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ABSTRAKT 

Pozinkování nelegovaných ocelí patří k velmi rozšířenému způsobu jejich protikorozní 

ochrany. Tato bakalářská práce se zabývá plechovou rourou z nízkouhlíkové oceli se 

zinkovým povlakem, na kterém vznikly nežádoucí tmavé oblasti a skvrny.  

Teoretická část práce obsahuje druhy a zkoušení koroze, je zaměřena na vlastnosti a 

hodnocení protikorozních povlaků na bázi zinku. Experimentální část obsahuje výsledky 

expoziční zkoušky vzorků roury v neutrální solné mlze a v kondenzační komoře s přídavkem 

oxidu siřičitého. Úkolem bylo zjistit, zda tmavší oblasti snižují korozní odolnost materiálů. 

Pomocí metalografického rozboru byly také zjištěny struktury a tloušťky zinkových povlaků, 

resp. vrstev. V závěrečné části jsou uvedena opatření a doporučení, která by měly vést k 

zamezení vzniku tmavých oblastí zinkových povlaků. 
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protikorozní ochrana, pozinkovaná ocel, plechová roura, korozní zkoušky, metalografie 

 

 

ABSTRAKT 

Zinc plating of carbon steel is one of the most widespread method of corrosion protection. 

This thesis deals with a metal pipe of low-carbon steel with zinc coating on which an 

undesirable dark areas and spots were formed. 

The theoretical part is focused on the types of corrosion, characteristics and evaluation of anti-

corrosion coatings based on zinc. The experimental part contains the results of exposure tests 

on samples taken from a pipe in a neutral salt spray and condensation chamber with the 

addition of sulfur dioxide. The task was to determine whether the darker areas reduces the 

corrosion resistance of materials. Using metallographic analysis were also identified structure 

and thickness of the zinc coating, respectively layers. The final section describes the 

precautions and recommendations which should lead to avoid dark areas of zinc. 

 

KEY WORDS 

corrosion protection,  zinc galvanized steel, sheet, pipe, corrosion tests, metallography                                                                                                                                                                                                                           



OBSAH 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1 Úvod…………………………………………………………………………...…….....9 

2 Koroze.…………………………………………………………………….…………10 

3 Druhy koroze.………………………………………………….……………….……10 

3.1 Atmosférická koroze………………………………………..………………...11 

1.1.1 Zvláštní druh koroze – Bílá rez…………………..……………………….11 

3.2 Korozní prostředí – voda……..…………………………………………...…..11 

3.3 Korozní prostředí – půda……………………………………...……………....12 

3.4 Rovnoměrná koroze……………………………………………..…………….12 

3.5 Nerovnoměrná koroze………………………………………………………...13 

4 Náklady na odstranění koroze…..………………………………………………….13 

5 Pasivita kovů…………………………………………………………………………13 

6 Zinek………………………………………………………………………………….13 

 6.1   Slitiny zinku…………………………………………………………………...14 

7 Způsoby nanášení zinkových povlaků…………………………………………..….15 

7.1    Zinkování ponorem……………………………………………………………15 

7.2    Žárový nástřik…………………………………………………………………16 

7.3    Natírání, galvanické metody………………………..…………………………16 

8  Životnost korozní ochrany oceli na bázi zinku……………………….……....…...16 

9  Zkoušení koroze………………………...………………………….………….…....18 

        9.1    Druhy korozních zkoušek……………………………………………………..18 

  9.2    Důvody pro realizaci korozních zkoušek……………………………………..19 

10  Principy korozních zkoušek………...…………………………………………...…19 

10.1    Hodnocení vzhledových změn………………………..………………………19 

 10.2   Metalografické hodnocení……………………………………………………..20 

 10.3   Hodnocení hmotnostních změn…………………………………………...…...20 

 10.4   Metalografické hodnocení…………………………………………………......20 

 10.5   Hodnocení změn  mechanických vlastností………………………………...…21 

11  Příprava vzorků a podmínek zkoušky…………………………………………….21 

 11.1   Místo a způsob odebírání vzorků……………………………………………...21 



 11.2   Velikost a tvar vzorků…………………………………………………………21 

12 Příprava povrchu vzorků…………………………………………………………...21 

 12.1    Doba trvání zkoušky…………….……………………………………………22 

13   Rešerše k praktické části bakalářské práce…………….……………..……..…..22 

 13.1    Neuklidněné nebo hliníkem uklidněné oceli…...……….…………………….22 

 13.2    Částečně uklidněné oceli (Sandelinovy oceli) …………...…………………..23 

14 Řez zinkovým povlakem…………………………………………………………….23 

15 Křemíkem uklidněné oceli…………………………………………………………..25 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

 

16  Popis dodaného výrobku (koleno ocelové roury)….............…...…..……..………28 

 16.1     Zkouška korozní odolnosti vybraných vzorků……………………………….29 

16.1.1   Zkouška korozní odolnosti vzorků v solné komoře……………………..30 

       16.1.2   Zkouška korozní odolnosti vzorků v kondenzační komoře……………..32 

 16.2    Metalografické zkoumání struktury zinkové vrstvy na vzorcích……………..33   

17  Zpracování naměřených a zjištěných dat……………………………...…...…..…34 

17.1     Zkouška korozní odolnosti v solné komoře – hodnocení…………………….35 

17.2     Zkouška korozní odolnosti v kondenzační komoře – hodnocení……………..37 

17.3     Metalografické zkoumání struktury zinkové vrstvy………………………….38 

18 Vyhodnocení vybraných výrobků s pozinkovanými povlaky………….…………43 

18.1    Vyhodnocení zkoušky korozní odolnosti v solné komoře…………………….43 

18.2    Vyhodnocení zkoušky korozní odolnosti v kondenzační komoře…………….43 

18.3    Vyhodnocení metalografického zkoumání struktury zinkové vrstvy…………43 

19  Závěr…………….………………………………………………………………….45 

 

     Přehled použité literatury ………………………………………………………………46



9 
 

 

1.  ÚVOD 

 

Žárové zinkování ocelových polotovarů a výrobků patří mezi nejvíce rozšířenou ochranu proti 

atmosférické korozi. Zinek ochrání ocel jednak bariérovým účinkem a jednak poskytuje oceli 

katodickou ochranu jako obětovaná, méně ušlechtilá anoda.  Na pozinkované oceli je možno 

pro zvýšení korozní odolnosti dále používat nátěrové systémy nebo konverzní vrstvy. 

Tato bakalářská práce se bude zabývat hodnocením pozinkovaných povlaků na vybraných 

ocelových výrobcích. V mém případě byla vybrána jako produkt pro hodnocení ocelová 

roura, která je celá pozinkovaná, z vnější strany i vnitřní strany. Na této rouře (pro 

vzduchotechniku) jsou viditelná místa s nežádoucí tmavou zinkovou vrstvou a oblasti s 

normální světlou vrstvou. Má práce bude pojednávat, jak a proč tato reakce nastala. Je zřejmé, 

že vzniklý tmavý povlak na rouře je nežádoucí. Téma je aktuální z důvodu rozšířenému 

trendu ochrany oceli proti korozi ochrannými povlaky na bázi zinku. Tyto ochranné povlaky 

vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je v 

ochraně proti korozi schopen zajistit dlouhodobou životnost ocelového dílu, je právě žárově 

nanesený zinek. 

Hlavním  cílem této bakalářské práce je vyhodnotit rozdíl mezi světlou a tmavou částí roury - 

jak se mění korozní odolnost světlé a tmavé částí roury. V experimentální části bakalářské 

práce je uvedeno, jak se mění rychlost koroze vzorků ze světlé a tmavé částí roury jak v solné 

komoře, tak v kondenzační komoře s SO2. Dále byly zhotoveny vzorky pro metalografické 

zkoumání, přitom byla zjištěna struktura zinkových povlaků (vrstev) a srovnána jejich 

tloušťka. V práci jsou také porovnány tloušťky ocelového plechu před a po zinkování.  

V závěrečné části bakalářské práce jsou uvedena opatření a doporučení, které by měla vést 

k zamezení nežádoucího vytváření tmavých skvrn zinkového povlaku. V  této části jsou také 

uvedeny všechny výsledky analýz z praktické části bakalářské práce.  
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2.  Koroze 

 

Koroze je samovolně probíhající proces znehodnocování materiálů působením okolního 

prostředí. Reakce nebo děje, které jsou příčinou korozního poškozování materiálů, jsou 

fyzikálně chemické povahy. Jsou to především elektrochemické reakce, které bývají nejčastěji 

příčinou koroze kovů [1]. 

 

Samovolný průběh korozního procesu je způsobován tím, že korozní soustava (materiál a 

prostředí) směřují do pravděpodobnějšího neuspořádaného stavu s menší volnou entalpii, tedy 

koroze může samovolně probíhat pouze tehdy, když energie původních složek korozního 

systémů (prostředí a materiálů) je větší než energie korozních produktů [1]. 

 

3. Druhy koroze 

 

Koroze má různé formy a rozlišuje se z různých hledisek: 

- Podle vnitřního mechanismu na korozi chemickou a elektrochemickou 

- Podle druhu korozního prostředí na korozi atmosférickou, v kapalinách, půdní nebo 

různými chemickými látkami 

- Podle kombinace s vnějšími činiteli na korozi při mechanickém namáhání materiálu, 

při únavě materiálu (korozní únava), vibrační korozi 

- Podle druhu korozního napadení na korozi rovnoměrnou a nerovnoměrnou [2]     

 

     3.1  Atmosférická koroze   

 

Atmosférická koroze konstrukcí a výrobků zhotovených z oceli je velkým technickým i 

ekonomickým problémem [3]. Odhaduje se, že náklady spojené s korozí staveb, konstrukcí a 

jejich údržbou tvoří asi 3 - 4% hrubého národního domácího produktu za rok. [5]. Obecně 

používaným způsobem umožňujícím ochranu povrchu oceli před korozí je aplikace 

ochranných povlaků obsahujících zinek [3].     
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V podmínkách elektrochemické koroze zinek podléhá mnohem pomalejší degradaci než 

chráněná slitina železa a tvoří bariéru oddělující povrch výrobku od korozního prostředí. 

Navíc během poškození povlaku zinek chrání podklad katodicky díky nižší hodnotě 

elektrochemického potenciálu. Dovoluje to zajistit antikorozní ochranu na několik desítek let  

[3].     

 

Zinek je jedním z nejdůležitějších  kovů  používaných k omezení koroze oceli v atmosféře. 

Pozinkované oceli jsou používány v oblastech staveb budov, v automobilových karosériích, 

dále na kontejnery, trubky, tvarovky, dráty, lana a stovky dalších aplikací. Zinek je málo 

náchylný na korozi i při vysoké vlhkosti [10].     

 

       3.1.1  Zvláštní druh koroze – Bílá rez 

 

Na povrchu zinku se tvoří vrstvy kysličníků (ZnO), které se později pod vlivem atmosféry 

mění a posléze pozůstávají v prvé řadě ze zásaditých  uhličitanů. Podle místních podmínek se 

mohou do uhličitanů dostat  i jiné prvky, např. S a Cl. Při bílé rzi se však nevytvářejí obvyklé  

šedé, krycí vrstvy, ale vznikají bílé, velmi volné a špatně lpící kysličníkové vrstvy, jež 

nemohou plnit úlohu ochranné vrstvy. Vznik bílé rzi je dán přítomností vody na povrchu 

zinku, jestliže voda působí dlouho nebo i opětovně [13]. 

 

     3.2  Korozní prostředí - voda 

 

Při korozi zinku v destilované či velmi čisté vodě se výrazně uplatňují místní anody a katody 

na povrchu. Na anodických místech přechází zinek do roztoku, na katodických se zvyšuje 

alkalita. Na rozhraní těchto míst vzniká objemový vločkovitý hydroxid, který postupně 

pokryje celý povrch. Vzniklý povlak nevykazuje ochranné vlastnosti v plné míře. Agresívnost 

vod vůči zinku je různá, podle obsahu kyslíku, oxidu uhličitého, solí a dalších možných 

složek. [12]. 

 

Zajímavá je závislost rychlosti koroze zinku ve vodě na její teplotě. Bylo prokázáno, že kolem 

70°C (rozmezí 65 až 75 °C) je rychlost koroze nejvyšší [12] ( Tab. č. 1). 
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Tabulka 1 – Vliv teploty na korozi zinku v destilované vodě 

                                             

 

Obr. č. 1 – Závislost teploty na korozi zinku v destilované vodě 

 

     3.3  Korozní prostředí – půda 

 

Vlastnosti půd jsou velmi rozdílné, a proto se půdy i různě uplatňují při korozních procesech. 

Zvýšení korozního napadení zinku lze očekávat v půdách kyselých a v půdách s vyšším 

obsahem rozpustných složek. V alkalických a oxidujících půdách jsou zinkové povlaky velmi 

odolné. U běžného povlaku o tloušťce 85 µm se dosahuje životnosti přes 10 let. 

Nejagresivnější jsou půdy silně redukčního typu, ve kterých bývá korozní rychlost 15 µm za 

rok [12]. 

 

     3.4  Rovnoměrná koroze 

 

Rovnoměrnou korozí se rozumí rovnoměrné napadení se stejnou korozní rychlostí na celém 

povrchu, který je ve styku s korozním prostředím. Postup rovnoměrné koroze je velmi snadno 

kontrolovatelný a předvídatelný [14]. Rovnoměrný průběh koroze má zpravidla nelegovaná 

ocel v atmosférických podmínkách nebo v plynech za zvýšených teplot (chemická koroze). 
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     3.5  Nerovnoměrná koroze 

 

Vzniknou-li v korozním systému heterogenity a to buď na straně prostředí anebo na straně 

materiálu, může koroze probíhat nerovnoměrně. Na rozdíl od rovnoměrného napadení se 

výskyt nerovnoměrných forem koroze hůře předpovídá a k selhání výrobku dochází v kratší 

době. Mezi tzv. nerovnoměrné formy koroze patří podle nejjednoduššího dělení galvanická, 

štěrbinová a bodová koroze, korozní praskání, mezikrystalová, selektivní a erozní koroze [14].     

 

4.  Náklady na odstranění koroze  

 

Náklady na odstranění koroze dělíme na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou 

například peníze vynaložené na úpravu a natření napadené plechové části korodujícího 

zařízení. Nepřímé náklady jsou způsobeny například ztrátami, které jeho majiteli mohou 

vzniknout v souvislosti s nemožností používání zařízení během oprav. Tyto nepřímé náklady 

jsou obvykle daleko větší než přímé. V České republice koroze a náklady na protikorozní 

ochranu stojí mnoho peněz, odhadované až na 130 miliard Kč [14].     

 

5.  Pasivita kovů  

 

Pasivita kovů je z hlediska protikorozní ochrany jevem velmi vítaným, poněvadž vede ke 

zpomalení korozního děje v prostředích s oxidačním charakterem. To, že i při dokonalém 

pokrytí kovu vrstvičkou velmi odolné zplodiny vůbec dochází ke korozi, lze vysvětlit tím, že 

vznikající vrstva oxidů se do jisté míry rozpouští a je neustále obnovována. Dynamická 

rovnováha mezi rozpouštěním a obnovováním vrstvy je vyjádřena rychlostí koroze v 

pasivním stavu, jež nepřevyšuje u korozivzdorných ocelí několik setin milimetru za rok [14].     

 

6.  Zinek  

 

Zinek je modrobílý kovový prvek se silným leskem, který však na vlhkém vzduchu ztrácí. 

Mřížka zinku krystalizuje v hexagonální těsné uspořádané soustavě. Za normální teploty je 

zinek křehký, v rozmezí teplot 100–150 °C je tažný a dá se válcovat na plech a vytahovat na 

dráty, nad 200 °C je opět křehký a dá se rozetřít na prach. Zinek je velmi snadno tavitelný a 

patří k nejsnáze těkajícím kovům [15]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Heterogenn%C3%AD_sm%C4%9Bs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plech
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
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V silných minerálních kyselinách se zinek velmi ochotně rozpouští za vývoje 

plynného vodíku. Na vzduchu je zinek stálý, protože se rychle pokryje tenkou vrstvičkou, 

která jej účinně chrání proti korozi vzdušným kyslíkem i vlhkostí (vodou) – tzv. pasivace 

[15]. 

 

První použití zinku lze datovat ve starověku, kdy se používal ve slitině s mědí jako mosaz. 

Mosaz se získávala tavením mědi se zinkovou rudou. První výroba zinku v Evropě započala 

na začátku 18. století v Anglii. Původ slova zinek není sice úplně jasný, ale nejčastější 

domněnka je, že byl odvozen od německého slova Zinke (v překladu „bodec“ nebo „zub“) a 

to podle vzhledu kovu [15]. 

 

Hlavním minerálem a rudou pro průmyslovou výrobu zinku je sfalerit neboli blejno 

zinkové ZnS, v přírodě se v malém množství vyskytuje také další minerál se složením ZnS, 

avšak v jiné krystalové modifikaci známý jako wurtzit [15]. 

 

Elementární zinek nachází významné uplatnění jako antikorozní ochranný materiál především 

pro železo a jeho slitiny. Pozinkovaný železný plech se vyrábí řadou postupů, nejčastější je 

galvanické pokovování, nanášení v roztaveném kovu, napařování nebo žárové nanášení 

tenkého povlaku zinku (metalizace) [15]. 

 

Zinek je také kov s velmi dobrými korozními vlastnostmi ve většině atmosférických prostředí 

a ve vodách. Je proto častým vyhledávaným materiálem v protikorozní ochraně, kde je 

v rozhodující míře aplikován jako povlak. Samotné užití zinkových slitin je omezené. 

Zinek sám nemá mechanické vlastnosti takové, aby mohl být využíván jako samotný 

konstrukční materiál [12]. 

 

     6.1  Slitiny zinku  

 

Nejvýznamnější jsou slitiny zinku s mědí –mosazi. Prakticky se využívá řady různých mosazí 

s odlišným poměrem obou kovů, které se liší jak barvou, tak mechanickými vlastnostmi – 

tvrdostí, kujností, tažností i odolností proti vlivům okolního prostředí. Obecně se mosaz 

oproti čistému zinku vyznačuje výrazně lepší mechanickou odolností i vzhledem.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sfalerit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wurtzit
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozinkov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galvanick%C3%A9_pokovov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
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7.  Způsoby nanášení zinkových povlaků 

 

- Zinkování ponorem 

- Žárový nástřik 

- Natírání 

- Galvanické metody 

- Termodifúzní  

  

     7.1  Zinkování ponorem 

 

Zinkování ponorem je technologií nanášení povlaků prováděnou pouze v hale speciálního 

výrobního závodu. Existují také omezení rozměrů konstrukcí vyplývající z rozměrů zinkovací 

vany. Z praktického hlediska tak vlastně neexistuje možnost vytváření povlaku na hotové 

konstrukci, která překračuje rozměry zinkovací vany. Díly po převezení do zinkovny jsou 

podrobeny základní chemické předúpravě povrchu, po čemž jsou ponořovány do zinkovací 

lázně o teplotě 440–450 °C. Výsledkem reaktivních difuzních procesů a rozpouštění na 

povrchu oceli vznikají vrstvy intermetalických fází Fe-Zn a vnější vrstva prakticky čistého 

zinku [3].     

 

Zinkování ponorem je jednou z nejúčinnějších metod ochrany oceli před korozí. Dovoluje 

nám získávat dobrou kvalitu povlaků, které zajišťují dlouhodobou ochranu při relativně 

nízkých nákladech [4].     

Je to metalurgický proces, při kterém se povlak na ocelovém nebo železném dílu vytváří 

vzájemnou reakcí základního materiálu výrobku se zinkovou taveninou v lázni. Při reakci 

kovově čistého povrchu ocele s roztaveným zinkem vznikají postupně slitinové fáze železa a 

zinku [6].     

 

Zinkový povlak, zhotovený žárovým zinkováním, má oproti zinkovým povlakům, 

připraveným jinými technologiemi, určité výhody. Slitinové fáze na rozhraní ocel-povlak, 

které jsou výsledkem metalurgické reakce, jsou příčinou velmi dobré přilnavosti povlaku a 

významně ovlivňují jeho mechanické vlastnosti. Čistý zinek je měkký kov, ale fáze Fe a Zn, 

které vzniknou při zinkování, mají tvrdost, srovnatelnou s podkladovou ocelí, fáze delta je 

dokonce podstatně tvrdší. Tato kombinace dává zinkovému povlaku odolnost vůči nárazu a 

otěru [6].   
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     7.2  Žárový nástřik 

 

Omezení týkající se místa aplikace a rozměrů konstrukcí nemá naopak metoda žárového 

nástřiku. Pro nanášení povlaků se využívá nanášení vrstvy plamenem. Materiál pro povlaky 

může být předkládán ve formě prášku nebo drátu. Nejširší využití pro ochranu povrchu oceli 

před atmosférickou korozí má povlak tvořený z 85 % zinku a 15 % aluminium. Tepelně 

nastřikovány ochranný povlak se s podkladem spojuje adhezně (nemá difúzní mezivrstvu) a s 

ohledem na specifiku vytváření je porézní. Proto také nejčastěji na povrchu ocelového 

povlaku je dodatečně vytvářena vrstva epoxidového utěsnění [3].     

 

     7.3  Nátěrové systémy, Galvanické metody, Termodifúzní metody 

 

V průmyslové praxi jsou také využívány organické i neorganické nátěrové povlaky obsahující 

zinkový prášek. Často povlaky tohoto typu tvoří podkladovou vrstvu, která je součástí 2- nebo 

3- vrstvého ochranného systému. V posledních letech jsou čím dál tím častěji využívány také 

komplexní ochranné systémy duplex, které se skládají z povlaku kovového zinku navíc 

pokrytého organickým povlakem nebo povlaky [3].   

 

Všechny zinkové povlaky po použití odpovídajících metod přípravy povrchu mají velmi 

dobrou přilnavost k podkladu a rovnoměrnost. V mnoha případech existuje možnost 

automatizace procesu jejich vytváření, což zlepšuje ekonomickou efektivitu a značně 

usnadňuje kontrolu užitných vlastnosti. Galvanické zinkové povlaky a také termodifúzní 

povlaky mají velký praktický význam pouze pro ochranu malých částí, např. spojovacích [3]. 

 

 

8. Životnost antikorozní ochrany oceli na bázi zinku 

 

Náklady na výrobu ochranných systémů vyplývají ze součtu nákladů na materiál a energie, 

amortizaci zařízení, osobní náklady apod., které vznikají při vytváření protikorozní ochrany. 

Nejlevnější z hlediska provedení jsou jednovrstvé nátěrové systémy a ponorné zinkové 

povlaky [3].     

 

Kromě technologie provedení ochranného systému, o výši nákladů na výrobu ochrany 

rozhoduje také stupeň složitosti konstrukce nebo výrobku. Pro součásti s jednoduchým 
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tvarem, například ocelový plech, náklady na pokovování nebo natírání jsou několikrát nižší 

než v případě rámů a vzpěrných konstrukcí [3].   

 

Příklady životnosti vybraných zinkových povlaků a nátěrových systémů jsou pro srovnání 

uvedeny v Tab. 2. Obecně životnost zinkových povlaků se snižuje se stupněm agresivity 

atmosféry (C1 až C5). 

 

Tabulka 2 - Životnost antikorozní ochrany obsahující zinek 

 

Ochranný systém 
Předpokládaná doba 

užívání 

Tloušťka 

povlaku 

Zinkový povlak ponorem 33 let 80 - 100 μm 

Zinkový povlak ponorem/Polyuretanový povlak 74 let 140 - 180 μm 

Zinkový povlak povlak/Epoxidový 

povlak/Polyuretanový povlak 
84 let 200 - 250 μm 

Nátěrový systém s obsahem zinku 17 let 60 - 80 μm 

Nátěrový systém s obsahem zinku/Epoxidový 

povlak/Polyuretanový povlak 
21 let 180 - 220 μm 

Žárový nástřik zinku 28 let 100 - 125 μm 

Žárový nástřik zinku/Epoxidové utěsnění 40 let 180 - 200 μm 

 

I když zinkování může být prováděno elektrochemickými a galvanickými procesy, nejvíce se 

používá metoda žárové zinkování ponorem [17].   

Zinkové povlaky slouží jako obětovaná anoda, aby katodicky chránily nelegovanou ocel. To 

znamená, pokud je povlak poškrábaný nebo místně odřený, bude ocel stále chráněna před 

korozí díky zbývajícímu zinku [17].   

 

Přestože pozinkování brání ocel proti napadení korozí, bude rezivění nevyhnutelné, zejména 

pokud je součást vystavena přirozené kyselosti deště. Například, vlnitý plech na střeše se 

začne rozkládat během několika let i přes ochranné působení zinkové vrstvy. Mořské a slané 

prostředí také sníží životnost pozinkované oceli, protože vysoké obsahy iontů mořské vody 
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zvyšuje rychlost koroze. Pozinkované díly na auto také korodují mnohem rychleji díky 

posypové soli [17].   

 

Zinkování je tedy oblíbené a používané díky své nízké ceně, snadnému nanášení a poměrně 

dlouhé životnosti bez nutné pravidelné údržby [17].   

  

9.  Zkoušení koroze 

Přestože víme stále více o zákonitostech, které řídí korozní procesy a jsme schopni v určité 

míře předpovědět chování materiálů v korozním prostředí, je stále třeba většinu konkrétních 

informací o korozní odolnosti získávat experimentálně [16]. 

Příčina je ve složitosti korozního procesu a jeho možném ovlivnění celou řadou náhodných 

faktorů. Experimentální činnost, vedoucí k získávání informací o korozi, ať už v laboratorních 

nebo provozních podmínkách, lze shrnout pod pojem korozní zkoušky. Tak jako neexistuje 

univerzální postup předpovědi korozní odolnosti bez zkoušení, tak také neexistuje univerzální 

korozní zkouška. Druh korozní zkoušky je vždy vázán na důvody, které nás vedou k jejímu 

uskutečnění, na typ korozního systému (materiál/ výrobek/prostředí) a na druh koroze, který 

je příčinou možného nebo skutečného selhání. Mnoho postupů korozních zkoušek je 

normováno [16]. 

     9.1   Druhy korozních zkoušek 

Korozní zkoušky můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: 

a. zkoušky laboratorní, 

b. zkoušky provozní. 

Při laboratorních zkouškách pracujeme většinou s malými vzorky a malými objemy korozního 

prostředí a potřebné parametry lze měřit přesně za dobře definovaných podmínek, což je 

výhodné zvláště pro účely vědecko-výzkumné a pro přejímací testy [16]. 

Pokud jsou laboratorní zkoušky realizovány s cílem výběru vhodného materiálu, resp. 

prostředí, předpovědi životnosti a prověřování protikorozní ochrany, pak se snažíme o co 
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nejbližší napodobení skutečného korozního systému po celou dobu korozní zkoušky. Tyto 

zkoušky mají charakter simulačních (napodobujících) zkoušek [16]. 

Velmi často potřebujeme informaci o korozní odolnosti rychle a pak uskutečňujeme 

tzv. zrychlené korozní zkoušky. Při nich je zvýrazněn rozhodující (dominantní) faktor korozní 

agresivity (např. teplota, koncentrace agresivní složky, mechanické namáhání apod.), ale tak, 

aby se nezměnil mechanizmus korozního procesu. Zrychlené zkoušky mají srovnávací a 

předběžný charakter. Vyhovující materiály je nutno před aplikací vyzkoušet v provozních 

podmínkách, neboť pouhé výsledky laboratorních zrychlených zkoušek nejsou obecně 

postačující pro rozhodnutí o vhodném řešení provozního zařízení. [16]. 

V některých případech usuzujeme na korozní odolnost na základě nepřímých zkoušek. 

Neměříme korozní úbytek nebo stupeň napadení, ale vlastnost, která s nimi souvisí, jako je 

např. tloušťka a homogenita ochranného povlaku, elektrický odpor nebo mechanické 

vlastnosti vzorku atd. [16]. 

Zkoušky v provozních podmínkách uskutečňujeme buď se vzorky materiálů nebo s částmi 

zařízení či přímo na celém provozním zařízení. Společným znakem provozních zkoušek je 

většinou dlouhodobá expozice bez urychlení. [16]. 

     9.2  Důvody pro realizaci korozních zkoušek 

V principu je šest okruhů problémů, které jsou důvodem pro realizaci korozních zkoušek: 

 Základní výzkum. 

 Vývoj nových konstrukčních materiálů nebo druhů protikorozní ochrany. 

 Výběr vhodného materiálu nebo způsobu PKO pro konkrétní aplikaci. 

 Kontrola odolnosti materiálů nebo kvality PKO před použitím. 

 Kontrola korozního stavu zařízení za provozu nebo při odstávce. 

 Určení příčin selhání. 

10.  Principy korozních zkoušek 

     10.1  Hodnocení vzhledových změn  

Povrch, na kterém došlo ke korozi, je vizuálně hodnocen jak s korozními produkty, tak po 

jejich odstranění. Nerovnoměrné napadení (trhliny, body) je možno zviditelnit barevným nebo 
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fluorescenčními látkami, magnetickými prášky, otisky. V některých případech lze tímto 

způsobem určit i kvantitativně rozsah a četnost korozního napadení. Hodnotí se buď prostým 

okem nebo při zvětšení pod lupou či mikroskopem. Pro nepřístupná místa se využívají různé 

optické systémy (zrcátka, skleněná vlákna, endoskopy). Pro dokumentaci lze využít 

fotografický záznam, náčrtky nebo videozáznam [16]. 

 

     10.2   Hodnocení rozměrových změn  

 

Nejčastěji je určována změna tloušťky vzorku nebo stěny zařízení. Používají se mechanická 

měřidla nebo postupy běžné v defektoskopii (ultrazvuk, radiační m., indukční m.) a odporové 

metody. U nerovnoměrného napadení je možno měřit hloubku napadení. K indikaci kritického 

zeslabení na provozním zařízení slouží i úmyslné zeslabení v místech, kde bývá korozní 

přídavek tloušťky vyčerpán nejdříve. Vyčerpání přípustného zeslabení vede k lokální 

netěsnosti, která by si vynutila okamžité odstavení aparátu, případně by porucha byla riziková 

z hlediska bezpečnosti práce nebo ekologie. [16]. 

 

     10.3   Hodnocení hmotnostních změn  

 

Gravimetrická metoda se používá na vzorcích materiálů i hotových výrobcích a rychlost 

koroze je určována z rozdílu hmotnosti před a po expozici. Metoda je vhodná hlavně při 

rovnoměrné korozi. Citlivost metody vzrůstá s dobou expozice a se vzrůstem poměru povrchu 

vzorku k jeho hmotnosti. Tímto způsobem se určuje časová závislost koroze. Před expozicí 

jsou tvar, velikost i povrch vzorku upraveny tak, aby vyhovovaly účelu a typu zkoušky, po 

expozici jsou vzorky zbavovány korozních produktů, nejčastěji chemickým (normovanými) 

postupy, které nenarušují základní kovový materiál [16]. 

     10.4   Metalografické hodnocení  

Je to způsob vizuálního hodnocení, užívaný k určení charakteru a hloubky korozního 

napadení na exponovaných vzorcích nebo vzorcích odebraných z částí provozního zařízení po 

zvětšení na mikroskopu. Je to vhodný postup pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení 

nerovnoměrné koroze a kvality povlaků [16]. 
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     10.5  Hodnocení změn mechanických vlastností  

Hodnoceny jsou změny mechanických vlastností vzorků, samostatně exponovaných vzorků, 

případně zhotovených z částí exponovaného výrobního zařízení, po expozici v korozním 

prostředí. [16]. 

11.   Příprava vzorků a podmínek zkoušky 

     11.1  Místo a způsob odebírání vzorků 

Vzorky se odebírají z polotovarů, pro zkoušky musí být voleny tak, aby materiál vzorku 

představoval typický zpracovaný materiál o známém složení. Je tedy třeba zajistit údaje 

o jeho celkové analýze, které by ho bezpečně identifikovaly. Podrobně je také třeba popsat 

úpravy, které byly na něm uskutečněny po odběru (tepelné a mechanické zpracování, způsob 

svařování atd.). Hrany na vzorku musí být vždy obroušeny a částečně zaobleny, případně 

izolovány povlakem [16]. 

     11.2  Velikost a tvar vzorků 

 Velikost a tvar vzorků nejsou přesně předepsány, je to věc individuálního výběru, ale pro 

vzorky z plechů se doporučují velikosti od 150 x 100 mm do 80 x 30 mm. Cílem je, aby 

plocha vzorku byla co největší, zvláště je-li předpoklad výskytu nerovnoměrných forem 

koroze, a přitom byl co nejmenší poměr hran k exponované ploše (proto jsou vhodné vzorky 

kruhové a čtvercové). Rozměrový a tvarový kompromis je dán také nutností stanovit přesně 

hmotnost. Všechny vzorky by měly být číselně označeny, nejlépe vyražením čísel úměrné 

velikosti v rohu na spodní části [16]. 

12.  Příprava a povrch vzorku 

 Povrch vzorku musí být důkladně očištěn (zvláště odmaštěn). Manipulovat se vzorky je třeba 

v rukavicích. Korozní produkty se odstraňují mechanicky nebo chemicky, ale tak, aby nedošlo 

ke zhrubnutí povrchu a jeho změnám ve složení. [16]. 

Při moření před expozicí, které nevede ke zhrubnutí povrchu, jsou přípustné úbytky 

základního kovu a k moření lze užít neinhibované roztoky. Vzorky jsou po bezprostředním 

oplachu a rychlém osušení přesně zváženy a umístěny do exsikátoru, resp. upevněny do 

držáku a exponovány [16] 
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     12.1  Minimální doba trvání zkoušky 

Minimální dobu celkové zkoušky je možno odhadnout ze vztahu h = 50 / vk [mm a
-1

]. Např. 

když korozní rychlost je cca 0,1 mm a
-1

, měla by zkouška trvat minimálně 500 hodin. Typická 

minimální doba trvání korozní zkoušky je 10 dní. Při zkouškách je nutné vést podrobné 

záznamy o všech okolnostech a podmínkách zkoušky včetně údajů o změnách 

technologických parametrů během zkoušky [16]. 

 

 

13.  Rešerše k praktické části bakalářské práce 

 

Při výrobě oceli se přidává křemík nebo hliník jako dezoxidační činidlo a ocel se stává 

uklidněnou. Ocel odlitá bez této přísady se nazývá neuklidněnou. Obsah křemíku (Si) a 

v některých případech i fosforu (P) má pro reakce při žárovém zinkování velký význam [8]. 

 

     13.1  Neuklidněné nebo hliníkem uklidněné oceli  

 

Do této skupiny se počítají ty oceli, které mají společný obsah křemíku a fosforu pod 0,04%.  

Při žárovém zinkování těchto ocelí se krystaly železo – zinek ve slitinové vrstvě vytvářejí 

těsně na sobě (obr. 5). Tím slitinová vrstva brání roztavenému zinku dosáhnout povrchu oceli. 

K reakci proto může dojít pouze mezi zinkem a železem, které prodifunduje slitinovou 

vrstvou. Výsledkem je, že rychlost reakce, a tím rychlost růstu vrstvy s časem klesá a povlak 

zůstane relativně tenký. Když zinek na povrchu povlaku ztuhne, je vrstva hladká a má lehce 

namodralý kovový lesk [8]. 

 

Můžeme se tedy domnívat, že tmavší část v našem případě roury (praktická část BP) se může 

odvíjet od neuklidněné oceli křemíkem, Obr. 2. 
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Obr. 2 – Žárově zinkované roury s různým obsahem křemíku, tmavé a světlé oblasti. 

 

     13.2 Částečně uklidněné oceli (Sandelinovy oceli) 

 

Částečně uklidněné oceli s celkovým obsahem křemíku a fosforu v oblasti 0,04 až 0,14 % se v 

souvislosti se žárovým zinkováním nazývají Sandelinovy oceli (podle Roberta W. Sandelina, 

který se této problematice věnoval). Tyto oceli vyžadují zvláštní složení lázně. V běžné 

zinkovací lázni je reakce mezi ocelí a zinkem velmi rychlá a vytvořený povlak je nevzhledný, 

tlustý, často postižený tzv. stečeninami, ale má poměrně dobrou přilnavost. Rozvolněné 

relativně jemné krystaly zeta-fáze, tvoří vnější slitinovou vrstvu (Obr. 4). Zinek v tavenině 

snadno proniká mezi zrny a růst vrstvy probíhá velmi rychle. Pokud není k dispozici vhodně 

legovaná zinková tavenina, je třeba se tomuto typu ocelí při zinkování vyhnout. [8] 

 

14.   Řez zinkovým povlakem     

           

Je nutné si uvědomit, že reálný povlak zinku je ve skutečnosti čtyřvrstvý systém čtyř fází 

tuhého roztoku železa v zinku, zakotvený do ocelového povrchu. Jednotlivé fáze i jejich 

složení jsou popsány v obrázku. Na následujícím obrázku (Obr. 3), kde je zobrazen 

schematický řez strukturou zinkového povlaku. Obrázek je zpracován podle podkladů 

Asociace českých a slovenských zinkoven [7]. 
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Obr. 3 - Schematický řez strukturou zinkového povlaku  

 

 

Obr. 4 - Řez zinkovým povlakem částečně uklidněné oceli s obsahem 0,06 % Si. 

 

 

Obr. 5 – Řez zinkovým povlakem na neuklidněné oceli 
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15.   Křemíkem uklidněné oceli 

 

Oceli uklidněné křemíkem mají obsah Si nad 0,15 %. Zeta-fáze se tvoří v podobě dlouhých 

sloupcovitých krystalů (obr. 6) 

 

 

Obr. 6 – Řez zinkovým povlakem u uklidněné oceli křemíkem s 0,26% Si 

 

Tato struktura je – podobně jako u Sandelinových ocelí – rozvolněná a umožňuje zinku z 

lázně v roztavené podobě pronikat mezi krystaly. Reakce se nebrzdí jako u neuklidněné nebo 

hliníkem uklidněné oceli a zůstává rychlá po celou dobu, kdy se zboží nachází v zinkové 

lázni. Tloušťka povlaku roste rychle s rostoucí dobou ponoru a vrstva je obecně relativně 

tlustá. Povlak s obsahem křemíku nad cca 0,22 % se vyznačuje významným podílem fáze _ 

tvoření velmi hrubými nepravidelně uspořádanými krystaly s četnými necelistvostmi na 

fázovém rozhraní s ocelí a takový povlak může vykazovat sníženou přilnavost. Tloušťka 

povlaku není přímo úměrná obsahu křemíku, avšak sleduje křivku, která je uvedena na obr. 7a 

[8]. 

 

V souladu s binárním diagramem Fe-Zn  (Obr. 7b) zinkový povlak se skládá z těchto fází: 

Oblast fáze α, která obsahuje 90% Fe při 400 ˚C. Oblast intermetalické fáze   (Γ) obsahem 20 

až 28 % Fe. Tato fáze je nejen velmi tvrdá, ale i značně křehká. Má značný vliv na 

mechanické vlastnosti povlaku. Oblast fáze δ s obsahem 7 až 12 % Fe. Přes značnou tvrdost je 

dosti tvárná (Obr. 7b) [18]. 
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Obr. 7a - Sandelinova křivka znázorňující    Obr. 7b – Rovnovážný diagram Fe – Zn         

závislost tloušťky povlaku Zn na obsahu Si             (pracovní oblast je vyšrafována) m – obsah                

                                                                               zinku (% hmotn.) 

 

Určité množství volného křemíku je rozpuštěno v oceli, což je to množství, které ovlivňuje 

reakci. To je dále komplikováno tím, že k reakci mezi železem a zinkem dochází až do 

hloubky několika mikrometrů od povrchu oceli. Křemík může být kromě toho v povrchové 

vrstvě oceli nerovnoměrně rozptýlen. To platí i pro další prvky jako jsou síra a fosfor, které 

také ovlivňují reakční rychlost soustavy železo – zinek [8]. 

 

Vlivem vysoké reaktivity pokračuje reakce železo – zinek, i když zboží opustí zinkovou 

lázeň, a to tak dlouho, dokud je teplota nad 225 °C. Vrstva čistého zinku se tak může zcela 

přeměnit na zeta-fázi, a povrch zinkové vrstvy se tak stane matně šedý (obr. 2 a 8). Barva je 

dána podílem krystalů železo – zinek, které jsou rozptýleny v čistém zinku ve vnější vrstvě 

povlaku. Barva se mění od světlé, lesklé (čistý zinek) po šedý, matný povrch (železo – zinek) 

[8]. 

 

Často není povrch pouze šedý, ale má žíhaný vzhled s některými oblastmi matnými, šedými a 

jinými světlými a lesklými. Důvodů může být více. Především koncentrace křemíku, ale také 

fosforu a síry, jakož i dalších prvků v povrchové vrstvě oceli, napětí a struktura povrchové 

Tl
o

u
šť

ka
 p

o
vl

ak
u

 

 

Obsah SI ve váhových % 
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vrstvy a také tepelné zpracování mohou ovlivnit reakční rychlost. Na vzhled má vliv také 

rychlost chladnutí oceli po zinkování. Drsnost povrchu, zvláště u materiálu tvářeného za 

studena, hraje při růstu zinkové vrstvy také roli. Povrchová drsnost nesmí být příliš 

vysoká, ale povrch nesmí být ani příliš hladký. Krystaly zeta-fáze zpravidla rostou kolmo k 

povrchu. U konvexních nebo víceméně rovných povrchů rostou krystaly, aniž by jeden 

druhému překážel, a zinek může snadno pronikat mezi krystaly, což podporuje růst povlaku. 

U konkávních ploch a v prohlubních se krystaly vzájemně blokují, a tak růstu povlaku brání 

[8]. 
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B. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

16.    Popis dodaného výrobku (ocelová kolenní roura) 

 

Úkolem této kapitoly je zhodnotit ocelovou kolenní rouru pozinkovanou z vnější i vnitřní 

strany. Roura o průměru 120 mm (označení kolena roury K8J8G 120) byla vyrobena 

z ohýbaného a svařovaného plechu tloušťky 0,7 mm.  Roura je místy tmavší, matná a místy 

stříbrná lesklá (obr. 8). Tmavé oblasti reklamoval odběratel. Na vnější straně ohybu 

s tmavými oblastmi se na povrchu projevila zrnitá struktura (průměr zrn 2 – 5 mm). Na vnitřní 

straně ohybu hrubší zrna (zinkový květ, velikosti do 20 mm, obr. 9). Na vzorcích z této roury 

bylo třeba posoudit rozdíl tmavých a světlých míst, není-li tato vada způsobena rozdílným 

složením prvků v oceli (tab. 3) a je-li tmavší část roury náchylnější ke korozi více než část 

světlejší (obr. 9). Budeme zkoumat příčinu těchto tmavých oblasti. Z roury byly odstřihnuty 

menší vzorky pro metalografické šetření. 

 

 

Obr. 8 – Ocelová roura o průměru 120 mm s protikorozní ochranou zinkem  
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Obr. 9 – Ocelová roura o průměru 120 mm s protikorozní ochranou zinkem (druhá strana, 

foceno s bleskem) 

 

Tabulka 3 – Chemické složení obou pozinkovaných ocelí (hm %), použitých na vnitřní a vnější 

oblouk kolena 

 

 

Obsah prvků [%] 

C Si Mn P S Al Ti 

Ocel č. 1 0,006 - 0,136 0,013 0,006 0,063 - 

Ocel č. 2 0,016 0,078 0,106 0,023 0,013 0,031 0,081 

 

 

     16.1   Zkouška korozní odolnosti vybraných vzorků 

 

Pro zkoušku korozní okolnosti jsme zhotovili 5 vzorků. Z jednoho konce kolena byly ručně 

odstřihnuty dvě pásky o průměrné šířce cca 40 - 50 mm. Tyto pásky (pruhy) obsahovaly 

svarové spoje a z jedné strany tmavší oblasti. Vzorky byly vybrány tak, aby měly světlé anebo 

tmavé povrchy. Z těchto pásků byly nastřihány vzorky pro korozní zkoušky a metalografické 

šetření. Tři vzorky byly vloženy do komory se solnou mlhou a dva vzorky do kondenzační 

komory s přídavkem SO2. Všechny vzorky po určitých časových intervalech byly vyjmuty 

z komor, zváženy a přezkoumány korozní změny na povrchu vzorku. (Tabulka 4 a 5). 
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       16.1.1    Zkouška korozní odolnosti vzorků do komory se solnou mlhou 

 

Pro normovanou zkoušku v solné mlze byly připraveny vzorky obdélníkových tvarů. Jeden 

vzorek měl světlý, kovově lesklý povrch, druhý vzorek matný tmavý povrch a třetí vzorek 

obsahoval obě jakosti povrchu a svarový spoj (obr. 10).   

                                         

 

 Obr. 10 – Vzorky určené do solné komory před expozicí (vzorek č. 1 - 46 x 51,5 x 0,77 mm, 

vzorek č. 3 - 95 x 53 x 1 mm) 

 

Vzorky po vyjmutí ze solné komory po 30 hodinách vykazují napadení bílou korozi zinku. U 

tmavých vzorků koroze místy přechází do stádia zelenohnědých skvrn, což je pravděpodobně 

projevem místního napadení základního materiálu korozí. Světlé vzorky jsou taktéž napadeny 

bílou korozi zinku, ale bez viditelného vzniku zelenohnědých skvrn. Můžeme tedy předběžně 

usoudit, že vzorky s tmavší korozi po 30 hodinách v solné komoře vykazují mírně rychlejší 

nárůst koroze než vzorky světlé a projevují se znaky koroze základního materiálu (Obr. 11). 

 

Vzorky po 54 hodinách v solné komoře vykazují větší napadení bílé koroze zinkového 

povlaku než vzorky po vyjmutí z komory po 30 hodinách.  Vzorky s tmavší části povrchu jsou 

napadeny bílou korozi více než vzorky světlejší. Zelenohnědá koroze je výraznější. U vzorků 

se světlejší částí je patrná bílá koroze, avšak ne tak rozsáhlá jako bílá koroze u vzorků 

tmavších (Obr. 12). 
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Obr. 11 – Vzorky po 30 hodinách v solné 

komoře (vlevo vzorek č. 3 rozměry - 95 x 53 x 

1 mm, uprostřed vzorek č.1 rozměry - 46 x 

51,5 x 0,77 mm, vpravo vzorek č.2 ) 

Obr 12. - Vzorky po 54 hodinách v solné 

komoře (vlevo vzorek č. 3 rozměry - 95 x 53 x 

1 mm, uprostřed vzorek č.1 rozměry - 46 x 

51,5 x 0,77 mm, vpravo vzorek č.2 ) 

 

U vzorku po 144 hodinách v solné komoře je patrná bílá koroze zinkové vrstvy, ale i základní 

materiál se projevuje hnědou korozi. Tmavé vzorky jsou korozi základního materiálu 

napadeny více než vzorek světlé části roury (Obr. 13). Na střižných hranách byla koroze ve 

stejném rozsahu jako na plochách. 

 

Vzorky po 312 hodinách v solné komoře povrchy vykazují napadení červenou korozi, kdy je 

napaden i základní materiál vzorků. Na hranách vzorků jsou rezavé body a skvrny (obr. 14). 

Na střižných hranách byla rez ve větším rozsahu než na plochách. V oblasti svarového spoje 

nebyla pozorována intenzivnější koroze. 

 

 

 

Obr. 13 - Vzorky po 144 hodinách v solné 

komoře (vlevo vzorek č. 3 se svarem, 

uprostřed vzorek č.1, vpravo vzorek č.2 ) 

Obr. 14 - Vzorky po 312 hodinách v solné 

komoře (vlevo vzorek č. 3 se svarem, 

uprostřed vzorek č.1, vpravo vzorek č.2 ) 
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       16.1.2.  Zkouška korozní odolnosti vzorků do kondenzační komory 

Pro expoziční zkoušky v kondenzační komoře byly připraveny dva vzorky, jeden s normálním 

světlým povrchem a druhý s tmavšími oblastmi, obr. 15. 

 

 

 

Obr. 15 – Připravené vzorky pro zkoušku v kondenzační komoře, vlevo vzorek č. 4 rozměry -

97 x 52 x 1 mm, vpravo vzorek č. 5 rozměry - 98 x 50 x 0,8 mm) 

 

Vzorky po 48 hodinách v kondenzační komoře jsou lehce napadeny bílou korozí zinkového 

povlaku (obr. 16). Rezavě body nebo skvrny nebyly pozorovány. 

Vzorky po 72 hodinách jsou napadeny korozí stejně jako při 48 hodinách. Koroze se 

významně nerozšířila (obr. 17). 

 

 

Obr. 16 – Vzorky po 48 hodinách 

 kondenzační komoře ( vlevo vzorek 

č.4,vpravo vzorek č.5) 

 

Obr. 17 – Vzorky po 72 hodinách 

v kondenzační komoře (vlevo vzorek 

č.4,napravo vzorek č.5) 
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Vzorky po 120 hodinách v kondenzační komoře vykazují po krajích a v místech střihu korozi 

základního materiálu (rezavé skvrny). Na plochách se objevily první drobné rezavé body. 

Vzorky po 240 hodinách v kondenzační komoře jsou podobné jako vzorky po 120 hodinách, 

na vzorcích je identická koroze na místě střihu vzorku.  

     

 

               

Obr. 18 - Vzorky po 120 hodinách 

v kondenzační komoře ( vlevo vzorek č.4, 

vpravo vzorek č.5) 

Obr. 19 - Vzorky po 240 hodinách 

v kondenzační komoře ( vlevo vzorek č.4, 

vpravo vzorek č.5) 

 

 

     16.2   Metalografické zkoumání struktury zinkové vrstvy na vzorcích ze zkoumané roury 

 

Z části uvedené roury byly odebrány menší vzorky pro metalografické zkoumání. Každý 

vzorek jsme označili a vždy pro každou zkoušku jsme zhotovili vzorky z tmavší i světlejší 

části roury.  

 

Pro metalografické studium struktury zinkového povlaku roury byly připraveny také výbrusy 

na vnitřní a vnější straně povrchu roury. Po naleptání bylo možno zkoumat strukturu 

zinkového povlaku na oceli a studovat možné odlišnosti zinkových vrstev obou jakostí. 

Výsledky poté jsou porovnány a diskutovány.  

 

Podle rešerše tyto rozdíly mohou být ovlivněny uklidněnou a neuklidněnou ocelí křemíkem.  

(viz. Teoretický výklad k praktické části BP). 
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17.  Zpracování naměřených a zjištěných dat 

 

Po ukončení korozní zkoušky v solné komoře byl stanoven hmotnostní přírůstek koroze na 

vzorcích. Poté vzorky byly lehce očištěny pod tekoucí vodou a kartáčem byla odstraněna bíla 

rez (Obr. 21). Dle normy ČSN ISO 8407 byla odstraněna koroze zinkových povlaků 

chemicky (Obr. 22). Bylo naváženo 250g  CrO3 a 5g AgNO3 a rozpuštěno v 500 ml vody. 

Celý tento roztok byl přiveden do varu a každý vzorek postupně vložen do kádinky na 15 – 20 

sekund [9] souběžně s referenčním vzorkem. 

 

Protože při chemickém odstranění korozních produktů může docházet k částečnému napadení 

(základního) materiálu povlaku (Zn) je nutno pro přesnější hodnocení použít referenční 

vzorky bez korozních produktů, s výchozím stavem povrchu. 

 

Pro přesnější stanovení korozní odolnosti v solné a kondenzační komoře byly použity 

referenční vzorky jak ze světlé, tak i z tmavé části roury. Tyto vzorky slouží pro kontrolu a 

pro přesnější vyhodnocení celkového úbytku hmotnosti vzorku (s korodovaným zinkovým 

povlakem). Referenční vzorky byly řádně očištěny a odmaštěny,  potom  ponořeny dle normy 

ČSN ISO 8407 do roztoku na 15 – 20 sekund.  

 

Tabulka 4 – Hodnoty zjištěných úbytku hmotnosti pro referenční vzorky po chemickém 

očištění dle normy ČSN ISO 8407. 

 

Vzorek 
Hmotnost 

před expozicí 

Hmotnost po 

expozici v 

roztoku 

Rozměry 

vzorků 

Celkový 

úbytek 

hmotnosti 

vzorku[g/m
2 

] 

Referenční vzorek 

světlý 
4,0749 4,0703 36,3 x 22,0 5,76 

Referenční vzorek 

tmavý 
4,8300 4,8214 44,5 x 17,3 11,17 

 

Celkový úbytek hmotnosti v gramech na jednotku plochy referenčních vzorků odečteme od 

úbytku vzorků pro solnou a kondenzační komoru po expozici v roztoku dle normy ČSN ISO 

8407. 
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Úbytek hmotnosti referenčního vzorků ze světlé části roury budu odečítat od celkového 

úbytku hmotnosti chemicky očištěného vzorků světlého v gramech na jednotku plochy, stejně 

tak i pro tmavou část roury.  

 

Korozní úbytek hmotnosti na jednotku plochy vypočteme podle vztahu: 

                                                          Km…………..korozní úbytek v [g.m
-2

] 

Km = (m0 – mt) / S    [g.m
-2

]                       mo ………….hmotnost před expozicí v [g ] 

                                                               mt ……….….hmotnost po expozici v [g] 

                                                               S ……….......celkový povrch vzorků [m] 

 

  

     17.1.    Zkouška korozní odolnosti v solné komoře – hodnocení 

 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky gravimetrické metody pro vzorky v solné 

komoře. 

 

Tabulka 5 -  Porovnání naměřených a vypočtených hodnot hmotnosti pro vzorky exponované 

v solné mlze 

 

Hmotnost / 

čas v solné 

komoře 

  Vzorek 

1 (menší 

světlý) 
Přírůstek 

korozní 

vrstvy 

[g/m
2 

] 

2 – (větší 

tmavý) 
Přírůstek 

korozní 

vrstvy 

[g/m
2 

] 

3 – se svarem 

(kombinovaný) 

Příbytek 

korozní 

vrstvy 

[g/m
2 

] 
Rozměry 

[mm] 

46 x 51,5 

x 0,77 

103 x 47 x 

0,9 
95 x 53 x 1 

m [g] (0 hod.) 13,2925 - 37,0041 - 32,1085 - 

m [g]  

(30 hod.) 

 

13,3555       26,59 37,1158 23,07 32,2444 26,99 

m [g] 

(312 hod.) 
13,5097 91,68 37,5631 115,4 32,6441 106,3 

m [g]  

(po 384 hod.) 
13,5453 106,71 

37,7289 
149,7 

32,7268 122,8 

m [g] 

 (384 hod. 

chemicky 

očištěno od 

koroze) 

12,7424 

 

- 

 

36,1161 

 

  

 

- 

- 

- 
Celkový 

úbytek 

hmotnosti 

vzorku  

[g/m
2 

] 

226,4 172,2 - 
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Vzhled vzorku č. 1 – menšího světlého na konci korozní zkoušky: 

-  V místě střihu červená koroze 

- Výskyt 6 skvrn (červená rez) o průměru cca 6 mm 

 

Vzhled vzorku č. 2 -  velkého na konci korozní zkoušky: 

- V místě střihu červená rez 

- Výskyt výraznějších 27 skvrn cca 7 mm. 

 

 

 

Obr. 20 – Vzhled vzorků na konci korozní 

zkoušky v solné komoře 

Obr. 21 – Vzhled vzorků po odstranění bíle 

koroze pod vodou jemným kartáčkem 

 

 

 

                              Obr. 22. – Vzhled vzorků po chemickém odstranění koroze 
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Na  vzorku s tmavším povrchem (zeta fáze) byla zaznamenána mírně vyšší koroze ve 

srovnání se světlým povrchem (éta fáze), graf. č. 3. 

 

Graf č. 3 – Změna hmotnosti na jednotku plochy vzorků č. 1, 2, 3 v závislosti na čase 

 

 

     17.2    Zkouška korozní odolnosti v kondenzační komoře – hodnocení 

 

Na základě gravimetrické metody byly stanoveny korozní hmotnostní změny,  Tab. 6 

 

Tabulka 6 - Tabulka naměřených a vypočtených hodnot pro vzorky po expozici v kondenzační 

komoře s přídavkem SO2 

Hmotnost / čas v 

kondenzační 

komoře 

 Vzorek 

4 – Tmavý 
Přírůstek 

korozní 

vrstvy 

[g/m
2 

] 

5 - Světlý 
Přírůstek 

korozní 

vrstvy 

[g/m
2 

] Rozměry [mm] 97 x 52 x 1 98 x 50 x 0,8 

m [g] (0 hod.) 35,9885 - 29,6865 - 

m [g] ( 48 hod.) 36,0442 11,042 29,732         9,285 

m [g] ( 72 hod.) 35,9934 0,971 29,681 -1,122 

m [g] ( 240 hod.) 35,9872 -0,257 29,6205 -1,346 

m [g] (chemicky 

očištěno od 

koroze) 

35,5730 

- 

29,3509 

- 
Celkový úbytek 

hmotnosti vzorku 

[g/m
2 

] 

71,205 62,72 
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Vzorky po konečné expozici v kondenzační komoře byly zbaveny koroze chemicky dle 

Normy ČSN ISO 8407.  

 

Vzhled vzorku č. 4 – svar na kraji 

- Vzorek nejeví velké znaky korozního napadení. Vyskytuje se jen jedna skvrna o 

průměru 3 mm. Zjevné napadení koroze ve střižné části vzorku. 

 

Vzhled vzorku č. 5. – 120 

- Napadení korozi opět v střižné části vzorku. Výskyt korozního napadení jen ojediněle. 

 

      

 

Obr. 23 – Vzhled vzorků na konci korozní 

zkoušky v kondenzační komoře 

Obr. 24. – Vzhled vzorků po chemickém 

odstranění koroze, ztmavnutí na tmavší fázi 

 

       17.3.   Metalografické zkoumání struktury zinkové vrstvy 

 

Vzorky pro metalografickou zkoušku byly řádně připraveny. Vzorek 1 – světlá část roury a 

vzorek 2 – tmavší část roury byly zality do speciální dvousložkové vytvrzované bakelitové 

hmoty a nechaly se zaschnout. Poté vzorky byly řádně broušeny na brusných papírech až po 

nejmenší zrno brusného papíru č. 1200. Vzorky byly vyleštěny a následně vyfoceny (Obr. 25 

a 26). 
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Na snímcích je patrná mnohem větší tloušťka tmavé části vrstvy a vyšší její pórovitost 

(defektnost)., obr. 26.  

Poznámka:  Na obr. 25 a 26 je stejná měrka. 

 

 

 

Obr. 25 Vzorek č. 1, leštěno (světlá část 

roury), vnitřní a vnější strana roury                  

Obr. 26 Vzorek č. 2, leštěno (tmavá část 

roury), vnitřní a vnější strana roury         

 

Vzorky po OPChem (leštění na podložce OPChem za použití emulze OPS, která obsahuje 

chemickou látku, která vzorek nejen leští ale i naleptá tzv. kombinované leštění a  leptání) 

byly také porovnány (Obr. 27 a 28). Typická struktura po této přípravě povrchu nebyla 

pozorována, jako na obr. 3 až 5. 
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Obr. 27 -  Vzorek č. 1 zinková vrstva po 

OPChem (světlá část roury)                                                                 

Obr. 28 - Vzorek č. 2 zinková vrstva po 

OPChem (tmavá část roury)  

 

Vzorky byly proto leptány 3 sekundy v 4% roztoku kyseliny dusičné HNO3 a v lihobenzínu. 

Na obr. 29 a 30 jsou vhodně naleptány a dokumentovány struktury mezivrstev pravidelného 

zinkového povlaku, na vnitřní a vnější straně roury. 

 

 

Obr. 29 - Vzorek č. 1 zinková vrstva 

leptáno (světlá část roury)      

Obr. 30 -  Vzorek č. 1 zinková vrstva 

leptáno (světlá část roury)   

 

V povlaku jsou zviditelněny jednotlivé vrstvy, resp. Fáze Fe – Zn (γ, δ, ζ, η) podobně jako na 

obr. č. 3 na straně 24 v rámci rešerše.                     

 Na tmavší straně zinkového povlaku je téměř po celé tloušťce patrná fáze  zeta (ζ) s určitým 

podílem pórovitosti, obr. 31 a 32.  Sloupcovité krystalky a nerovnosti na povrchu vytvářejí 

optický dojem tmavšího odstínu vrstvy. 
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Obr. 31 -Vzorek č. 2 zinková vrstva (tmavá 

část roury).  

Obr. 32 - Vzorek č.2 zinková vrstva (tmavá 

část roury).  

  

Tloušťka základního povlaku 

V počítačovém programu  QuickPhoto Pro 2. byly naměřeny tloušťky základního materiálu 

ocelového tenkého plechu pozinkované roury. Několik naměřených místních hodnot tlouštěk 

oceli je vyznačeno červenými úsečkami na obr. 33 a 34. 

 

           

 Obr. 33 – vzorek č. 1 světlá část roury               Obr. 34 – vzorek č. 2 tmavá část      

 

Tabulka 7 a 8 uvádí tloušťku základního materiálu roury s pozinkovanou vrstvou. Tloušťka 

základního materiálu byla měřena několikrát a poté byl spočten průměr.  

Před nanesením zinku tloušťka plechu byla 0,70 mm (dle dokumentace). Snížení tloušťky 

ocelového plechu lze vysvětlit vznikem fází Fe – Zn v povlaku. 

 



 

42 

 

Tabulka 7 – Tloušťka základního                      Tabulka 8 – Tloušťka základního materiálu           

materiálu vzorku č. 1 – světlá část roury               vzorku č. 2 – tmavá část roury 

 

 

 

Tloušťky zinkových povlaků 

 

V počítačovém programu  QuickPhoto Pro 2. byly naměřeny tloušťky zinkových povlaků 

roury. Tloušťky pozinkovaných vzorků byly měřeny také na mikrometru SOMET INOX. 

 

Tabulka 9 – tloušťky zinkové vrstvy pro vzorek č. 1 – světlá část roury 

 

měření 1 vrstva [µm] 2 vrstva [µm] 

1 44,9 61,5 

2 51,7 61,6 

3 51,6 60,5 

4 54,1 63,7 

5 50,7 63,4 

6 53,5 60,2 

7 53,5 60,3 

8 52,6 62,8 

9 57,9 62,8 

střední hodnota 52,3 61,9 

Směrodatná 

odchylka 
3,5 1,4 

 

 

Tabulka 10 – tloušťky zinkové vrstvy pro vzorek č. 2 – tmavá část roury 

 

měření 1 vrstva [µm] 2 vrstva [µm] 

1 149,7 145,3 

2 144,3 151,3 

3 154,1 153 

4 121,3 152,9 

5 148,4 150,3 

6 143,7 154,8 

7 146,8 142,7 

8 150,7 152,9 

střední hodnota 144,9 150,4 

Směrodatná 

odchylka 
10,1 4,2 

 

měření délka [µm] 

1 614,5 

2 620,3 

3 624,6 

Střední hodnota 619,8 

měření délka [µm] 

1 602,7 

2 597 

3 597 

Střední hodnota 598,9 
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Podle tabulek 9 a 10 je střední hodnota tmavého povlaku 2,5 – 2,8 x vyšší ve srovnání 

s normálním povlakem. Pozinkovaná vrstva na vnější straně plechu má mírně vyšší tloušťku, 

než na vnitřní straně.  

 

18.  Vyhodnocení vzorků 

 

     18.1   Vyhodnocení zkoušky korozní odolnosti v solné komoře 

 

Dle tabulky č. 5 je zřejmé, že vzorek s tmavší části povrchu je náchylnější ke korozi. Z fotek, 

kdy vzorky byly vkládány do solné komory, právě na vzorku s tmavší části povrchu se 

nejdříve začaly tvořit skvrny s hnědou, resp. červenou rzí. Po chemickém očištění vzorků od 

bílé a červené rzi jsou viditelné na tmavším vzorků intenzivnější skvrny již v základním 

materiálu, než na vzorku se světlou částí povrchu. Znamená to také, že korozní ochrana 

zinkovým povlakem nebyla dostatečná a byl napaden základní materiál. Na grafu č. 3 

můžeme sledovat jeho nárůst hmotnosti s časem, kdy na povrchu vzorku byla bílá rez. Z grafu 

lze také vyčíst, že vzorek s tmavou částí povrchu měl nejrychlejší nárůst hmotnosti koroze než 

vzorky s kombinovanou částí světlého a tmavého povrchu zatím co vzorek se světlou částí 

povrchu vykazoval nejpomalejší nárůst hmotnosti koroze. 

 

     18.2   Vyhodnocení zkoušky korozní odolnosti v kondenzační komoře 

 

Pozorované rozdíly zde byly menší, než při zkoušce v solné mlze. Celkově vyšší hmotnostní 

úbytek byl pozorován také na tmavším povlaku, tab. 6. Úbytek hmotnosti (za 240 hod, tab. 6) 

mohl být způsoben vznikem rozpustných korozních produktů síranu zinečnatého.  

 

     18.3   Vyhodnocení metalografického zkoumání struktury zinkové vrstvy 

 

U této zkoušky lze jednoznačně potvrdit, že tmavá vrstva na sledované rouře je zapříčiněna 

oceli uklidněné křemíkem, která má obsah Si nad 0,078 %. Zeta-fáze se tvoří v podobě 

dlouhých sloupcovitých krystalů a proto tedy povrch oceli vypadá tmavě šedý, nerovný a 

drsný. Jak lze sledovat na obrázcích 25 a 26, kdy jsou vyfotografovány vzorky po leštění, je 

zde patrné, že u tmavšího vzorku je tloušťka zinkového povlaku větší. Po OPChem je na 

obrázcích 31 a 32 zřejmé, že struktura zinkového povlaku je po celé délce hrubozrnná, 

s dutinami a prasklinami. Na povrchu tyto velké zrna zeta-fáze způsobují, že povrch povlaku 
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je matný a tmavší. Tato struktura zinkového povlaku je nepříznivá a nežádoucí. Spotřebuje 

větší množství zinku z důvodu mnohem větší tloušťky a má poněkud nižší korozní odolnost. 
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19.   ZÁVĚR 

 

Žárové zinkování je metalurgický proces, při kterém se povlak na ocelovém dílu vytváří 

vzájemnou reakcí základního materiálu výrobku se zinkovou tavenou lázní. Při této reakci 

vznikají na povrchu výrobku slitinové fáze železa a zinku (γ, δ, ζ, η).  

 

Cílem této bakalářské práce bylo určit příčinu vzniku tmavých oblastí a skvrn na dodané 

pozinkované ocelové rouře o průměru 120 mm vyrobené ohýbáním tenkého plechu a jeho 

svařováním. Na této rouře (ve tvaru kolena) byla provedena protikorozní ochrana v podobě 

žárově naneseného zinkového povlaku.  

 

Na základě expozičních korozních zkoušek v komoře se solnou mlhou a v kondenzační 

komoře s přídavkem oxidu siřičitého byla prokázána poněkud nižší korozní odolnost této 

tmavé matné vrstvy ve srovnání se světlým lesklým zinkovým povlakem. 

 

Podle metalografického studia vzorků z ocelové plechové roury (z oblasti kolena) bylo patrné, 

že tmavá vrstva zinkového povlaku má nadměrnou tloušťku a její struktura je tvořena zeta-

fází (ζ) se sloupcovitými hrubšími krystaly a s necelistvostmi. Světle lesklý povlak byl tvořen 

běžnými fázemi a vrstvami (γ, δ, ζ, μ).  

 

Tmavý, matný a nevzhledný povlak vzniká na částečně uklidněné oceli s celkovým obsahem 

křemíku a fosforu v oblasti 0,04 až 0,14 %, tyto ocele nazýváme Sandelinovy ocele. Část 

studované roura je vyrobena z ocele, která není vhodná pro žárové nanesení povlaku zinku. 

Výrobek nebude chráněn před korozí dostatečně.  
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