost [-] 
N agregační číslo [-] 
n látkové množství (mocenství) kovů Me  [mol] 
pH vodíkový exponent [-] 
Q elektrický náboj prošlý elektrolytem  [C] 
R1 elektrický odpor [Ω] 
R molární plynová konstanta [8,314 J.(K.mol)-1] 
r poloměr kuličky [mm] 
ra anodický proudový výtěžek [%] 
rk katodický proudový výtěžek [%] 
r1, r2, x, y rozměry probrus [mm] 
Ra  průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu  [µm] 
Rku  špičatost posuzovaného profilu  [-] 
Rp  nejvyšší výška výstupku profilu  [µm] 
Rq  průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu  [µm] 
Rsk  šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie)  [-] 
Rv  největší hloubka prohlubně profilu  [µm] 
Rz  nejvyšší výška profilu  [µm] 
s specifická hmotnost vyloučeného kovu  [g.cm-3] 
S plocha předmětu  [dm2] 
t čas [s] 
T absolutní teplota [K] 
tP tloušťka povlaku [mm] 
V1 voltmeter [-] 
V2 voltmeter [-] 
z počet elektronů, které jsou potřeba při vyloučení jedné molekuly  [-] 

 specifická vodivost (konduktivita) [Ω-1.m-1] 
λc  délka měřeného úseku  [mm] 
υ počet e- vyměněných při elektrodovém ději [-] 
ρs (P) specifický odpor vodiče  
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Seznam prvků a látek  
 
Zkratka Název Jednotka 
 
CrVI chrom v oxidačním stupni VI [-] 
CrVI chrom v oxidačním stupni III [-] 
Fe2O3 hematit [-] 
Fe3O4 magnetit [-] 
FeCl2 chlorid železnatý [-] 
FeO wüstyt [-] 
FeSO4 síran železnatý [-] 
H2CrO4 kyselina chromová [-] 
H2O voda [-] 
H2O2 peroxid vodíku [-] 
H2SO4 kyselina sírová [-] 
H3O

+ oxoniový kationt [-] 
HCl kyselina chlorovodíková [-] 
HNO3 kyselina dusičná [-] 
KMnO4 manganistan draselný [-] 
Na2CO3 uhličitan sodný [-] 
Na2SO4 síran sodný [-] 
NaOH hydroxid sodný [-] 
NH4Cl chlorid amonný [-] 
NiCl2 chlorid nikelnatý [-] 
NiSO4 síran nikelnatý [-] 
SO3H sulfoskupina kyseliny sulfonové [-] 
ZnCl2 chlorid zinečnatý [-] 
ZnSO4 síran zinečnatý [-] 
(ZnCl4)

2- kyselina chlorozinečnatá [-] 
[Zn(CN)4]

2- kyanozinečnan [-] 
[Zn(NH3)n]

2+ amminkomplex zinku [-] 
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1. Úvod 

 

Povrchové úpravy se řadí mezi zásadní vývojové technologie v oblasti strojírenské výroby. 
Správně volenou technologií lze dosáhnout prodloužení životnosti a funkčního období součástí, 
což má blahodárný vliv na ekonomickou úroveň strojírenské výroby a je tímto splněna podmínka 
opodstatněné nezbytnosti a udržitelnosti povrchových úprav ve spektru technologicko - 
strojírenských oborů.  

Současná determinace ekonomických úspor vedená napříč strojírenským odvětvím  
a nesporná kongruence požadavků hospodárnosti, minimalizace ekologické zátěže, zvyšování 
kvality a energetické kázně implementovaných do oblasti automobilového průmyslu do značné 
míry určuje směry dalšího výzkumu a vývoje v oboru povrchových úprav. V měřítku 
širokospektrálního rozvoje požadavků kladených na ekonomickou výhodnost povrchových 
úprav, v návaznosti na realizovatelnost inovačních metodik zvyšování kvality fyzikálně – 
mechanických vlastností povrchových úprav, v rámci ekologických hledisek výrobně provozních 
vlivů a alternací různorodých aplikací, dle nejnovějších trendů s přímou vazbou na legislativní  
a technologicko – provozní aspekty provozoven povrchových úprav, je zvyšování kvality 
povrchových vlastností (fyzikálních, chemických, mechanických atd.), převážně strojních 
součástí a strojírenských výrobků povlaky korozně ochrannými, funkčními a dekorativními. 

Oblast vývoje povrchových úprav elektrochemických (galvanických), orientovaných  
na automobilový průmysl se zaměřuje na zkoumání fyzikálně – mechanických vlastností 
katodicky vyloučených tenkovrstvých Zn povlaků, slitinových (legovaných) povlaků ZnFe, ZnNi 
a jejich následných konverzních úprav.  

Tenkovrstvé povlaky se řadí do skupiny korozně ochranných, dekorativních a jsou převážně 
vylučovány v maximální tloušťce 35µm. Hodnocení konverzních povlaků na bázi chromátu, 
pasivací a následných dokončujících úprav. Detekce na úrovni fyzikálně mechanických 
vlastností hlavní skupiny galvanického povlaku rozšířená o jejich následné systémové 
kombinace identifikuje a specifikuje tyto povlaky jako jednotlivé složky. 

Následná interference charakteristik povlaků určuje technologický směr kombinací těchto 
složek v rámci systémů a stává se určujícím parametrem rozsahu použití alternativ povrchových 
úprav v maximálním rozsahu omezení a eliminace degradačních procesů. Průběh 
experimentálních šetření se zaměřuje na zkoumání tribologických vlastností povlaků. Zkouška 
adhezního opotřebení a navazující srovnávací testování korozní odolnosti povlaků s obsahem 
CrVI (chromát), chrom v oxidačním stupni VI, s povlaky obsahujícími CrIII (pasivace), chrom 
v oxidačním stupni III umožňuje hodnocení odolnosti povlaku ve smyslu kombinace 
degradačních dějů. Výsledná srovnání pak selektují vhodné alternativy náhrady povlaků  
s obsahem CrVI povlaky na bázi CrIII. Tyto alternativy korespondují s požadavky kladenými na 
výši úrovně fyzikálně – mechanické vlastností v oblasti praktického využití. Stanovení 
výsledných parametrů vlastností jednotlivých povlaků usnadní orientaci v současné problematice 
volby vhodných povrchových úprav, jak v rámci technologických návrhů a předpisů výrobních, 
tak také v oblasti eliminace ekologické zátěže. 
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2. Hodnocení současného stavu 
 

Automobilový průmysl podléhá determinaci civilizačních trendů, které jsou určujícím 
faktorem rozvoje technologií aplikovaných v celém rozsahu průmyslových a přidružených 
odvětví. Za zásadní pro směry povrchových úprav lze považovat hmotně právní předpis vodního 
zákona č. 138/1973 Sb., vycházející z legislativy ochrany vod, který řeší základní povinnosti při 
nakládání s vodami a dále pak § 8 vodního zákona, který stanovuje povinnosti odběratele mít 
povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a k vypouštění odpadních nebo zvláštních 
vod do povrchových [1]. 

Dalším limitujícím faktorem je akceptace evropské legislativy ve směrnici 2000/53/EC  
o vozidlech s ukončenou životností (End of Life Vehicles Directive) určující obsah 
nebezpečných látek na jeden automobil. Mezi požadavky této směrnice patří uplatnění 
preventivních opatření v prvotní fázi projektování vozidla, zejména v podobě snižování  
a kontroly nebezpečných látek obsažených ve vozidlech, v návaznosti na předcházení unikání 
těchto látek do životního prostředí a usnadnění recyklace [2]. 

Nežádoucí a zakázané látky olovo, rtuť, kadmium a šestimocný (šestivalentní) chrom. 
V letech 2005 - 2007 dochází k zásadním změnám a vývoji povrchových úprav u firem 
s výrobním programem orientovaným na oblasti automobilového průmyslu. Akceptace evropské 
legislativy ve směrnici 2000/53/EC, zvláště pak přílohy udávající maximální přípustnou mez 2 g 
šestivalentního chromu na jeden automobil, zásadním způsobem ovlivnila realizaci a přijetí 
nezbytných návrhů technických změn od 1. července 2007 zaměřených na náhrady stávajících 
povrchových úprav [3]. 

 

 

3. Trendy katodicky vylučovaných povlaků 

 

Oblast galvanického vylučování Zn povlaků, legovaných Zn povlaků a jejich následných 
konverzních úprav bez obsahu CrVI povlaky obsahujícími CrIII, chrom v oxidačním stupni III, 
s možností následného utěsnění byla těmito změnami ovlivněna ve značné míře.  

Nové procesy galvanických úprav musí splňovat vysoké standardy kladené na životnost 
povlakované součásti, fyzikálně – mechanické vlastnosti povlaků a to jak v oblastech funkčních 
povlaků tak také po stránce povlaků dekorativních.  

Schopnost regenerace (samohojivost) zaručuje vysokou korozně ochrannou funkci, které lze 
momentálně v plné míře dosáhnout novými technologiemi jen vícevrstvými kombinacemi, které 
však mají rovněž svá specifika správného využití. Principiálně se jedná o schopnost chromátu 
v součinnosti s korozními aktivátory, atmosférickou vlhkostí, utvářet do určité míry nové vrstvy 
v oblastech přepravního poškození povrchu, tato stabilizovat a zabezpečit korozní odolnost 
v místě poškození [4]. 

Podrobný popis galvanicky vyloučených povlaků na bázi zinku a jejich následných 
chromátových úprav uvádí tab. 1, která byla stanovena na základě komunikace s provozovateli  
a odběrateli povrchových úprav.  

Pasivační vrstvy jsou provozovány modravě iridiscentní, stříbřitě lesklého vzhledu záměrně, 
aby nedocházelo k záměně s chromátovými konverzními povlaky. Chromátové povlaky  
jsou žluté s iridující červeno-modře až fialovo-zeleně. V případě aplikace konečné úpravy 
pečetící je tato duhová barevnost značně potlačena a povlaky obsahující CrVI. V případě 
potlačení výrazné barevnosti chromátové úpravy může dojít k záměně, náhodné, případně 
účelové s povlaky na bázi CrIII například povlaky Zn vyloučené z alkalické lázně jsou nažloutlé  
a vizuálně podobné, snadno zaměnitelné s povlaky chromátovými. Proto byla změna barevnosti 
pasivační náhrady, cílená, záměrná a nezbytná. 
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Tab. 1 Katodicky vylučované povlaky na bázi obsahu CrVI [5] 

 

 

Tab. 2 Katodicky vylučovaných povlaků bez obsahu CrVI [19] 

č.vz. 

druh galvanické úpravy 

VW 137 50 

 

konverzní povlak 
pečetění 

(utěsnění) 
barva 

1. C640 pasivace* ne modrá iridiscence 

2. C641 pasivace* ano stříbřitě šedá 

3. C642 pasivace** ne transparentní 

4. C642 pasivace** Delta-Protekt stříbřitě šedá 

5. C642 pasivace** Deltacoll stříbřitě šedá 

6 C643 pasivace** ano stříbřitě šedá 

7. R302 pasivace** ano černá 

8. R640 pasivace* ne modrá iridiscence 

9 R642 pasivace** ne stříbrná 

10 R643 pasivace** ano stříbrná 

11. R672 pasivace** ne černá 

12. R673 pasivace** ano černá 

13. X630 fosfát lak černá 

14. S611 pasivace** lak černá 

15. S621 pasivace** lak černá 

Pozn
. 

Způsob aplikace uvedených povrchových úprav, H-hromadné, Z-závěsové 

*    tenkovrstvá pasivace, **    silnovrstvá pasivace 

 
 

č.vz. druh galvanické úpravy 
ČSN EN 12391 

konverzní 
povlak 

pečetění 
(utěsnění) 

barva 
VW 

137 50 

1. Fe//Zn15//C/ chromát s CrVI ne žlutá iridující C650 

2. Fe//Zn15//C/T2 chromát s CrVI ano žlutá sl.iridující C651 

3. Fe//Zn15//F/ chromát s CrVI ne černá C650 

4. Fe//Zn15//F/T2 chromát s CrVI ano černá C651 

5. Fe//ZnFe15//F chromát s CrVI ne černá R600 

6. Fe//ZnFe15//F/T2 chromát s CrVI ano černá R620 

7. Fe//ZnNi15//C chromát s CrVI ne žlutě duhový R650 

8. Fe//ZnNi15//F chromát s CrVI ne černá R670 

Pozn. Způsob aplikace uvedených povrchových úprav umožňuje nanášení hromadné (bubnové)  
a závěsové. 
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4. Charakteristika galvanického vyloučení povlaků  
 

Galvanické zinkování prochází v posledních letech značným rozvojem. Z praxe byly 
vyloučeny procesy povlakování z kyanidových elektrolytů na bázi kyanozinečnatanů [Zn(CN)4]

2-

. Povlaky vyloučené s těchto elektrolytů dosahovaly v oblasti technických a korozně-ochranných 
vlastností vysoké kvality, avšak vysoká toxicita kyanidů se stala nepřekonatelnou překážkou 
v oblasti ekologie [5]. 

 
 

4.1 Kyanidové lázně (alkalické)  

 
Mají velmi dobrou hloubkovou účinnost. Zinek je v lázni ve formě zinečnatanu sodného 

Na2/Zn(OH)4/ a komplexního kyanidu Na2/Zn(CN)4/. Proudový výtěžek je však malý, přidávají 
se leskutvorné přísady. 

Globálně tyto technologie nebyly dosud nahrazeny, např. oblast mincovnictví se stále 
využívá mědících lázní na bázi kyanidů, proto některé provozovny disponují výjimkou o užívání 
kyanidových elektrolytů, tyto však prošly rovněž vývojem.  

Zinkovací alkalické kyanidové lázně využívají leskutvorných a komplexotvorných přísad, 
které umožní provozovat elektrolyty s nižším obsahem kyanidů, zvyšují hloubkovou účinnost 
 a katodickou proudovou hustotu na srovnatelnou úroveň s elektrolyty kyanidovými. Tyto 
provozovny však podléhají přísným kontrolním standardům v oblastech likvidace provozních 
chemikálií, procesních odpadů a vod. Nezbytná náhrada těchto procesů vede k rozvoji kyselých 
elektrolytů na bázi síranu zinečnatého, tyto elektrolyty dosahují jen velmi nízkých hodnot 
hloubkové účinnosti, a proto je jejich využití značně omezené [6]. 

Dalším krokem vývoje galvanického zinkování se stává rozvoj alkalických zinkovacích 
lázní bez obsahu kyanidů, slabě kyselých zinkovacích lázní a slitinových (legovaných) 
zinkovacích lázní.  
 
 
4.2 Alkalické zinkovací lázně bezkyanidové 

 
Lázně první generace alkalických nekyanidových elektrolytů byly provozovány  

na základě hydroxozinečnatanovém komplexu [Zn(OH)4]
2-. Kvalita povlaku vyloučených 

z těchto zinečnatanových lázní úzce souvisí se správnou koncentrací komplexotvorných látek, 
polyamidů nebo kondenzačních produktů polyetyleniminu nebo imidazolu. Vyčerpání těchto 
přísad během procesu nedostatečné obohacení lázně nesprávnou volbou koncentrace těchto 
přísad vede k nerovnoměrnému vylučování povlaku a tendenci zinku koagulovat viz obr. 1. 
Povlaky zinku vyloučené z těchto lázní jsou vysoce lesklé přídavkem organických leskutvorných 
přísad na bázi derivátu kyseliny nikotinové a aromatických aldehydů případně ketonů. 
Vyrovnávací schopnost a hloubková účinnost lázní je malá maximální proudové hustoty jsou 
omezeny hodnotou asi 4 A.dm-2 a spolu s nižším katodovým proudovým výtěžkem se snižuje 
rovněž vylučovací rychlost tloušťky povlaku (max. 0,7 µm.min-1). Tyto lázně se používají 
převážně pro závěsové procesy pokovování [7] 
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Obr. 1 Koagulace zinku vyloučeného alkalické bezkyanidové lázně s nedostatečnou koncentrací 

komplexotvorných látek 
(M 1000:1) 

 
Vývoj nových lázní se zaměřil na snížení koncentrace základních solí pro přípravu 

elektrolytů, optimální koncentrace zinku v lázni (9 – 11) g.l-1 a hydroxidu sodného kolem  
120 g.l-1. Dochází k podstatnému zvýšení katodové proudové hustoty, závislost katodového 
proudového výtěžku na proudové hustotě a při středních proudových hustotách umožňuje 
vylučování povlaků s vynikající hloubkovou účinností (některé prameny uvádějí lepší hloubkové 
účinnosti než kyanidové lázně) a minimalizuje se také tendence spálení povlaku. Povlaky jsou 
lesklé slabě žlutě iridiscentní a to během vylučování napříč širokým spektrem použitelných 
proudových hustot. Tyto elektrolyty jsou vhodnou náhradou kyanidových. Nevýhody jako nízká 
vylučovací rychlost, teplotní odolnost lázní tažnost povlaků a riziko navodíkování základního 
materiálu během vylučování při vyšších proudových hustotách rostoucí požadavky  
na dekorativní vzhled povlaku vedou k dalšímu rozvoji nových směrů v oblasti alkalických 
bezkyanidových zinkovacích lázní [6, 8]. 

 
 

4.3 Bezkyanidové alkalické lázně 

 
Zinek je přítomen ve formě zinečnatanu sodného Na2/Zn(OH)4/. Z hlediska hloubkového 

účinku patří mezi nejlepší zinkovací lázně kyanidové elektrolyty. Obecně platí, že elektrolyty 
založené na jednotkových solích jednotlivých kovů mají hloubkový účinek nízký, zatímco 
elektrolyty s obsahem komplexotvorných látek vysoký. 

Alkalický hydroxid převádí ionty zinku do rozpustného zinečnatanového komplexu, který 
stabilizuje a rovněž ovlivňuje elektrickou vodivost lázně. Výnosem na zboží, odpařování vody, 
absorpcí vzdušného kysličníku uhličitého dochází ke snížení koncentrace a je proto nutné  
na základě analytického rozboru pravidelné doplnění. 

 
 

4.4 Kyselé zinkovací lázně  

 
Kyselé zinkovací lázně se dělí na silně kyselé a slabě kyselé Silně kyselé lázně mají 

výbornou hloubkovou účinnost, nositelem kovu je síran zinečnatý ZnSO4 Slabě kyselé jsou 
převážně na bázi chloridu zinečnatého ZnCl2.  

Silně kyselé lázně se vyznačují vysokou rychlostí vylučování, dobrou kvalitou povlaku  
a proudový výtěžek je téměř [9]. 
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100 %. Stále se využívají, i když v omezené míře v povrchových úpravách kontinuálního 
charakteru, například pro pokovování drátů a pásů. Jejich předností je schopnost vylučovat 
kvalitní zinkový povlak při vysokých proudových hustotách a velkých rychlostech posuvu.  
 
 
4.5 Slabě kyselé zinkovací lázně 

 
První typy slabě kyselých zinkovacích lázní síranové a chloridové, byly provozovány  

na základě jednoduchých iontů zinku. Tyto lázně však vzhledem ke své nedostatečné hloubkové 
účinnosti byly záhy nahrazeny lázněmi na bázi kysličníku zinečnatého, kyseliny borité, chloridu 
amonného a přísad, ale jejich uplatnění vzhledem k nízké kvalitě zinkového povlaku nemělo 
dlouhého trvání. 

Na konci 70. let se na trhu objevily lázně technologických parametrů, které umožňují 
vylučování zrcadlově lesklých zinkových povlaků, v širokém rozsahu proudových hustot  
a s dobrým vyrovnávacím účinkem. Tyto lázně byly připravovány z jednoduchých solí zinku, 
(ZnCl2) chlorid zinečnatý, (ZnSO4) síran zinečnatý) a kyseliny solné (HCl). Kyselina solná  
a chlorid amonný (NH4Cl) umožňují tvorbu komplexního kationtu zinku [Zn(NH3)n]

2+ v roztoku, 
nebo komplexního aniontu kyseliny chlorozinečnaté (ZnCl4)

2- a umožňují zvýšení úrovně 
hloubkové účinnosti lázně v součinnosti s lesotvornými přísadami dosahují následně vylučované 
Zn povlaky vysoké kvality a lesku [9].  

Důležitou složkou nových lázní je kyselina boritá, která má funkci tlumiče pH.  
Disociace zinku v chloridové lázni není totožná s disociací u lázně síranové. Nedochází 
k disociaci na Zn2+ a následné elektrochemické redukci Zn, ale elektrochemickým rozpadem 
(ZnCl4)

2- se nejprve vytváří Zn2+ jehož následnou redukcí se stává Zn. 
Povlaky zinku vyloučené ze slabě kyselých lázní nové generace dosahují vysokého lesku, 

rovnoměrnosti vyloučené vrstvy, čistoty povlaku a dobré přilnavosti.  
 
 

4.6 Katodicky vyloučené slitinové povlaky na bázi Zn 

 
Největšího rozmachu v oblasti slitinových (legovaných) povlaků na bázi zinku převážně 

v kombinaci 8. skupiny triády železa ZnNi, ZnFe, ZnCo dochází v 90. letech. K rozvoji těchto 
technologií významně přispěly zvyšující se požadavky automobilového průmyslu na korozní 
odolnost konstrukčních dílů a součástí v návaznosti na podmínku vyloučení toxického kadmia  
a CrVI  z povlaků.  

V podstatě neexistují technologické postupy přímo specifikující vylučování zinkových slitin, 
obecně se jedná o vylučování zinku v součinnosti s jinými kovy nikoli o vytváření slitin, toho by 
bylo možné dosáhnout následnou aplikací metalurgických metodik. Nicméně stejně jako se vžil 
v praxi pojem chromát a pasivace, tak se v obecně uznávané praxi zavedl pojem slitinové 
povlaky zinku. 

Mechanismus vylučování těchto povlaků není dosud dostatečně znám a dokumentován, 
nicméně některé hypotézy uvádějí, anomální tendence vylučování těchto povlaků na úrovni 
prvotního vyloučení méně ušlechtilého zinku a pozvolné vylučování niklu v závislosti na 
rostoucí proudové hustotě, a naopak v rámci sestupné tendence proudové hustoty se přiklání 
k přednostnímu vyloučení ušlechtilejšího niklu a pozvolně zpomalené reakci vylučování zinku  

 
 

4.7 Slitinový povlak ZnFe  
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Povlaky bývají v praxi vylučovány převážně z alkalických lázní. Obsah Fe v povlaku 
 je korigován v rozmezí (0,4 – 1)%, lázně dosahují vysokých hodnot hloubkové účinnosti, 
vysoké kvality vyloučeného povlaku rovnoměrné vrstvy s dobrou krycí schopností. Povlaky 
ZnFe vylučované z kyselých elektrolytů dosahují (15-30) % Fe v povlaku. 

Ve spojení s následnými úpravami jako je chromátování, pasivace a případné utěsnění mají 
tyto povlaky dvojnásobně vyšší korozní odolnosti, než povlaky Zn. Železo se dávkuje ve formě 
rozpuštěné komplexní přísady do směsné vany s alkalickou lázní, vyšších korozních parametrů 
lze dosáhnout vícečetnou kombinací pasivace, ta je u těchto povlaků preferovaná černého 
vzhledu nestejnorodá barevnost povrchu základního povlaku a jeho tendence vytvářet v rámci 
atmosférické oxidace vizuální změny. Náhrada chromitového CrVI povlaků pro tyto povlaky byla 
složitá, nejprve byly alternovány kateforetickými povlakovými systémy a až posléze pasivacemi 
na bázi CrIII, které bez následného utěsnění nedosahovaly tak vysoké úrovně korozní odolnosti 
jako černé chromáty. Rozšíření procesu o vícestupňové operace pasivační a utěsňovací pak 
vedou ještě k navýšení pozic oplachových [10, 11] 

Pokud nebude u alkalického povlaku dodržena podmínka 0.3-0,6% legury Fe dojde  
ke snížení korozní odolnosti a to ve smyslu podkročení a rovněž překročení stanoveného limitu. 
Předcházením pasivace zinkových anod vlivem velké rozdílnosti potenciálů zinku a železa  
je zavedení rozpustných anod do separované lázně obsahující [Zn(OH)4]

2-
. 

 
 

4.8 Slitinový povlak ZnNi  

 
Povlaky je možné vylučovat z lázní slabě kyselých v rozmezí (9 – 12) % Ni, nebo 

z alkalických (7 – 10) % Ni, přičemž menší obsah legury u alkalického povlaku není příčinou 
snížení korozní odolnosti. Limitujícím faktorem rozšíření této technologie je potřeba 
udržitelnosti nízkého rozmezí pH lázně, teploty lázně a dvou proudových okruhů. Stávající 
technologie Zn-Ni lázní alkalických umožňují využití jednoproudového okruhu. Provozní teplota 
se pohybuje v rozmezí (30 – 35) °C a proudová hustota (0,5 - 4 ) A.dm-2. Obsah niklu je v praxi 
udržován v rozmezí (12 – 15) %, v tomto poměrně vysokém obsahu legujícího prvku je zahrnuta 
schopnost povlaku nejlépe odolávat korozi. Nikl je do lázní dodáván ve formě přísady. Vysoká 
ekonomická náročnost provozu této technologie však zavedení těchto technologií značně limituje 
a to jak v rámci vysokých provozních nákladů tak souvisejících nákladů s likvidací odpadních 
vod a zabezpečení ekologických kontrolních a regulačních stanovišť [12, 13]. 

Nevýhodou je vysoká zátěž elektrolytů a tím také odpadních vod silnými komplexotvornými 
činidly, které udržují niklové ionty v roztoku.  
 

 

 

Obr. 2 Mikrostruktura katodicky vyloučeného povlaku ZnNi z alkalické lázně 
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5. Konverzní a dokončující povlaky 
 

Galvanicky vyloučené povlaky zinku a jeho slitin jsou ve smyslu protikorozní ochrany 
obětovanou anodou chránící ocel, jakož to korozní katodu spoluutvářející elektrochemický 
článek korozně ochranného systému. Všechny technologie zinkování a technologie vylučování 
zinkových povlaků slitinových (legovaných) vytvářejí povlaky vysoké kvality a dekorativní 
úrovně. Cílem dokončovacích úprav po zinkování je tudíž zvýšení kvality dekorativního vzhledu 
povlaků a prodloužení časového intervalu náběhu degradující zinkové (bílé), koroze a zachování 
vzhledu v, co nejdelším časovém intervalu.  

 
 

Tab. 3 Specifikace chromátových povlaků [15] 

Kód Název Vzhled 
Plošná 

hmotnost      [g/m2] 

Aa bezbarvý průsvitný, bezbarvý ≤ 0,5 

Bb odbarvený průsvitný sl. duhový ≤ 1,0 

C duhový žlutě duhový > 0,5 až ≤1,5 

D neprůhledný olivově zelený >1,5 

F černý černý >0,5 až ≤1,0 

Aa nemusí obsahovat šestimocný chrom Bb je dvoufázový proces 

 
 

Reakce povrch zinkového povlaku s chromátovacím (pasivačním) roztokem, vytvoří 
povrchovou vrstvu chemických sloučenin v rozmezí (1 - 3) mm. Tato vrstvička chrání povrch 
zinkového povlaku před korozním napadením v prostředích s nízkou korozní agresivitou. 
Chemický mechanizmus tvorby vrstvy spočívá v rozpouštění zinku, redukci chromanových iontů 
a tvorbě nerozpustných produktů na povrchu zinkového povlaku [14]. 

 
 

5.1 Klasické chromátování 

 
V prvotní fázi dochází ke vzniku kyselého vodného roztoku, rozpouštění zinku  

a vzniku chromanu zinečnatého, vývinu vodíku a vzrůstu pH na zinkovém povrchu. Následuje 
redukce CrVI na CrIII za vzniku Cr-O-Cr v polymerech v konečné fázi  
se na povrchu adsorbují chromové ionty. Sloučeniny se šestimocným chromem, patří mezi 
nebezpečné látky, jsou zdravotně a ekologicky závadné, toxické, karcinogenní a jedovaté. 

 
 

5.2 Konverzní úpravy pasivační 
 

Chromátování je dokončovací operace, která využívá sloučeniny s CrVI jiné postupy bez 
obsahu CrVI jsou nazývány pasivacemi. 

V literatuře a legislativě jsou tyto dokončovací operace popisovány jako chromátování  
a pasivace. Pasivace se dále dělí na tenkovrstvé a silnovrstvé v návaznosti na požadovanou 
tloušťku, vzhled a korozně-ochranné parametry [16, 17]. 
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5.3 Tenkovrstvá a silnovrstvá pasivace 

 
V praxi označována jako CrIII modrá, barevnost závisí na odrazu a lomu světla odraženého 

z povrchu takto pasivované součásti, nejedná se o přímou barvu základní barevné škály. Korozní 
odolnost těchto vrstev je však velice malá, tloušťka se pohybuje do 0,1 µm, a proto byly 
následně vyvinuty a do praxe zavedeny pasivace silnovrstvé. 

 
Silnovrstvá pasivace touto pasivací lze za určitých podmínek dosáhnou téměř srovnatelné 

korozní ochrany jako žlutými chromáty. Principielně se příliš neliší  
od tenkovrstvé pasivace, tloušťka povlaku se pohybuje v rozmezí (0,3 - 0,5) µm. Rozpustné  
a toxické chromové ionty chromátových pasivací jsou nahrazeny ionty hydroxylovými  
a fluoridovými, chromátová vrstva je rozpustná, tím se stává ekologickým rizikem, pasivační 
vrstvy jsou nerozpustné, a proto postrádají samoregenerační (samohojivé) vlastnosti vrstev 
chromátových [12, 18].  

Tyto pasivace mají žlutě irizující zbarvení, které je ve srovnání se žlutým chromátem méně 
intenzivní. Dodatečné utěsnění tuto barevnost tlumí na úroveň stříbrnou. U černé pasivace  
je dosud vývoj na počátku, nedaří se dosahovat rovnoměrného sytě černého odstínu výrazných 
protikorozních vlastností.  

 
 

5.4 Dvoustupňová pasivace  

 
První stupeň po zinkování, oplachu a vyjasnění je ponoření součásti do pasivačního roztoku 

za pohybu lázně případně zboží, který je provozován za pokojové teploty. Následně bez 
oplachových a jiných mezioperací je provedeno ponoření do druhého stupně pasivačního 
procesu, který umožňuje stabilizaci barvy a rovnoměrné nanesení povlaku. Druhý stupeň 
 je ovlivněn chemickou reakcí, smáčivostí atomů chromu obsažených v prvotní ještě gelovité 
vrstvě, následně se vrstvy opláchnou a suší. Vlivem sušení se prodloužení doby utváření 
dvoustupňové pasivace odráží na snižující tendenci korozní odolnost, čili opačná tendence než  
u jednostupňových pasivací, samozřejmě bez opomenutí přímé vazby na tloušťku povlaku zinku, 
případně jiného povlaku podkladového [9].  

 
 

5.5 Závěrečné úpravy utěsnění 

 
Utěsnění se řadí jako závěrečná operace po procesu chromátovacím a pasivačním. Teplotní 

vlivy působící na povrch zinkových povlaků a jeho slitin snižují jejich korozní odolnost, vlivem 
vysoušení vznikají trhliny na povrchu povlaku. Tento jev lze regulovat dodatečným nanesením 
utěsnění, které je převážně na vodní bázi. Na trh jsou rovněž utěsnění na bázi organických 
rozpouštědel, s následným vypalováním a možností vícevrstvého nanášení. Všeobecně nelze 
technologie utěsnění aplikovat za mokra, zanášení kyselin do vodných lakových disperzí 
by způsobilo jejich vysrážení. Chromátované nebo pasivované díly je nutné nejprve vysušit, 
potom ponořit do lakové disperze a následně vysušit pří teplotě 60 – 70 °C. Tím vzrůstají 
náklady, srovnatelná výše jako u pasivací, proto se utěsnění používá převážně u extrémních 
požadavků na korozní odolnost povlaků. 

Utěsnění zvyšuje korozní odolnost celkového povlakového systému zinkový povlak, 
konverzní úprava a pečetění (utěsnění), u legovaných povlaků, kde dochází k praskání konverzní 
úpravy je jejich aplikace výhodou, jak ve smyslu zvýšení korozní odolnosti  
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a potlačení iridiscence za účelem sjednocení vzhledu u světlých a žlutých typů, tak také  
u typů černých k docílení jednolitého sytě černého odstínu [12]. 

 
6. Cíle disertační práce 

 

Cílem disertační práce je výzkum mechanických a korozních vlastností galvanicky 
vyloučených Zn povlaků a jejich slitin, ZnNi, ZnFe, se zaměřením na vrstvu konverzního 
chromátového povlaku a specifikace adekvátních náhrad silně toxického chromátového povlaku 
s obsahem CrVI formou alternativní konverzní pasivací na bázi CrIII, která supluje specifika 
funkčních a dekorativních parametrů chromátových povlaků. 

• Experimentální šetření korozních a mechanických vlastností těchto konverzních 
povlaků.  

• Stanovení alternativních pasivací, srovnatelných mechanických  
a korozních vlastností v systému katodické ochrany základního materiálu – 
konverzní úpravy, nebo v rozšířeném systému katodické ochrany – konverzní 
úpravy – utěsnění. 

Zkoumané povlaky a povlakové systémy lze vylučovat elektrochemickými procesy 
v tenkých vrstvách cca (10 – 35) µm, hromadnými procesy nebo závěsově. Prostředí expozice je 
především v oblasti nízké korozní zátěže. Technologické návrhy jsou však vědomě koncipována 
pro vyšší korozní úrovně dle čtvrtého stupně provozních podmínek, přímořská a průmyslová 
atmosféra a to vždy v návaznosti na barevná specifika a technologické požadavky konvergence 
předpokládaných nebo aktuálních trendů a preferencí automobilového průmyslu. 

Experimentální šetření bude provedeno na vzorcích z válcovaného ocelového plechu 
povrchově upraveného technologií galvanického vylučování Zn povlaků a jeho slitin výchozího 
základu s následným ošetřeného konverzními úpravami a utěsněním. Specifikace  
a charakteristika selektovaných typů experimentálních úprav je přehledně řazena v tab. 5 - 9. 
Následující popis návrhů experimentálních zkoušek, šetření a výsledná hodnocení vedou  
ke stanovení vhodných řešení a aplikací náhrad adekvátních fyzikálně – mechanických vlastností 
požadovaných v současné praxi. Diskuze se zabývá hodnocením vlastností a vlivů limitujících 
dané alternativy ve specifických oblastech technologického směru a je rovněž parametrem 
kontroly stávající technologie provozovatelů povrchových úprav. Závěr je zaměřen na praktická 
vymezení s možným návrhem rozšíření sortimentu a návrhy případné aktivity vědecko - 
výzkumného směru se zřetelem na ekologicko – ekonomický přínos. 
 

 
7. Kontrolní parametry galvanického procesu 
 

Mezi základní mechanizmy kontroly dodržení pracovních podmínek galvanického procesu, 
předepsaného složení lázní, koncentrace základních složek, leskutvorných přísad  
a množství nečistot na úrovni pod kritickou koncentrací patří technologická zkouška v Hullově 
vaničce (cele). Provádění technologických zkoušek v Hulově cele umožňuje udržovat vysokou 
kvalitu galvanické lázně během provozu a předchází nuceným odstávkám. Analytické kontroly 
jsou pak doprovodným a podpůrným rozšířením na úrovni analýz stanovujících koncentrace 
základních složek lázně. 
 
 
7.1 Zkoušky v Hullově cele 

 
Zkouška v Hullově cele, je laboratorní zkouškou pokovení simulující aktuální stav  

a podmínky, procesu pokovování, parametry zkoušky uvádí norma ČSN 03 8530. Zkušební 



18 
 

testování probíhá ve shodném nastavení provozních podmínek a tak umožňuje komplexní 
hodnocení funkce galvanické lázně v návaznosti na proměnlivé spektrum proudové hustoty 
 a měření tloušťky galvanických povlaků.  

Lázně odebrané za současného provozu je využito pro laboratorní pokovení zkušebního 
plechu a na základě vzhledu vyloučeného povlaku lze stanovit koncentrace leskutvorných přísad 
a vliv množství nečistot na funkci lázně v návaznosti na kvalitu vyloučeného povlaku.  

Výsledné hodnocení pak umožňuje ověření správnosti alternativ postupů případné renovace 
lázně v rámci doplnění přísad a odstranění nečistot v malém množství, bez rizika znehodnocení 
stávajícího procesu [19]. 

S výhodou je tato zkouška využívána jako simulační metoda ke studiu vlivu aplikace nových 
látek do procesu vhodných pro inovaci a rozvoj v oblastech vědy a vývoje, které vedou 
ke zlepšení funkce lázně a zvýšení kvality vyloučeného povlaku.  

Zkušební, pokovovaný vzorek je ve zkušebním procesu katodou. V rámci přiblížení  
se skutečným pracovním podmínkám procesu je možné doplnit simulaci vylučování v Hullově 
cele o čeření lázně vzduchem a pohyb katodových tyčí využívaný v praxi, lze nahradit mícháním 
elektrolytu před vzorkem, vratným pohybem míchadla. 
 

 
Obr. 3 Schéma Hullovy vaničky (cely) [38] 

 
 

Pomocí Coulometrického šetření rozložení tloušťky povlaku vyloučeného v Hullově cele na 
zkušebním vzorku v závislosti na místní proudové katodové hustotě lze stanovit hloubkovou 
účinnost provozní lázně. Šikmé umístění vzorku (katody) má vliv  
na katodovou proudovou hustotu, s rostoucí vzdáleností od anody klesá katodová proudová 
hustota a naopak [6, 19] 

Tloušťka povlaku se pak měří v linii po 10 mm na devíti místech ve vzdálenosti  
2,5 cm od dolního okraje. Grafické znázornění naměřených hodnot v závislosti na místní 
katodové proudové hustotě pak dotváří ucelenou představu hloubkové účinnosti testované lázně. 

Měření hloubkové účinnosti lázně je důležitým ukazatelem správné funkce a nastavení 
procesu povlakování. Hloubková účinnost má rozhodující vliv na rovnoměrnost tloušťky 
vyloučeného povlaku, jak na povrchu součásti, tak napříč závěsovou maticí. Nejrozšířenější 
metodou hodnocení je stanovení hloubkové účinnosti dle Harring-Blooma a měření na základě 
stanovení tlouštěk povlaků vyloučených z Hulovy cely. 

 

 

7.2 Vlastnosti galvanicky vyloučených povlaků 
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Nevhodný návrh povrchové úpravy, její nedokonalé a bezvadné provedení jsou příčinou 
snížení kvality ochranných vlastností galvanických povlaků. Po kvalitativní stránce lze povlaky 
obecně charakterizovat v rámci preferovaných vlastností vzhledových, funkčních a ochranných. 
Kvalitu povlaků můžeme hodnotit jek měřením vybraných parametrů tak celkovým zkoušením 
povlaku. Vědomí charakteru expozice a prostředí, mechanizmus funkce navržených povlaků  
a povlakového systému jsou rozhodujícím kritériem volby parametrů kontroly. 

 
 

7.3 Vzhledové vlastnosti  

 
Dekorativní a vzhledové vlastnosti jsou u katodicky vyloučených povlaků vymezeny, 

předepsanou barevností, formou lesku a charakteristikou korozního napadení, nebo opotřebení 
povrchu u funkčních povlaků. Podmínkou pozitivního hodnocení  
je vizuální stejnorodost povrchu, rovnoměrnost a celistvost povlaku. Z makroskopického 
hlediska musí být povlak souvislý, bez zjevných defektů, vad a necelistvostí definovaných jako, 
puchýře, póry, dutiny, trhliny, korozní zplodiny apod. Vzhled elektrolyticky vyloučeného 
povlaku závisí na stavu a charakteru podkladového materiálu. Lesk  
a zobrazivost jsou negativně ovlivněny rostoucí drsností, základního materiálu a jeho 
předúpravou. Čím menší hodnota drsnosti povrchu a vyšší rovnoměrnost křivky reliéfu tím 
dosahuje povlak vyšší kvality lesku. Vrstvy povlaku musí být pevně přilnavé k základnímu 
materiálu a nesmí se při nepatrné deformaci odlupovat [20, 21]. 

 
 

7.4 Drsnost povrchu 

 
Drsnost povrchu základního materiálu a kvalita předúpravy základního materiálu ovlivňuje 

především výsledný vzhled (lesk) galvanicky vyloučených povlaků a jejich korozní odolnost. V 
případě ocelových plechů je kvalita povrchu povlaku určována zejména stavem povrchu 
hladících válců při finální úpravě v hutích. Rostoucí drsnost základního materiálu negativně 
působí na rovnoměrné vylučování tloušťky povlaku a jeho vede k případnému koroznímu selhání 
v místě s nejmenší tloušťkou. Změna morfologie povrchu pozinkovaného plechu ovlivní třecí 
poměry v tribologických systémech.  

 
Drsnost povrchu přímo souvisí s opotřebením, které je obvykle chápáno jako úbytek 

materiálu z povrchu tuhého tělesa působením jiného povrchu nebo materiálu.  
Sledování reliéfu povrchu umožňuje:  

• Hodnocení mikrogeometrie pomocí normalizovaných veličin 
• Měření mikrogeometrie dotykovými profilometry, hodnotící metoda drsnosti 

povrchu s velkým počtem měřených charakteristik. 
• Výpočtová metoda je zaměřena na soustavě střední čáry profilu drsnosti, vlnitosti 

a střední čáry primárního profilu. 
• Parametr drsnosti Ra – střední aritmetická odchylka profilu, neumožňuje rozlišení 

zaoblení, výstupků, nerovností profilu. Je zkreslen možným výskytem trhlin  
a nezahrnuje členitost povrchového reliéfu profilu. 

 
 

7.5 Odolnost proti opotřebení 

 
Opotřebení je definováno jako trvalá nežádoucí změna povrchu tělesa způsobená 

vzájemným působením funkčních povrchů nebo funkčního povrchu a abrazivního média, 
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projevující se zejména rýhováním a odřezáváním částic exponovaného tělesa. Opotřebení 
je zapříčiněno fyzikálně - mechanickou, případně fyzikálně - chemickou interakcí mající vliv  
na změnu povrchu materiálu funkčním působením styčných ploch povrchů, nebo povrchů  
a média. Dochází k úbytku nebo přemístění částic hmoty mechanickým působením.  
Je charakterizováno velikostí zatížení a typem vzájemného pohybu, který vede k adhezivnímu, 
abrazivnímu či únavovému mechanismu opotřebení  

Povlak spolu se základním materiálem může být namáhán vnějšími mechanickými silami, 
pnutím, teplotními změnami i okolním prostředím. Ke změně funkce povlaků může dojít 
vznikem trhlin, odloupnutím povlaku nebo jeho části nebo otěrem. Vnější síly vytvářejí elastické 
a plastické deformace v obou složkách. Překročením mezních podmínek mohou v povlaku 
vznikat trhliny buď kolmo na povrch, nebo v ploše spojení se základním materiálem. 

 
Průvodní jevy opotřebení: 

 
• mikroplastická deformace vyvolaná zatlačováním tvrdých částic do povrchu povlaku, 
• únava povrchových vrstev při opakovaném rázovém zatížení, 
• vzniku oxidů, který je podporován mikroplastickou deformací a zvýšením teploty v místě 

dotyku materiálů, 
• změně struktury povrchových vrstev, 
• aktivaci povrchových vrstev materiálu, 
• difuze molekul a atomů vzájemně se dotýkajících povrchů, kdy vznikají mikrosvary mezi 

styčnými plochami nerovností a dochází k adhezi. 
• zachytáváním mikronerovností povrchů, aktivované přes další částice, které  

se dostaly mezi povrchy, kdy síla působí pružné a plastické deformace a dochází k abrazi 
[21]. 

 
 

7.6 Korozně ochranné vlastnosti 

 
Funkce zinkové vrstvy spočívá v jejím obětování se, vlivem elektrochemických dějů 

probíhajících v korozním prostředí. Má vlastnosti rozpustné elektrody (anoda) a tím dlouhodobě 
chrání základní materiál, nicméně vzniká nevzhledná Zn koroze. Dílčí vlastnosti katodických 
povlaků Zn a jeho slitin ZnNi, ZnFe, konverzních úprav a dokončujících vrstev utěsnění, které  
se podílí na jeho celkové kvalitě, představují jeden ze základních požadavků jakosti. Správná 
volba tloušťky povlaku přímo ovlivňuje bariérový efekt povlaku a řadu fyzikálně-mechanických 
vlastností. Rozmezí tloušťky je stanoveno požadovaným parametrem korozní ochrany povlaku. 

 
Korozní zkoušky v umělých atmosférách ČSN EN ISO 9227 - zkouška solnou mlhou,  

je vhodná pro kovové povlaky, konverzní povlaky, povlaky vytvořené anodickou oxidací, 
organické povlaky na kovových podkladech. Provádí se při 100% relativní vlhkosti  
a teplotě (35±2)°C s rozstřikem různých roztoků: 
 

� zkouška v neutrální solné mlze (NSS),  
� zkouška v kyselé solné mlze (AASS),  
� zkouška v solné mlze s ionty mědi (CAAS). 

 
Související normativní předpisy: 

• ČSN 03 8131 Korozní zkouška v kondenzační komoře. Uskutečňuje se působením 
kondenzace vodních par za teploty +350°C. Je vhodná pro posouzení odolnosti kovových 
materiálů a ochranných povlaků ve vlhkých, čistých atmosférách. 
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• ČSN ISO 6988 Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým  
s povšechnou kondenzací vlhkosti. Vhodná pro detekci pórů nebo jiných zdrojů narušení 
povlaků a nedostatků korozní odolnosti spojených s nevhodnou úpravou. 

• ČSN EN ISO 11130 Koroze kovů a slitin. Zkouška střídavým ponorem do solného 
roztoku. 

• ČSN EN ISO 4536 Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Zkouška 
solnými kapičkami (zkouška SD) 
 
 

7.7 Tloušťka vyloučeného povlaku 

 
Tloušťka povlaku, je jedním z ukazatelů protikorozní ochrany a aktivním faktorem dodržení 

předpokládaných funkčních vlastností. Je specifikována ve značení, jako minimální místní 
tloušťka. Tloušťku povlaku stanovuje základní předpis výkresové dokumentace ve smyslu 
značení měrového místa, které je kontrolním parametrem jakosti. Návrh se stanovuje například 
podle ČSN EN 1403 s ohledem na náročnost provozních podmínek, vzhledem k typu okolní 
atmosféry a funkci povlaku. Minimální požadované hodnoty tloušťky povlaků zinku pro 
jednotlivé provozní podmínky uvádí tab. 4.  
 
 
Tab. 4 Požadavky na minimální tloušťky povlaků zinku [80] 

Stupeň 
namáhání 

Stupeň provozních podmínek 
Min. tl. 
[µm] 

0 Ryze dekorativní použití 5 

1 Provoz v budovách v teplé a suché atmosféře 5 - 8 

2 Provoz v budovách s možným výskytem kondenzace 8 - 12 

3 
Provoz na venkovní atmosféře v typických podmínkách mírného 
klimatu 

12 - 25 

4 
Provoz na venkovní atmosféře ve zvlášť korozně agresivní 
atmosféře 

25 

7.8 Vady galvanicky vyloučených povlaků 

 
Vliv nestandardních a nevhodných metodik, postupů a parametrů nezbytných pro 

zaručení kvality katodicky vylučovaných povlaku zinku a jeho legovaných alternativ napříč 
operacemi výrobně technologického procesu, galvanických úprav povrchu oceli dokumentují 
(obr. 33 - obr. 34).  

Na obr. 33 v oblasti rozhraní základní materiál povlak je zřejmý nedostatek v oblasti 
mechanických předúprav, přeložky, nedostatečné odmaštění ve formě zbytkových nečistot 
ulpělých na povrchu základního materiálu. Vodíkové trhliny jsou dokladem nevhodného 
způsobu moření související s difuzí vodíku do základního materiálu  
a povlaku. Vše je korunováno viditelným znečištěním Zn povlaku a pasivace oxidy železa  
a degradaci v důsledku sorpce procesních chemikálií.  

Vliv nanášení konverzních úprav na Zn povlak napadený náletovou korozí, nedostatečná 
aplikace operace dekapující a související způsoby sušení a vypalování povlaku vedoucí 
k dehydrataci praskání a následnému přístupu korozních aktivátorů z gelové podstaty je zřejmý 
z obrázku 34. Výsledným produktem je povlak houbovité struktury, nízké korozní odolnosti, 
vizuálně nevyhovující, známky šedočerných skvrn s výskytem nerovnoměrně vyloučených 
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oblastí povlaku, špatnou přilnavostí, puchýři způsobenými unikajícím vodíkem a trhlinami jak 
v povlaku samotném, tak základního materiálu. 

 
 

 

 

Obr. 4 Vodíkové trhliny, trhliny v Zn povlaku, difuze korozních produktů na rozhraní 

základní materiál povlak, znečištění Zn povlaku a pasivace oxidy chloridů 

 

 

 

Obr.5 Dehydratace pasivační vrstvy, difuze do Zn povlaku, oxidická koroze Zn 

 

 

 

x2 
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8. Techniky experimentálních šetření 
 

Na základě hodnocení teoretických poznatků a výsledků dílčího výzkumu  
byly provedeny zkoušky vlastností galvanických povlaků, vyloučených za optimálních 
parametrů procesu pro základní soustavu Zn povlaku a slitinových ZnNi, ZnFe povlaků 
ošetřených konverzním chromátovým povlakem s obsahem CrVI a současně sledovány parametry 
povlaků s konverzní pasivací bez CrVI s možným rozšířením o dodatečnou úpravu utěsněním.  
 
 
V rámci experimentálních šetření byly aplikovány následující metody : 
 

1. vizuální kontrola kvality vyloučeného povlaku (ČSN EN 12329), 
2. metalografické šetření a kontrola tloušťky vyloučeného povlaku  

(ČSN EN ISO 1461), 
3. měření drsnosti povrchu jednotlivých povlaků (ČSN EN ISO 4287), 
4. měření tribologických vlastností povrchových úprav v návaznosti na adhezivní 

opotřebení (ČSN EN ISO 1463),  
5. korozní odolnost v závislosti na adhezivním opotřebení, korozní zkouška v umělé 

atmosféře – zkouška solnou mlhou (NSS), (ČSN EN ISO 9227), 
6. stanovení lokálních mechanických charakteristik základního povlaku, konverzní úpravy  

a dodatečné úpravy, metoda „Nanoindentace“.  
7. návrh alternativních povlakových systémů, konkrétních technologických parametrů 

v rámci souvztažnosti technologií náhrady, 
8. navržení nových povlakových systémů nahrazujících a rozšiřujících jejich korozně - 

mechanické vlastnosti: 
a) povlakové systémy tribologických vlastností,  
b) náhradní povlakové technologie zaměřené na zvýšení korozní odolnosti,   
c) povlakové systémy se zvýšenou odolností cyklického namáhání povlaků. 

 
 

9. Experimentální část 
 
Vlastnosti a variace povrchových úprav jsou definovány a popsány v normách národního 

nebo mezinárodního charakteru. Nicméně dodavatelé povrchových úprav v oblasti 
automobilového průmyslu jsou mnohdy limitováni vnitropodnikovými systémy norem, které 
podléhají změnám a revizi dle aktuální preference podniku. Na základě těchto norem, fy 
Volkswagen AG TL217, TL154, TL244 byly zohledněny parametry hodnocení  
a zkoušek testovaných povlaků v součinnosti s normativními předpisy zkoušek platných  
do října roku 2006 DIN EN 50 021 a platnou náhradou ČSN EN ISO 9227. 

Dále budou provedeny šetření na základě zohlednění parametrů stanovených: 
• ČSN EN 12329 
• ČSN EN 1413 
• ČSN ISO 4520 
• ČSN EN ISO 2081 
• ČSN EN ISO 3613 

 a souvisejících normativních odkazů. 
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9.1 Metody měření - přístroje a vybavení: 
 

� Nedestruktivní měření tloušťky povlaku výstupní kontroly pomocí magneticky 
indukčního přístroje FISCHERSCOPE X-RAY u legovaných povlaků 
 a DELTASCOPE MPO u povlaků zinku. 

� Olympus LEXT OLS 3100 laserový skenovací konfokální mikroskop. Přístroj umožňuje 
dokumentaci vyššího rozlišení oproti běžným optickým mikroskopům. Disponuje 
možností submikroskopického zobrazení s rozlišením 120 nm  
se schopností přesného 3D měření. Možnými výstupy jsou prostorové rekonstrukce  
a pozorování 3D povrchů (morfologie, mikrostruktura, povrchové efekty, indexace, 
bezkontaktní měření drsnosti, hodnocení lomových ploch). Dále umožňuje měření 
parametrů délky, výšky, objemu, povrchu, skutečné vzdálenosti atd. 

� Rastrovací - elektronová mikroskope (REM), mikroskop typu JEOL JSM  
– 6490LV, disponující energiově dispersním analyzátorem (EDS) INCA x-act.  
Podrobnější šetření konverzních povlaků a dokončujících úprav. 

� Měření drsnosti povlaku přístroj Mitutoyo Surftest SJ-301 Funkce přístroje  
je koncipována na úrovni měření a analýzy povrchové textury materiálu v součinnosti 
s normativními předpisy národních a mezinárodních norem. Výstupem jsou grafická 
znázornění s možností importace a využití dat pomocí počítačové podpory. 
 
 

� Metoda „ Kulotestr“ umožňuje testování odolnosti povlaků proti adhezivnímu opotřebení. 
Přístroj „ Kulotestr“ byl zakoupen v Institutu Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, PL. 

� Metalografické šetření kalot, stop opotřebení (kalot) povlaku, dokumentováno pomocí 
světelné mikroskopie a optického mikroskopu NEOPHOT 21, za počítačové podpory 
Quick Photo Industrial 2.2. 

� Metoda nanoindentace zkoumá lokální mechanické charakteristiky. Realizace pomocí 
přístroje Nanoindetor Hysitron TI950. Zařízení je vybaveno transducerem pro 
nanoindentaci, nanoscratchingem a optickým mikroskopem s možností dynamické 
mechanické analýzy povrchu. Akustická a tepelná komora umožňuje testování za 
stabilních podmínek dle ISO 14577. Instrumentovaná nanoindentace je prováděna 
v rozsahu zátěžových sil 100 nM – 10 mN s frekvencí indexace  
0,1 – 300Hz. Indentaci lze provádět Berkovichovým nebo kubickým indentorem. 

� Metoda NSS zkoušky solnou mlhou dle ČSN ISO 9227, v solné komoře typu  
S-KB 400 A TR firmy LIEBISCH.  

� Preparace a metalografická příprava pomocí vybavení Fy. STRUERS 
� Měření hmotnosti na digitální analytické digitální váze VP214c, Fy. Ohaus 

 
 

9.2 Popis a specifikace zkušebních vzorků  
 
Vzorky plechů základního materiálu 11 305 o rozměrech 2x50x100 mm, válcovaného  

za studena vhodného ke tváření a tažení za studena, základní feritické struktury  
byly povrchově upraveny dle značení uvedených v tabulce 19 – 23. Galvanické úpravy byly 
realizovány v reálných podmínkách aktuálně nastaveného procesu provozovateli definovaných 
úprav. 
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Tab. 5 Specifikace základní vrstvy galvanicky vyloučeného povlak 

Zn. 
vz. 

Základní povlak Barva 
Tloušťka 

[µm] 

Korozní odolnost NSS  
[ h.] 

Bílá Zn Červená Fe 

I. Zn slabě kyselá lázeň Stříbrná 15 - 35 6 96 
II. ZnFe alkalická lázeň Šedo-stříbrná 8 - 25 48 192 
III. ZnNi alkalická lázeň Šedo-stříbrná 8 - 25 96 480 

 
 
Tab. 6 Povrchové úpravy na bázi CrVI 

Zn. 
vz. 

Značení dle 

VW 137 50 
Barva 

Tloušťka 
[µm] 

Korozní odolnost NSS 
[ h.] 

Bílá Zn Červená Fe 

I.A C650 Žlutě-irizující 15 - 35 96 360 
I.B C651 Žlutá 15 - 35 96 360 
II.A R620 Černá 8 - 25 168 360 
 
 
Tab. 7 Povrchové úpravy na bázi CrVI 

Zn. 
vz. 

Značení dle 

VW 137 50 
Předpis Konverzní úprava Dokončující úprava 

I.A C650 TL217 chromátováno bez utěsnění 
I.B C651 TL217 chromátováno utěsněno  
II.A R620 TL153 chromátováno bez utěsnění 
 
 
Tab. 8 Popis a charakteristika povrchových úprav bez obsahu CrVI 

Zn. 
vz 

Značení 
VW 137 50 

Předpis Barva 
Tloušťka 

[µm] 

Korozní odolnost NSS 
[ h.] 

Bílá Zn Červená Fe 

I.a C640 TL217 stříbrná 15 - 35 12 168 
I.b C641 TL217 stříbrná 15 - 35 72 240 
I.c C642 TL217 stříbrná 15 - 35 96 240 
I.d C642 + DC TL217 stříbrná 15 - 35 168 700-1000 
I.e C643 TL217 stříbrná 15 - 35 168 360 
II.a R302 TL153 černá 8 - 25 168 360 
III.a R642 TL244 šedo-stříbrná 8 - 25 144 720 
III.b R643 TL244 šedo-stříbrná 8 - 25 240 720 
III.c R673 TL244 černá 8 - 25 240 720 
Pozn. C642 + DC: Utěsnění organického charakteru, lak DELTACOLL, pouze hromadné 

nanášení, doporučuje se provádět 2x. 
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Tab. 9 Popis a charakteristika povrchových úprav bez obsahu CrVI 

Zn. 
vz 

Značení 
VW 137 50 

Předpis Konverzní úprava Dokončující úprava 

I.a C640 TL217 ∗pasivace bez utěsnění 
I.b C641 TL217 ∗pasivace utěsněno 
I.c C642 TL217 ∗∗pasivace bez utěsnění 
I.d C642 + DC TL217 ∗∗pasivace utěsněno lak org. 
I.e C643 TL217 ∗∗pasivace utěsněno 
II.a R302 TL217 ∗∗pasivace utěsněno 
III.a R642 TL153 ∗∗pasivace bez utěsnění 
III.b R643 TL244 ∗∗pasivace utěsněno 
III.c R673 TL244 ∗∗pasivace utěsněno 
Pozn: *    tenkovrstvá pasivace  **    silnovrstvá pasivace 
 

Specifikace uvedené v (tab. 19 – tab. 23) jsou stanoveny na základě normativního předpisu 
automobilky VW 137 50 a podmíněny dodatečnými požadavky uvedenými v TL153, TL217, 
TL244. 

Zkušební specifikace PV1210 udává podmínky a nastavení korozních zkoušek povlaků, pro 
korozní prohlídky, vzorkování sériových zkoušek karosérií, plechů, konstrukčních skupin a dílů 
s rozdílnými antikorozními povlaky. 
Norma TL153 stanovuje požadavky pro pasivační povlaky ZnFe pro železné a ocelové díly, 
aplikované v oblasti střední korozní zátěže bez trvalého termického namáhání. 
Norma TL217 stanovuje požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky zinku  
na ocelových a žárově pozinkovaných materiálech. Norma  TL244 stanovuje požadavky kladené 
na slitinové povlaky ZnNi používané jako těžká antikorozní ochrana 
 

Každý zástupce daného typu skupiny I. II. III. povlaku byl vyloučen na deseti kusech 
vzorků, které byly umístěny ve smyslu kolmých úhlopříček závěsové matice umožňující 
oboustranné umístění. Povlakování vzorku probíhalo současně s běžným sortimentem zboží 
tvarově a rozměrově příbuzného charakteru, ploché dílce bez předchozího tepelného zpracování 
příbuzného základu a rozsahu pokovované plochy. 

Základní zinkové povlaky byly vyloučeny ze slabě kyselých elektrolytů, technologický 
postup je uveden v příloze A1, slitinové povlaky byly vyloučeny z alkalických elektrolytů, 
příloha A1 uvádí jejich technologický postup a nastavení. Řazení jednotlivých operací procesu 
pro nanášení konverzních a dokončujících úprav aplikovaných na základní elektrolyticky 
vyloučené povlaky je znázorněno ve schématu přílohy A2. Uvedená schémata dokumentují 
nastavení procesu umožňující vylučování povlakových systémů v požadovaných kombinacích.  

Kvalita lázní byla během provozu průběžně kontrolována laboratorní zkouškou v Hullově 
cele. Na základě vyhodnocení vzhledu vyloučeného povlaku byly sledovány koncentrace 
leskutvorných látek, zinku a nečistot, které vedly k regeneračním postupům  
a zachování dlouhodobé standardní úrovně kvality vyloučeného povlaku. 
 
 
9.3 Vizuální kontrola kvality vyloučeného povlaku. 

 
Vizuální kontrola byla provedena dle VW 137 50 a souvisejících TL153, TL217  

a TL244. Kontrole byly podrobeny všechny dále testované vzorky ve smyslu šetření 
povrchových vad jednotlivých povlaků základních Zn, ZnFe, ZnNi, konverzních  
a dokončujících úprav povrchu na patnácti zástupcích, jejichž charakteristiky jsou uvedeny 
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v (tab. 24 – tab. 27). Tabulky popisují jednotlivé povrchové úpravy a obsahují slovní hodnocení 
dodaného stavu.  

 
 

9.4 Měření drsnosti povrchu 
 

Komplexní posouzení mikrogeometrie povrchu bylo provedeno na základě křivek  
a dodatečných parametrů materiálových profilů. Obecným předpokladem experimentálního 
šetření morfologie povrchu v procesu předúprav a následných galvanických úprav povrchu je,  
že se v zásadě morfologie povrchu neměnní a povlaky dokonale kopírují reliéf povrchu 
základního materiálu. 

Pomocí drsnoměru Mitutoyo Surftest SJ-301 byly naměřeny uvedené parametry drsnosti 
přílohy B5. Měřicí přístroj hodnotí povrchovou texturu materiálu a podle národních  
a mezinárodních norem určuje jednotlivé parametry drsnosti povrchu. Norma ČSN EN ISO 4287 
„Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, 
definice a parametry struktury povrchu“, stanovuje termíny, definice a parametry pro určení 
drsnosti, vlnitosti a základního profilu podkladového materiálu profilovou metodou. 
9.5 Metoda měření tloušťky povlaku 

 
Metody měření tloušťky povlaků se dělí do dvou základních skupin: 
Postupy měření tloušťky povlaků uvádí ČSN EN ISO 1461. 
 

• Nedestruktivní metody monitorovací, zaznamenávají tloušťku povlaků během procesu 
vylučování, případně jeho depozice. Rentgenoskopické, přednostně  
se v provozech aplikuje nedestruktivní měření metodou magnetickou, u povlaků  
na bázi ZnNi magneticky indukční metodou (ČSN ISO 2178), nebo kontrolní vážkovou 
metodou (ČSN EN ISO 1460).  
 
Nedestruktivní měření výstupní kontroly bylo provedeno magneticky indukční metodou 

pomocí vybavení FISCHERSCOPE X-RAY u legovaných povlaků  
a DELTASCOPE MPO u povlaků zinku. 
 

• Destruktivní metody,  mikroskopické dle (ČSN EN ISO 1463), u těchto metod  
je nezbytné provádět kontrolní preparaci v šetřeném místě odběru. Dokumentace  
se pak provádí mikroskopicky. Hodnota tloušťky povlaků uvádí příloha B3. 
 
 

9.6 Kontrola a stanovení tloušťky povlaků 

 
Výchozí stanovení tloušťky povlaku nedestruktivní metodou bylo v rámci doplnění 

informací o podílu konverzních a dokončujících úprav na celkové tloušťce povlaků rozšířeno o 
mikroskopické šetření. 

Destruktivní metoda měření tloušťky povlaků a přilnavosti v oblasti rozhraní, základní 
materiál, povrchová úprava byla provedena metodou kolmého řezu v návaznosti na 
mikroskopická šetření a dokumentaci, kterou uvádí příloha B3. Pomocí laserového skenovacího 
mikroskopu Olympus LEXT OLS 3100 byla realizována měření tloušťky  
v nejméně pětinásobném provedení po celé délce zkoumaného výbrusu.  

Hodnocení konverzních a dokončujících úprav vycházelo z předpisů TL153, TL217, 
TL244 normy ČSN ISO 4520 a technických listů dodavatelů, které udávají předpokládané 
tloušťky. Předpokládané hodnoty uvádí tabulka 24. 
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9.7 Zkouška odolnosti proti opotřebení 

 
Odolnost povlaku proti porušení je určována především jeho typem  

a složením, významná je i tloušťka, struktura, pnutí a přilnavost se základním materiálem. Proti 
opotřebení kompaktního materiálu existují u povlaků určitá specifika.  
Při mechanickém zatěžování součástí s povlaky je to především vliv rozhraní a vliv vnitřního 
pnutí [119]. 

 

 
 

Obr. 6 Schéma přístoje „Kulotester“ 
 

 
Zařízení se skládá z pevně umístěného vzorku, na kterém se odvaluje (vlastní vahou) 

zatěžovací kulička, která se pohybuje pouze rotací kolem své osy. Přenos mezi touto kuličkou a 
poháněcím ústrojím je zajištěn třením.  

Hodnotícím faktorem odolnosti proti opotřebení může být buď změna hmotnosti vzorku, 
nebo průměr stopy otěru „ kalota“ viditelný na povrchu vzorku po určitém časovém cyklu 
definovaném počtem otáček. Schéma přístroje je uvedeno na obr.  

 
 
9.7.1 Metodika zkoušky opotřebení 
 

Metodika zkoušky opotřebení je založena na vyhodnocení stop (kalot) opotřebení, které se 
utváří na testovaném povrchu vzorku ve styčném bodě rotujícího zkušebního tělíska, kuličky o 
průměru 30 mm. Doba opotřebení je stanovena počtem otáček unášecího válce a zkušebního 
tělesa. 
 
 Vzorky a zkušební tělísko je vhodné před začátkem zkoušení odmastit. Upevnění vzorku 
se provádí tak, aby během procesu opotřebení nedocházelo k vibračnímu posuvu  
a změně polohy. Postupně, dle stanoveného počtu otáček, nastane poškození povrchu, probrus 
povlaku a vytvoření kaloty. Hodnoty uvedených otáček byly stanoveny dle specifikace 
povrchové úpravy na základě optimalizace. Kulička byla po každé vybroušené kalotě  
z unášecích válců sejmuta a důkladně odmaštěna lihem. Po posunutí vzorku tak, aby v dalším 
cyklu kulička obrušovala jiné místo na povrchu, byla znovu umístěna na válec. 
 Každá kalota byla před následnou korozní zkouškou dokumentována pomocí světelné 
mikroskopie a následně byla provedena nezbytná měření. Pro jednotlivé délky kluzných drah 
(počty otočení kuličky) byla z pěti kalot stanovena střední hloubka poškození. Měřením průměrů 
mezikruží vybraných kalot lze také stanovit místní tloušťku povlaku.  
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 Při měření tloušťky povlaku se vychází ze střední hodnoty, jelikož tloušťka  
je měřena v určitém bodě a povlak po povrchu vzorku není rovnoměrný. Pro hodnocení  
je také důležitá maximální a minimální naměřená hodnota.  
• Střední hodnota měření (µm) –  je součet všech naměřených hodnot dělený počtem měření  
• Standardní odchylka (µm)  –  je měření rozptylu naměřených hodnot.  Standardní odchylka 
 je vypočtena jako druhá mocnina rozptylu měření.  
 

Pro posouzení odolnosti proti opotřebení byl vybrán takový počet otočení kuličky,  
při kterém ještě nedošlo k probroušení na základní materiál, jelikož při proniknutí kuličky  
až k povrchu základního materiálu je další probrušování povlaku ovlivněno i tímto materiálem a 
došlo by ke zkreslení měření, porovnáním průměrných velikostí kalot. 
 
 
9.8 Měření tvrdosti povlaku a povlakových systémů 

 
Metoda měření tvrdosti je definována jako odpor, který klade povlak proti vnikání 

zkušebního, přesně definovaného tělesa (indentoru) při předepsaném zatížení. 
U kovových povlaků malé tloušťky (cca 100µm) se stanovuje při menších zátěžových silách 
(HV0,1 max.) působících ve směru kolmém k povrchu.  

 
Nanoindentace je jednou z nejpoužívanějších technik zkoumání a charakterizace lokálních 

mechanických vlastností materiálů. Využívá ostrý diamantový hrot, který provádí indentaci ve 
směru kolmém k povrchu testovaného materiálu pomocí předem definované síly. Měření probíhá 
na základě monitorování závislosti zatěžující síly na hloubce vpichu. Z naměřených hodnot lze 
získat údaje o tvrdosti materiálu, Youngově modulu pružnosti, nebo o viskoelastických 
vlastnostech zkoumaného základu. Rozsah sil používaných při nanoindentaci se pohybuje 
 v µN až mN v návaznosti na hloubku indentace, která je v řádu nanometrů.  

Tato metoda zkoumání tvrdosti jednotlivých vrstev povlků a dokončujících úprav 
utěsněním. Byla aplikována vzhledem k velmi malým tloušťkám těchto vrstev, které tímto 
diskvalifikovaly využití metody měření mikrotvrdosti standardními mikrotvrdoměry. Hodnoty 
měření uvádí tvrdosti metodou nanoindentace jsou uvedeny v příloze B8. 

Základní zkouškou hodnocení adheze je vrypová indentační zkouška (scratch test). Metoda 
je založena na plynulém zatížení indentoru pohybujícího se rovnoběžně s rozhraním vrstva 
povlak. Zatížení indentoru je konstantní, nebo se plynule zvyšuje povlaku. Zkouška je vhodná 
rovněž pro hodnocení abrazivního opotřebení. 

 
 
9.9 Korozní zkouška v neutrální solné mlze (NSS)  

 
Po zkoušce neutrální solnou mlhou (NSS) popsané v ASTM B117, které metodicky 

odpovídá ČSN EN ISO 9227, se na povrchu zkoušeného povlaku nesmí objevit, po vymezenou 
dobu viz tabulka (19 – 23), zplodiny červené Fe koroze, případně bílé Zn korozní zplodiny. 
Mírná změna barevnosti není důvodem negativního hodnocení. 

Zkouškou korozní odolnosti ověřujeme předpoklad, že větší rozsah poškození daný 
delší kluznou dráhou způsobí větší rozsah místního korozního napadení.  

Pro hodnocení byla zvolena metoda NSS zkoušky solnou mlhou dle ČSN ISO 9227, 
které je vzorek vystaven rozprašování neutrálního roztoku chloridu sodného. Zkouška proběhla v 
solné komoře typu  S-KB 400 A TR firmy LIEBISCH.  
 

• Průběžná kontrola vzorků  
 Vzorky se kontrolují průběžně každých 48 hodin. Z komory se odsaje solná mlha  
a zkontroluje hodnota pH pomocí indikátorových papírků a spad mlhy ve válcích, který by měl 
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být (1-2) ml za hodinu a měl by být v obou válcích stejný. Nakonec se před opětovným 
uzavřením komory vizuálně zkontroluje povrch vzorků a zaznamená průběh koroze.  
 

• Vizuální hodnocení průběhu koroze 
 V průběhu a po ukončení zkoušky byly vzorky vizuálně hodnoceny metodou, která 
vychází z normy ČSN EN ISO 10289. Metoda je založena na hodnocení povrchu vzorku 
s ohledem na velikost zasažené plochy v %. 
Normalizována je rovněž metodika hodnocení výsledků zkoušek, např.: 
 

• ČSN 038103 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové anorganické povlaky. Vizuální 
kontrola vzhledu. 

• ČSN EN ISO 10289 Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických 
povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním 
zkouškám.  

 
 Předpisy klasifikují jednotlivé povlaky a stanovují jejich označování a způsoby určování 
tloušťky povlaku, specifikují požadavky na korozní odolnost a doporučují tepelné zpracování ke 
snížení vodíkové křehkosti. 
 

Na základě požadavků stanovených předpisy TL153, TL217 a TL244 byla zkouška 
realizována ve smyslu šetření navýšení hmotnosti vzorků v důsledku vývoje korozních produktů 
ukotvených na povrchu testovaných povlaků. Podrobný popis zkoušení uvádí norma DIN 
50 021, podrobnou klasifikace konverzních povlaků uvádí ČSN ISO 4520. Na základě těchto a 
souvisejících předpisů se standardně provádí zkoušení za účelem stanovení hmotnostního úbytku 
obětovaného povlaku, v návaznosti na dobu expozice v korozním prostředí. Odstranění 
korozních produktů a určení hmotnostních úbytků není pro šetření korozní odolnosti 
experimentální části žádoucí. Vzhledem ke specifikaci provozního využití povlaků v oblasti 
systémů bylo nezbytné stanovení množství těchto produktů, které mohou mít za následek 
omezení, případně poškození funkce systému. 

 Doba pro hodnocení byla stanovena na 168 hodin do výskytu Zn korozních zplodin a 
360 hodin pro případný výskyt Fe koroze základního materiálu pro povrchové úpravy základu 
Zn a ZnFe, které jsou určeny pro expozici v prostředí korozní zátěže 4. Povrchové úpravy na 
bázi ZnNi byly testovány v rozsahu 168 – 240 hodin pro stanovení výskytu Zn koroze a 720. 
1000 hodin pro Fe korozi základního materiálu. Povlaky zinku legované niklem, dosahují 
podstatně vyšší korozní odolnosti a jsou navrhovány pro oblasti vysoké korozní zátěže třídy 
odolnosti 6. Pro podmínky stanovení adekvátních výsledků bylo nezbytné dobu vystavení těchto 
povlaků korozní zátěži prodloužit. 

Po ukončení zkoušky byly vzorky ponořeny v destilované vodě po dobu 10 s, 
následovalo sušení a vážení. Měření hmotnosti a stanovení nárůstu hmotnosti v důsledku výskytu 
korozních produktů bylo prováděno ve třech cyklech. Oplach vzorků byl nezbytný pro 
odstranění produktů solí usazených na povrchu vlivem kondenzace solné mlhy.  
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10. Souhrnná hodnocení výsledků a diskuse 
 
10.1 Hodnocení vzhledových vlastností  

 
Makroskopické hodnocení povrchu bylo podloženo mikroskopickou dokumentací 

realizovanou pomocí vybavení Olympus LEXT OLS 3100, laserový skenovací konfokální 
mikroskop.  

 
Tab. 10 Vizuální hodnocení základního povlaku dle VW 137 50 

Zn.vz. 
Základní 
povlak 

Kontrola vzhledu 

I. Zn  
Povlak stříbřitě lesklý, rovnoměrně vyloučený, bez viditelných 
známek vad (pórů, trhlin, puchýřů a vizuálních změn). 

II. ZnFe  
Šedo-stříbrná nerovnoměrná barevnost, bez viditelných známek 

výskytu povrchových vad a anomálií 

III. ZnNi  
Barevnost rovnoměrná šedostříbrná, bez vizuálních vad povlaku, 

trhlin, nepokovených míst, pórů. 
Pozn: Dokumentace vzhledu příloha B1: 

 
Tab. 11 Vizuální hodnocení povlaku s obsahem CrVI dle VW 137 50 

Zn.vz. Značení Kontrola vzhledu 

I.A C650 
Povlak žlutý lesklý duhově irizující rovnoměrně vyloučený, bez 
viditelných známek poškození, necelistvostí a vad (pórů, trhlin, 

puchýřů a vizuálních změn). 

I.B C651 
Povlak žlutý rovnoměrné barevnosti vyloučený, bez viditelných 
známek poškození, necelistvostí a vad (pórů, trhlin, puchýřů a 

vizuálních změn). 

II.A R620 
Povlak sytě černý rovnoměrně vyloučený, bez viditelných známek 
poškození, necelistvostí a vad (pórů, trhlin, puchýřů a vizuálních 

změn). 

Pozn. Dokumentace vzhledu příloha B1:  

 
Tab. 12 Vizuální hodnocení Zn povlaku bez obsahu CrVI dle VW 137 50 

Zn.vz. Značení Kontrola vzhledu 

I.a C640 
Povlak stříbřitě lesklý, bez viditelných změn barevnosti, 
vad povlaku (pórů, trhlin, puchýřů a vizuálních změn)  

I.b C641 
Povlak stříbřitě lesklý slabě modravě irizující, bez změn 

barevnosti, nepokovených míst, vad povlaku (pórů, trhlin, 
puchýřů a vizuálních změn) 

I.c C642 
Povlak stříbřitě lesklý modravě, zelenavě, červeno – žlutě 

irizující, bez změn barevnosti, nepokovených míst, vad 
povlaku (pórů, trhlin, puchýřů a vizuálních změn) 

I.d C642 + DC 
Povlak stříbřitě lesklý bez změn barevnosti, nepokovených 

míst, vad (pórů, trhlin, puchýřů a vizuálních změn) 

I.e C643 
Povlak stříbřitě lesklý slabě modravě, zelenavě, červeno – 
žlutě irizující, bez změn barevnosti, nepokovených míst, 
vad povlaku (pórů, trhlin, puchýřů a vizuálních změn) 

Pozn. Dokumentace vzhledu příloha B1: 
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Tab. 13 Vizuální hodnocení slitinových Zn povlaků bez obsahu CrVI dle VW 137 50 

Zn. 
vz 

Značení Kontrola vzhledu 

II.a R302 
Povlak sytě černý rovnoměrně vyloučený slabě perleťově 

irizující, bez vad (pórů, trhlin, puchýřů a vizuálních změn). 

III.a R642 
Povlak stříbřitě šedý namodrale irizující bez změn 

barevnosti, nepokovených míst, vad (pórů, trhlin, puchýřů 
a vizuálních změn) 

III.b R643 
Povlak stříbřitě šedý transparentní až namodrale irizující 

bez změn barevnosti, nepokovených míst, vad (pórů, 
trhlin, puchýřů a vizuálních změn) 

III.c R673 
Povlak sytě černý rovnoměrně vyloučený, bez viditelných 

známek poškození a vad. 
Pozn: Dokumentace vzhledu příloha B1: 
 

Dále bylo šetření rozšířeno o metalografické šetření vzhledu konverzních úprav  
a dokončujících povlaků metodou kolmého řezu pomocí rastrovací elektronové mikroskopie 
(REM) na mikroskopu typu JEOL JSM – 6490LV. 

 
Vyhodnocení: 
Všechny galvanicky vyloučené povlaky zkušebních vzorků byly vyloučeny v souladu 

s předpisy VW 137 50. Makroskopické kontrole vzhledu vyhověly všechny zkoušené povlaky. 
Povlaky byly vyloučeny rovnoměrně a souvisle po celé ploše vzorku. V rámci makroskopického 
hodnocení, jenž uvádí (tab. 10 – tab. 13), nebyly detekovány vady vzhledu, trhliny, póry, 
puchýře, případně nepokovená místa. Rozšíření o mikroskopickou dokumentaci vzhledu povrchu 
uvádí obr. 7.  

Zde je možné podrobněji hodnotit stav povrchové struktury jednotlivých povlaků v rámci 
vymezení mikroskopických defektů a ve smyslu vizualizace rozdílnosti povrchové struktury.  

 

  
Obr 7 Vlevo:povrch pasivační vrstvy povlaku R642, trhliny, puchýře vpravo: 

mikrostruktura pasivační vrstvy 
 

Mikroskopické hodnocení vzhledu dokládá rozdílnost charakteru povrchové struktury 
povlaku v návaznosti na typu elektrolytu a závěrečné úpravě, jak konverzní tak kombinované 
s úpravou dokončující. Vzhled pasivační vrstvy obr. 40 je tvořen formou kaogulace 
mikrostruktury utvářené ukotvením pasivece na ZnNi základu. Trhliny jsou však nežádoucím 
produktem pravděpodobné dehydratace.  

Mikroskopické šetření povrchu prokázalo degradaci vrstvy povlaku vzorku II.a (R302). 
Povrch byl viditelně poškozen síťovím trhlin, které se šířily napříč utěsněním a pasivační vrstvou 
k základnímu ZnFe povlaku. Další z povlaků, který vykazoval podobné známky degradace byl 

Trhlina 
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povlak vzorku III.c (R673). Na základě dokumentace kolmého řezu je zřejmé, že trhlinkovitost 
povrchu pasivační vrstvy je v tomto případě potlačena následným utěsněním a nedochází 
k dalšímu šíření směrem k základnímu ZnNi povlaku ani k povrchu tohoto vzorku, je zřejmé, že 
k trhlinkovitosti povrchu je náchylná pasivace. Jednalo se pravděpodobně o způsob ukotvení 
pasivace na povrchu základního povlaku ve formě viskoelastických řetězců. Naopak nejlépe  
se z mikroskopického hlediska jevil povlak vzorku I.c (C642) – základní Zn povlak silnovrstvě 
pasivovaný. 

   
Obr. 8 Vlevo: trhliny pasivace a utěsnění povlaku R673,vlevo: praskání , trhliny,ztráta 

přilnavosti povlaku R302(M 3,500:1) 
 
 

10.2 Stanovení tloušťky povlaků 

 
Pro následující zkoušky, měření tloušťky, opotřebení, korozní odolnosti a měření tvrdosti 

jednotlivých povlaků, byly použity skupiny vzorků uvedených zástupců, které vyhověly vizuální 
kontrole a nedestruktivní kontrole tloušťky. Vzorky vyhověly, po stránce makroskopické, 
mikroskopické kontroly vzhledu a přilnavosti povlaku. Navazující šetření byla realizována 
v návaznosti na měření drsnosti povlaků v součinnosti s předpokládaným a skutečným vlivem na 
tribologické vlastnosti jednotlivých vrstev a související ztrátou korozní odolnosti. Kontrolní 
měření tloušťky metodou ,,Kulotesr“ slouží k doložení přesnosti měření této metody s ohledem 
a nastavení zkušebních parametrů, počtu otáček. Dokumentace měření a naměřené hodnoty 
 u hodnoty tloušťky jsou uvedeny v příloze B3. 

 
 
Tab.14 Naměřených hodnot tloušťky povlaků 

Zn. 
vz. 

Značení      
VW 137 50 

Tloušťka [µm] 
základní povlak konverzní úprava dokončující úprava 

I. Zn 22 – 23  --- --- 
II. ZnFe 12 – 14  --- --- 
III. ZnNi 19 – 22  --- --- 
I.A C650 20 – 22  1,7 – 2,5 --- 
I.B C651 18 – 19  0,5 – 0,8 7 – 8  
II.A R620 16 – 18  5 – 6 5 – 7 
I.a C640 19 – 20  0,5 – 0,8 --- 
I.b C641 27 – 28  0,5 – 0,8 3 – 4  
I.c C642 15 – 16  0,5 – 0,8 --- 
I.d C642+DC 16 – 17  1,9 – 2  19,5 – 25  
I.e C643 17 – 19  5,5 – 6,5  5,7 – 6,3 
II.a R302 16 – 18  5 – 6  5 – 6,5 
III.a R642 16 - 17 8 - 11 --- 
III.b R643 16 - 17 0,7 - 2 3 – 4  
III.c R673 12 - 14 0,8 – 1,8 3 – 5  
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Vyhodnocení: 
Tloušťky základních povlaků nebyly u žádného vzorku podkročeny. Měření konverzních 

a dokončujících úprav prokázalo několikanásobné překročení předpokládané tloušťky těchto 
povlaků. S ohledem na korozní odolnost je toto zjištění pozitivní nicméně lze předpokládat, že 
může vést k překročení tolerancí rozměrů ztrátě hybnosti pohyblivých systému nebo ztrátě 
pevnosti spojů. V případě nýtování má větší tloušťka povlaku vliv  
na nastavení nýtování, což se projeví při kontrole velikosti nýtované části čepu. V případě 
nízkých tribologických vlastnosti povlaku a vysoké tvrdosti může docházet k praskání, ztrátě 
přilnavosti a snížení korozní odolnosti v mechanicky namáhané oblasti, která byla takto 
předimenzována na úkor tloušťky základního povlaku. 

 
Rizikovými jsou v tomto případě povlaky Zn a ZnFe základu, kdy s ohledem  

na hospodárnost výroby je žádoucí vylučovat povlaky na úrovni dolní hranice předepsané 
tloušťky (15 – 35) µm u Zn povlaku, (8 – 25) µm u ZnFe povlaku. V případě součinnosti 
nízkých tribologických vlastností povlaku, nízké cca 15 µm tloušťce povlaku, ztrátě schopnosti 
regenerace vzhledem k eliminaci CrVI u pasivačních vrstev a mechanického poškození lze 
předpokládat ztrátu korozní odolnosti. Na základě dosavadních šetření  
je můžeme toto snížení korozní odolnosti předpokládat u povlaku R302, který je na dolní hranici 
tloušťky a vykazuje známky degradace povrchu ve formě síťoví trhlin  

 
 

10.2.1 Specifikace drsnosti povlaků 
 
Hodnocení drsnosti povlaků uvádí příloha B5. Pro srovnání jsou zde uvedeny 3D modely 

drsnosti povrchu, přičemž je zřejmé, že povlak ZnFe již vykazuje známky korozního napadení. 
 Z přílohy B5 (tab. 34 – tab. 35) vyplývá, že nejlepší vyrovnávací schopnost a nejnižší drsnosti 
dosahoval základní Zn povlak. V případě aplikace konverzní úpravy došlo k navýšení drsnosti u 
všech povlaků. Dokončující úprava (pečetění) pak působí jako vyrovnávací složka a drsnost 
nepatrně snižuje a to i v případě anorganické křemičitanové báze. Největší vyrovnávací 
schopnosti dosahoval povlak C642+DC. Utěsnění je v tomto případě charakteru organického, 
nanášení neproběhlo závěsově, ale hromadným způsobem a tloušťka vrstvy byla značná. 
Nejvyšší drsnost povrchu byla naměřena u povlaku R643, Ra = 1,12 oproti Ra = 0,9 základu 
došlo k navýšení. 

Další zkouška opotřebení „Kulotestr“ prokáže, jakým způsobem ovlivní parametry 
drsnosti odolnost proti opotřebení a jaký je tribologický charakter jednotlivých vrstev. 

 
 

10.2.2 Hodnocení adhezivního opotřebení 
 
Posouzení adhezního opotřebení povrchu vzorků bylo založeno na principu odvalování 

ocelová kuličky průměru 30 mm. Odvalováním kuličky ustavené k povrchu vzorku bylo 
aplikováno v pěti cyklech stejného počtu prvotního návrhu otáček, směrodatného pro 
optimalizaci počtu otáček pro jednotlivé povlaky. Vlastní váha kuličky  
a velikost kluzného tření ve styčném bodě s povlakem zanechalo na povrchu stopy 
obr. 42, které byly následně dokumentovány pomocí světelné mikroskopie. 
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Obr 9 Vpravo: kalota realizovaného měření, vlevo: kalota nedostatečně nastaveného 

počtu otáček nevhodná pro měření (M 20:1) 
 
Tvar stopy přiřazené k testovacímu počtu otáček je určující pro správné stanovení 

dostatečného počtu otáček v závislosti na nezbytné době vystavení povlaku kluznému tření, jeho 
následnému adheznímu opotřebení na dostatečné úrovni poškození povlaku nezbytnému pro 
měření. Na obr. 43 vlevo je stopa povlaku vhodného tvaru pro měření.  

Mezikruží umožňuje aplikaci výpočtu pro měření tloušťky povlaků. Vpravo  
je stopa, která vznikla při nedostatečném nastavení počtu otáček a pro měření nemá vypovídající 
hodnotu. Dokumentace stop realizovaného experimentu, tabulky naměřených hodnot a výpočtů 
hloubky opotřebení v závislosti na počtu otáček uvádí příloha B4. 

Kaloty vhodné pro stanovení středního průměru kulového vrchlíku a průměrné hloubka 
kulového vrchlíku se jevily v rozsahu 8000 – 2000 otáček jako nejstabilnější. Povlaky na ZnNi 
základu prokázaly vysokou úroveň tribologických vlastností. Optimalizace otáček byla obtížná, 
hodnoty otáček přesahujících 200 000 nebyly zárukou měřitelných stop a naopak některé oblasti 
dosahovaly měřitelných hodnot při 8000 otáčkách. 

Srovnávací měření tloušťky, metodou ,,Kulotestr,“ konverzního povlaku u vzorku I.e 
(C643), umožňuje separaci tloušťky pasivační vrstvy a dokončující úpravy obtížně, nicméně 
výsledky výpočtu tloušťky povlaků dosáhly srovnatelných hodnot s mikroskopickou metodou 
měření tloušťky v rozsahu (5,7 – 6,3) µm. Výsledný parametr uvádí tloušťku v rozsahu 
 (5,96 – 6,8) µm. 

Výsledné shrnutí odolnosti proti adheznímu opotřebení na základě hloubky kulového 
vrchlíku a stanoveném počtu otáček uvádí (obr. 10 – obr. 12). 

 
 

 
Obr. 10 Aproximace průměrných hodnot měření hloubky opotřebení základních povlaků 
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Obr 11 Aproximace průměrných hodnot měření hloubky opotřebení konverzních úprav 

 

 
Obr. 12 Aproximace průměrných hodnot měření hloubky opotřebení konverzních úprav 

 
 

Koeficienty determinace, hodnocení kvality experimentu, který se pohyboval převážně v 
rozmezí R2 = (0,8 – 0,9) vypovídá o vysoké přesnosti metody měření.  

Srovnání základních povlaků obr. 10 odpovídá základním fyzikálně - mechanickým 
vlastnostem vyloučených povlaků a splňuje očekávané předpoklady. Zásadní je výsledné shrnutí 
(obr. 11 – obr. 12) identifikující tribologické vazby konverzních a dokončujících úprav.  
Ze souhrnného srovnání konverzních úprav vyplývá, že adheznímu opotřebení nejlépe odolával 
povlak R642, čemuž napovídá také jeho povrchová mikrostruktura postrádající ostrohranné 
elementy. Překvapivě nejhorší odolnost byla prokázána u povlaku C642, silnovrstvá pasivace. 
Povlaky R620 a C650 dosahovaly srovnatelných výsledků v oblasti nastaven 4000 otáček. Strmý 
nárůst opotřebení povlaku R620 byl pravděpodobně způsoben praskáním a ztrátou přilnavosti 
pasivace a jejím následným vydrolením, které posléze působilo jako brusný element. Tento 
předpoklad lze doložit srovnáním hloubky opotřebení základního ZnFe povlaku v oblasti 6000 
otáček byla hloubka opotřebení základního povlaku o polovinu nižší. Tenkovrstvá pasivace 
povlaku C640 má prokazatelné tribologické vlastnosti zvyšuje odolnost Zn povlaku a úbytky 
tloušťky byly s rostoucím počtem otáček rovnoměrné.  

Hodnocení odolnost dokončující úpravy je navazujícího charakteru, nejhůře dopadla 
povrchová úprava C651, utěsnění AQUAREZ tribologické vlastnosti ještě zhoršuje. 
Anorganické utěsnění silnovrstvé pasivace povlaku C643 také není velkým přínosem, více méně 
schopnost povlaku odolávat opotřebení neovlivní. Nejlépe odolávaly opotřebení dokončující 
úpravy ZnNi základu, který zřejmě během nanášení difunduje do dokončujících úprav, tomu 
napovídá také povrchová struktura povlaku R642 a jeho následná varianta s dokončující úpravou 
transparentní R643, černou R673. Povlaky C641 a R302 dosahovaly srovnatelných výsledků 
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s povlakem C642+DC, který je utěsněn organickým povlakem, který viditelně zvýšil 
tribologické vlastnosti nejhůře hodnocené silnovrstvé pasivace. Souhrnné znázornění obr. 11 - 
obr. 12 dokládá vyrovnávací schopnost dokončující úpravy pozvolným nárůstem aproximačních 
přímek. Rovnoměrnější nárůst úbytků tloušťky svědčí o tribologické funkci utěsnění Zn povlaků.  
 
 
10.2.3 Měření tvrdosti - nanoindentace 
 

Výsledky měření tvrdosti metodou nanoindentace jsou graficky znázorněny v souhrnných 
obr. 47 – obr. 50. Koeficienty determinace, hodnocení kvality experimentu, který byl na úrovni 
R2 = 0,2 vypovídá o nízké přesnosti metody měření kolem 20 %. Tato metoda je vzhledem  
ke své orientaci měření v nm rozměrech, ovlivněna značným množstvím faktorů. Prachové 
částice, trhliny, póry a heterogenity povlaků způsobené znečištěním těžkými kovy a procesními 
nečistotami úroveň míry vypovídající hodnoty zkreslují.  

 

 
Obr. 13 Aproximace průměrných hodnot měření tvrdosti základních povlaků 

 
 

 
Obr. 14 Aproximace průměrných hodnot měření tvrdosti konverzních úprav 
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Obr. 15 Aproximace průměrných hodnot měření tvrdosti dokončujících úprav 

 
 

 
Obr. 16 Aproximace průměrných hodnot měření tvrdosti dokončujících úprav 

 

Výsledná hodnocení konverzních opět navazují na výsledky šetření předchozí zkoušky 
opotřebení. Nemenší tvrdosti dosahoval povlak C642, silnovrstvá pasivace. Nejvyšší tvrdosti,  
i když se značným rozptylem naměřených hodnot dosahoval povlak R642. Povlaky C650, 
chromát na bázi CrVI a C640, tenkovrstvá pasivace bez obsahu CrVI  dosahovaly srovnatelných 
výsledků. Chromátová úprava povlaku R620 měla hodnoty tvrdosti nižší, než pasivační vrstva.  

Hodnocení dokončujících úprav je zásadní ve smyslu porovnání s povlakem R302, který 
značně překračoval úroveň tvrdosti všech dokončujících úprav a dosahoval srovnatelných hodnot 
konverzních úprav. Překvapivě nejmenší tvrdost byla naměřena u povlaku R673. Povlaky C651 
a C641 opět dosahovaly témě shodných výsledků. Vyšší tvrdost byla naměřena u povlaku R642 
a překvapivě u povlaku C642+DC. Povlak C6421DC však vykazoval značné známky elasticity  
a tím byly výsledky zkresleny. 

 
 

10.2.4 Hodnocení korozní odolnosti 
 
Podrobné hodnocení korozní odolnosti v návaznosti na míru poškození povlaku navazuje 

na dokumentaci hodnocení narůstající hmotnosti vlivem vývoje korozních produktů v důsledku 
aplikace korozní zkoušky NSS dle ČSN EN ISO 9227 Souhrnné znázornění výsledků šetření 
uvedených příloh dokládá grafické znázornění obr. 17 – obr. 19.  
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Obr. 17 Objemové hmotnosti korozních produktů základních povlaků 

 
 

Na základě obr. 17 můžeme určit rozdíl korozní odolnosti základního Zn povlaku  
a slitinových povlaků. Slitinový povlak ZnFe dosahuje 3x vyššíh hodnot korozní odolnosti  
a povlak ZnNi hodnot až 7x vyšších. 
 
 

 
Obr. 18 Objemové hmotnosti korozních produktů základních povlaků a konverzních 

úprav 
 

Do jaké míry pak zvyšuje korozní odolnost povlaků aplikace konverzní úpravy  
je zřejmé z obr. 18. Nejhorších výsledků opět dosahoval vzorek C642, aplikace silnovrstvé 
pasivace zvýšila korozní odolnost Zn povlaku na dvojnásobek, ale ve srovnání s ostatními 
úpravami se jeví toto opatření jako minimální. Povlak C640, tenkovrstvá pasivace dosáhla 
překvapivě dobrých výsledků nicméně povlak C650, chromátováno CrVI, který byl místy 
poškozen do hloubky 6 – 8 µm dosahuje hodnot legovaných ZnNi povlaků, které v případě 
slitiny ZnFe značně překračuje. Bylo tak potvrzeno prioritní postavení povlaku C650 v oblasti 
povrchových úprav a jeho nenahraditelná schopnost regenerace (samohojivost), které zatím 
povlaky nahrazující toxický chromát nedosáhly. 
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Obr. 19 Objemové hmotnosti korozních produktů základních povlaků a konverzních a 

dokončujících úprav 

 
 
Dokončující úpravy již korozní odolnost významně nezvýšily obr. 19, jejich funkce  

je na základě předchozích šetření převážně vyrovnávací a to převážně ve smyslu dekorativním, 
sjednocení barevnosti, než tribologické.  

Celkově lze hodnocení uzavřít preferencí povlaků C640, C641 jako vhodné alternativy 
náhrady povlaků C650, C651. Oblast korozní odolnosti pasivačních vrstev těchto povlaků 
nedosahuje kvalitativní úrovně chromátu. Hodnocení povlaku C642, silnovrstvě pasivováno,  
je překvapivě nízké a to napříč celou anabází testování a není v souladu s předpoklady hodnocení 
a preferencemi praxe. 

Pozitivní vliv dokončujících úprav se jeví jako významný v oblasti mechanického 
poškození vlivem manipulace a exportu více než jako korozně ochranný. 
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11. Závěr 
 

Disertační práce se zabývá studiem mechanických a korozních vlastností katodicky 
vylučovaných povlaků zinku, jeho slitin, konverzních a dokončujících úprav. 

Studium konverzních úprav se dělí na oblast procesní eliminace povlaků toxického 
chromátu a specifického využití pasivací ve smyslu alternativní náhrady chromátových povlaků  
s přímou vazbou na volbu vhodných kombinací systémů následných dokončujících úprav.  

Teoretická část je zaměřena na sledování současných a vývojových trendů povrchových 
úprav v automobilovém průmyslu s orientací na tenkovrstvé povlaky  
cca 35 µm dekorativních a korozně ochranných vlastností, které jsou převážně exponovány  
do oblasti čtvrtého stupně korozní agresivity dle ISO 2081. Značná pozornost je věnována 
charakteristice a technologickým vlivům galvanického procesu v návaznosti na související 
elektrochemické děje a následné interakce. 

Praktická část testuje korozně ochranné a mechanické vlastnosti třech skupin základních 
povlaků I. - Zn, II. - ZnFe, III. -  ZnNi, jejich následných dokončujících úprav  
a to jak ve smyslu systémových celků, základní povlak – konverzní úprava – dokončující úprava, 
tak také jednotlivě.  

Povlaky na bázi toxického CrVI , byly pro experimentální šetření zastoupeny 3 typy 
povrchové úpravy specifikované dle normy VW 137 50: 

1. I.A (C650) - základní Zn povlak (15 – 35) µm – chromát, korozní odolnost  
96 hod. do Zn koroze, 360 hod. do Fe koroze základního materiálu korozní zkoušky 
NSS dle ČSN ISO 9227. 

2. I.B (C651) - základní Zn povlak (15 – 35) µm  chromát + utěsnění, korozní odolnost 
96 hod. do Zn koroze, 360 hod. do Fe koroze základního materiálu korozní zkoušky 
NSS dle ČSN ISO 9227. 

3. II.A (R620) - základní ZnFe povlak (8 – 25) µm, černý chromát, korozní odolnost 
168 hod. do Zn koroze, 360 hod. do Fe koroze základního materiálu korozní zkoušky 
NSS dle ČSN ISO 9227. 

 
Varianty náhrad povrchové úpravy byly zastoupeny sadou 9 typů povlaků stanovených na 

základě praktických požadavků specifických vlastností daných normativním předpisem VW 137 
50. Konverzní úprava je na ekologicky akceptovatelné bázi CrIII, chrom v oxidačním stupni III., 
chromátové povlaky jsou nahrazeny pasivacemi. Podrobnější specifikace návrhu náhrad 
povrchové úpravy, parametry korozní odolnosti a tloušťky povlaků uvádí předpis TL154, TL217, 
TL244. 

 
1. I.a (C640), I.b (C641), I.c. (C642), I.d (C642+Deltacoll), I.e (C643), základní Zn 

povlak (15 – 35) µm – parametry konverzní a dokončující úpravy  
dle předpisu TL217 

2. II.a (R302), základní ZnFe povlak (8 – 25) µm, černá pasivace, dle TL154  
3. III.a (R642), III.b (R643), III.c (R673), základní ZnNi povlak (8 – 25) µm, 

parametry konverzní a dokončující úpravy dle TL244. 
 
Cílem experimentální části disertační práce bylo stanovení vhodných alternativ náhrad 

srovnatelných mechanických vlastností, zaměřených na zkoumání tvrdosti jednotlivých povlaků, 
odolnost proti opotřebení, korozní odolnosti s ohledem na zachování vzhledových a funkčních 
charakteristik povlaků. Povrchové úpravy dosahující adekvátních výsledků vhodných alternací 
stanovených na základě podrobného hodnocení realizovaných experimentálních zkoušek  
a v příslušné kapitole podrobně diskutovaných souhrnných výsledků budou následně blíže 
specifikovány. 
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� Makroskopickému hodnocení povrchu vyhověly všechny alternativy povrchových úprav 
ve stanoveném měřítku požadavků kladených na vzhledové vlastnosti povlaků. 

� Mikroskopickému šetření povrchu nevyhověl vzorek II.a (R302). Povlak vykazoval 
známky degradace ve formě síťoví trhlin. Naopak nejlépe se z mikroskopického hlediska 
jevil povlak vzorku I.c (C642) – základní Zn povlak silnovrstvě pasivovaný.  

� Kontrola přilnavosti u všech povlaků neprokázala žádné vady ani ztrátu přilnavosti. 
� Předepsané tloušťky základních povlaků I., II., III., byly dodrženy. V případě 

konverzních a dokončujících úprav byly předpokládané tloušťky převážně překročeny. 
Překročením tolerancí rozměrů může dojít ke ztrátě hybnosti  
u pohyblivých spojů a montážních řetězců, případně ke ztrátě pevnosti spojení. 

� Nejlepší vyrovnávací schopnost v návaznosti na měření drsnosti povrchu a grafická 
znázornění byla stanovena u základního povlaku I. Pasivační vrstvy zvyšují hodnoty 
drsnosti a následné utěsnění jako dokončující úprava drsnost nepatrně snižuje. Největší 
navýšení drsnosti bylo stanoveno u povlaku III.a (R672), hodnota měření Ra=1,12[µm] 
překročila hodnotu měření základu Ra=0,9[µm]. Téměř totožné hodnoty byly naměřeny u 
povlaků, I.A (C650), I.a (C640) a rovněž u dvojice I.B (C651), I.b (C641). 

� Odolnost povlaků proti opotřebení byla nejpřehledněji hodnocena v oblasti adhezivní 
zátěže povlaků, 6000 otáček, zkušebního tělíska (kuličky). Povlak  
I.c (C642) odolával adhezi nejhůře, hloubka kaloty h dosáhla hodnoty14,5 µm  
až do poškození základního povlaku. Povlaky III. skupiny při 6000 otáčkách dochází 
k částečnému probrus vrstvy pasivační u povlaku III.a (R642) a utěsnění  
u povlaku III.b (R643), III.c (R673), až při nastavení hodnoty 50 000 otáček  
se dostáváme na úroveň adhezivního poškození srovnatelnou s povlaky I. a II. skupiny. 
Ze skupiny I. odolával opotřebení nejlépe povlak I.A (C650) a I.b (C641), hloubka h byla 
na shodné úrovni s povlakem II.a (R302). 

� Hodnoty měření tvrdosti jednotlivých vrstev metodou nanoindentace, ukazují,  
že v oblasti dokončujících úprav dosahuje nejvyšší tvrdosti utěsnění povlaku  
II.a (R302), které je na srovnatelné úrovni s výší hodnot tvrdosti konverzních úprav. 
V oblasti konverzních úprav dosahuje nejvyšších hodnot tvrdosti pasivace vzorku  
III.a (R642) a nejhůře je na tom silnovrstvá pasivace vzorku I.c. (C642). Nejvíce se 
svými hodnotami blíží vzorky I.A (C650) a I.a (C640) a I.B (C651),  
I.b (C641). 

� Kombinovaná zkouška odolnosti proti opotřebení a korozní odolnosti vypovídá  
o případné schopnosti regenerace povlaků. Povlaky skupiny III. byly po ukončení 
zkoušky bez významných známek korozního napadení a to na téměř shodné úrovni 
s povlaky I.A, I.B, II.A. Vzhledem k poškození povlaku I.B (C651) do hloubky 12,3 µm 
a stále výborné korozní odolnosti, nelze schopnost regenerace chromátu zpochybnit. 
Výše hmotnosti korozních produktů a schopnost odolávat korozní zátěži zrychlenému 
testu NSS dle ČSN ISO 9227 je u povlaků I.A (C650), 
I.B (C651) srovnatelná s povlaky III. skupiny. 

 
Dosažené výsledky a jejich kombinace ukazují, že nejvhodnější alternativou náhrady 

povlaků I.A (C650), I.B (C651)budou povlaky I.a (C640) a I.b (C641). Návrh náhrady  
je úspornou variantou jak hlediska ekologického tak rovněž hospodárnosti. Vzhledem k tomu, 
 že se jedná o povlek pasivace transparentní nanášené za studena. Nižší korozní odolnost těchto 
povlaků I.a (C640) 168 hod. do Fe koroze základního materiálu a v případě povlaku I.b (C641) 
je vyvážena tribologickými vlastnostmi. V rámci současných šetření nelze stanovit vhodnou 
alternativu náhrady pro povlak II.A (R620).  
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Vědecký přínos. 

 
Hlavní přínos disertační práce spočívá v aplikaci dosažených výsledků ve firmách 

zabývajících se galvanickým vylučováním kovů. Výsledná šetření povlaků jsou kontrolním 
parametrem aktuálního nastavení výrobních procesů provozovatelů testovaných úprav a slouží 
jako podklad pro referenční vzorování současného nastavení technologie v návaznosti na 
výslednou kvalitativní úroveň povlaků. 

Anabáze stanovení vhodného návrhu náhrad toxických povlaků na bázi CrVI vytváří databázi 
hodnot fyzikálně - mechanických vlastností základních Zn a slitinových ZnFe, ZnNi povlaků, 
jejich následných konverzních a dokončujících úprav, která usnadní volbu vhodné alternativy 
náhrady povlaků již exponovaných strojírenských součástí, případně ovlivní jejich volbu 
v oblasti prvotního konstrukčního návrhu předpokládané prototypové výroby.  

V rámci dalšího výzkumu by bylo vhodné orientovat směr vývoje transparentních 
konverzních úprav na úroveň možností aplikace suspenzí (koloidních roztoků) nanorozměrových 
částic pasivačních povlaků, které by zvyšovaly tribologické vlastnosti pasivačních vrstev. 

Zkoumané alternativy černé konverzní úpravy, nemají v současné době vhodného zástupce 
náhrady chromátových povlaků. Otevírají se tak široké možnosti alternativních směrů vývoje 
povrchových úprav rozšířené například o oblast kataforetického lakování.  

Explicitní směr vývoje antikorozních vlastností stávajících povlaků a povlakových 
systémů, jejich determinace v oblastech aktuálních trendů fyzikálně – mechanických  
a dekorativních vlastností splňuje podmínku opodstatněné nezbytnosti a udržitelnosti 
povrchových úprav ve spektru technologicko - strojírenských oborů. 
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Conclusion – závěr disertační práce 
 

Dissertation thesis deals with the study of the mechanical and corrosion properties  
of cathodic secreted coatings zinc, alloys, conversion and finishing treatments. 

Study of conversion modification area is divided into the process of elimination coatings  
of toxic chromate and passivation specific use within the meaning of alternative replacement 
chromate coatings with a direct link to select suitable combinations of systems subsequent 
finishing treatments. 

The theoretical part is concentrated on monitoring current trends and finishes in the 
automotive industry, with a focus on thin-film coatings about 35 µm decorative and corrosion 
protective properties, which are mainly exposed to the fourth degree of corrosivity according  
to ISO 2081. Considerable attention is devoted to the characterization and technological 
influences galvanic process in relation to the related electrochemical action and subsequent 
interactions. 
Practical part tests corrosion protection and mechanical characteristics three groups of basic 
coatings I. - Zn II. - ZnFe, III. - ZnNi, their subsequent finishing modification both as defined 
 of system units, base coating - conversion coating - finishing modification, as well  
as individually. 
Based coatings toxic CrVI were for experimental investigation represented by 3 types of surface 
treatment specified according to the standard VW 137 50: 

1. IA (C650) - basic Zn coating (15-35) µm - chromate, corrosion resistance 96hours in zinc 
corrosion, 360hours in Fe corrosion of the base material corrosion tests according to ČSN 
ISO SAC 9227 

2. IB (C651) - basic Zn coating (15-35) µm chromate sealing, corrosion resistance 96hours 
to corrosion of Zn, Fe 360 hours to corrosion of the base material corrosion tests 
according toČSN ISO 9227 

3. II.A (R620) - basic ZnFe coating (8-25) µm, black chromate, corrosion resistance  
of 168hours in Zn corrosion, 360hours in Fe corrosion of the base material corrosion tests 
according to ČSN ISO 9227 

Variants replacements coating were represented by a set of 9 types of coatings provided on the 
basis of the practical requirements of the specific properties of the normative prescription VW 
137 50. Conversion modification is based on environmentally acceptable CrIII, chromium 
oxidation state III., chromate coatings are replaced passivation. Detailed design specifications 
refund finish, corrosion resistance parameters and thickness of coatings provides prescription 
TL154, TL217, TL244. 

1. I.A (C640), I.B. (C641), I.C. (C642), Id (C642 + DELTACOLL), Ie (C643), basic Zn 
coating (15-35) µm - conversion parameters and finishing modifications as prescribed 
TL217 

2. II.a (R302), basic ZnFe coating (8-25) µm, black passivation, according to TL154 
3. III.a (R642), III.b (R643), III.C (R673), basic ZnNi coating (8-25) µm, conversion 

parameters and finishing adjustments according TL244. 
The experimental part of this thesis was to determine appropriate compensation alternatives 

comparable mechanical properties, aimed at exploring the hardness of coatings, wear resistance, 
corrosion resistance, with a view to maintaining visual and functional characteristics of the 
coatings. Finishes achieving adequate results suitable alternations determined on the basis  
of a detailed assessment of experimental tests of realized and discussed in detail the relevant 
chapter summary results will then be further specified. 

� Macroscopic evaluation of the surface satisfy all alternatives finishes the specified scale 
the requirements imposed on the visual characteristics of the coatings. 



45 
 

� Surface microscopic investigation failed sample II.a (R302). The coating showed signs  
of degradation in the form, network of cracks. On the contrary, most of the microscopic 
point of view seemed coating sample Ic (C642) - basic Zn coating thick layer passivated. 

� Check the adhesion of all coatings did not show any defects or loss of adhesion. 
� Prescribed basic coating thickness I., II., III. Were observed. In the case of conversion 

and finishing modifications were largely exceeded the expected thickness. Exceeding  
the dimensional tolerances may lose momentum for moving lines and assembly chains,  
or loss of bond strength. 

� The best buffer capacity in relation to the measurement of surface roughness and 
graphical representations were assessed in basic first passivation layer coating roughness 
increases and subsequent seals as finishing treatment roughness slightly decreases.  
The largest increase in roughness was determined by coating III.a (R672), the measured 
value Ra = 1.12 [micron] exceeds the value of the measurement base Ra = 0.9 [micron]. 
Almost identical values were measured for coatings, IA (C650), Ia (C640) and also a pair 
I.B. (C651), I.B. (C641). 

� Wear resistance of coatings was evaluated in the most transparently adhesive coating 
load, 6000 rpm, test bodies (balls). Coating Ic (C642) resist adhesion worst, depth calotte 
h reached 14.5 µm to damage the basic coating. Coatings III. group at 6000rpm there 
 is a partial abrasion passivation layer at the coating III.a (R642) for coating and sealing 
III.b (R643), III.C (R673) until the setting is 50 000 rpm to get to a level adhesive 
damage comparable with coatings I and II. group. Of the group I resisted the wear 
coating preferably IA (C650) and Ib (C641), depth h was at the same level with 
 the coating II.a (R302). 

� Hardness values of individual layers by nanoindentation, show that in the finishing 
editing a top hardness seal coating II.a (R302), which is comparable with the amount  
of hardness values of conversion adjustments. In the conversion adjustment reached  
its highest values hardness passivation sample III.a (R642) and the worst is that thick 
passivation sample Ic (C642). Most with values approaching samples IA (C650) and  
Ia (C640) and IB (C651), I.B (C641). 

� Combined examination wear resistance and corrosion resistance indicates the potential 
regenerative capacity of coatings. Coatings Group III. after the test were no significant 
signs of corrosion on almost the same level as coatings IA, IB, II.A. Due to damage 
 the coating IB (C651) to a depth of 12.3 µm still excellent corrosion resistance, ability 
 to regenerate chromate can not be questioned. The amount of mass of corrosion products 
and the ability to resist corrosion stress accelerated test SAC according to ISO 9227 is for 
coatings IA (C650), I.B (C651) was comparable to coatings III. group. 

 
Achievements and combinations show that the best alternative replacement coatings  

IA (C650), IB (C651) are coatings Ia (C640) and Ib (C641). Compensation proposal is 
economical option as well as the ecological efficiency. Given that it is a coated transparent 
passivation coatings for cold. Lower corrosion resistance of these coatings Ia (C640) 168 pm to 
Fe corrosion of the base material and coating case Ib (C641) is balanced by the tribological 
properties. In the present investigations can not determine a suitable alternative replacement for 
the coating II.A (R620). 
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