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Abstrakt: 

 

Tato bakalářská práce pojednává o výrobě zinkované oceli a to konkrétně o žárově 

zinkovaných profilech. Cílem práce je objasnit a prozkoumat jaký vliv má teplota a 

procentuální podíl okysličení kapaliny protékající profilem na zinkový povlak. Následná 

část experimentu odhalí vlivy doby ponoru v zinkovací lázni na vlastnosti oceli a její 

strukturu. Předpokládám použití závěru v praxi, kde by mohlo dojít na základě následných 

měření k vypracování technologických předpisů doby zinkování oceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

This thesis deals with the production of galvanized steel and specifically on hot 

galvanized profiles. The aim is to clarify and examine the influence of the temperature and 

the percentage of oxygenated liquid flowing profile of the zinc coating. The subsequent 

part of the experiment reveals the effects of immersion time in the galvanizing bath on the 

properties of steel and its structure. I suppose the end use in practice, where it could be 

based on subsequent measurement for the development of technology requires periods of 

galvanized steel. 
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1. Úvod 

Při stále se rychleji rozvíjejících nárocích na kvalitnější a levnější typy povrchových 

úprav materiálu, se povrchová úprava zinkováním, stala jednou s nedílných součásti, 

základních typů protikorozní ochrany, která má již dlouholetou tradici na celém světě. 

Antikorozní vlastnosti zinku, byly objeveny už v roce 1741, když byl zaveden chlorid 

zinečnatý, jako tavidlo roku 1837, tak se metoda žárového zinkování velmi rychle rozšířila 

a je používána dodnes. 

 Pozinkovaná ocel se používá všude tam, kde hraje zásadní úlohu, jako je tomu 

například, ve stavebnictví, dopravě, energetice, zemědělství a všude tam, kde je zapotřebí 

velmi dobrých proti korozních vlastností s dlouhou životnosti. Samotné zinkování je 

chemicky proces, při kterém se na povrch oceli nanáší vrstva zinku o určité tloušťce. 

Žárové zinkování neboli (galvanizace) je povrchová úprava oceli pro zvýšení jejich 

korozních vlastností. Samozřejmě s rozvojem a zvětšováním poptávky po zinkované oceli, 

tak i zde v tomto odvětví se zvyšují nároky na levnější ekologičtější a modernější typy 

výrobních postupů, které budou do budoucna toto odvětví nadále rozvíjet.   

Cílem této bakalářské práce je osvětlit různé typy používaných zinkovacích metod a 

jejich související vlastnosti a řešení některých souvisejících problémů. K tomuto účelu byl 

proveden také praktický experiment na závitových tyčích, pomocí kterého byly 

specifikovány vady vzniklé tímto zpracováním. 
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2. Způsoby zinkování  

Pro vytvoření ochranné Zn vrstvy na zpracovávaných polotovarech se využívá 

různých způsobů provedení. Mezi nejčastěji využívané postupy patří procesy 

v následujícím výčtu. Je potřeba nicméně uvést, že tyto postupy mohou být modifikovány 

na základě konkrétních požadavků resp. jistých omezení. [1,2]  

2.1 Žárové zinkování 

 Tato metoda je jednou z nejrozšířenějších metod zinkování konstrukčních materiálu, 

používanou například pro stožáry vysokého napětí, svodidla, dráty, trubky atd. Na ocel se 

nanáší metalurgickými pochody vrstva zinkového povlaku, který má za úkol chránit ocel. 

Ocelové součástí jsou zbaveny veškerých nečistot, jako jsou okuje mastnota a koroze, které 

by mohli negativně ovlivnit průběh zinkování a následný povrch. Toto očištění provádíme 

několika různými způsoby podle typu znečištění. Pokud máme na povrchu oceli zůstatek 

nečistot, které by se nám nemusely ve vodě rozpustit, nebo strusku která nám vznikla při 

svařování na konstrukci, je třeba tyto povrchové nečistoty odstranit mechanicky, například 

tryskáním broušením atd. Jestliže na povrchu oceli zůstaly oleje, maziva, dehet a další je 

třeba tento druh nečistot odstranit v alkalických odmašťovadlech. Následuje samotné 

zbavení oceli okují a rzi tento proces se nazývá mořením. K moření můžeme používat 

několik druhů kyselin, jako jsou například kyselina chlorovodíková ( 10-12%  ), kyselina 

sírová ( 20% ),  tyto kyseliny zaručují odokujení oceli. Po očištění se na ocel nanáší 

tavidlo, které pomáhá přilnout roztavenému zinku na povrch oceli. Jako tavidlo používáme 

chlorid zinečnatý ZnCl2 a chlorid amonný MnCl4. Po nanesení tavidla na povrch oceli je 

třeba tavidlo dostatečně vysušit a předehřát ocel to ze dvou důvodů : 1) při ponoru do 

roztaveného kovu by došlo k jeho odpaření a spálení tavidla v zinkové lázni, tím by  

docházelo k vadám na povlaku, 2) k odpaření vody z tavidla by mohlo dojít k explozím 

zinku, následnému velkému pnutí v materiálu. Což by mohlo zapříčinit roztržení nebo 

zdeformování zinkovaného materiálu. Ocel se po řádném vysušení ponoří do zinkové lázně 

s roztaveným kovem. Následující operací je ochlazení oceli tento úkon provádíme 

v chladící vodní lázni nebo na vzduchu. [1,2,3,16,] 
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2.2 Elektrolytické zinkování 

Povrch oceli se nejprve zbaví mastnot a pak očistí od okují a rzi mořením, často se 

spojuje předúprava s elektrolytickým odmašťováním. Ocel se zavěsí do roztoku zinečnaté 

soli a připojí se jako katoda ke zdroji stejnosměrného proudu. Jako anodu zapojíme desky 

z čistého zinku ( 99,996% ). Po zapnutí stejnosměrného proudu se začne rozpouštět 

zinková deska, ve formě zinečnatých iontů putuje ke katodě, kde se vylučuje na povrch 

oceli. Vytvořená vrstva má jemnozrnnou strukturu zinku a na povrchu drží pouze 

mechanicky. Tato zinkovací metoda je vhodná pokud potřebujeme dosáhnout menších 

povlaků zinku v rozmezí 3 až 20m. Nevýhoda této metody je nerovnoměrné pokrytí 

povrchu v závislosti na jeho tvaru, proto se tato metoda hodí spíše pro zinkování drátu atd. 

Elektrolyticky zinkované předměty se nedoporučují pro venkovní užití. [1,4] 

2.3 Žárové stříkaní (metalizace) 

Povrch oceli je pečlivě očištěn. Zinek ve formě prášku či drátu je přiváděn do pistole  

ve, které se taví, plynovým hořákem nebo elektrickým obloukem. Roztavený zinek je 

pomocí stlačeného vzduchu nanášen na povrch oceli. Povrch oceli je porézní a drží pouze 

mechanicky. Tloušťka nanášeného povlaku se pohybuje okolo 30 až 300 m. Této metody 

se hojně využívá k dodatečnému nanášení zinku např. nové sváry na zinkovaných 

konstrukcích nebo mechanických poškození. [1,2,3] 

2.4. Sharardizace  

Očištěné ocelové předměty se smíchají se zinkovým prachem a pískem v bubnu, ten 

se otáčí a zahřívá se těsně pod teplotu tání zinku. Při otáčení navzájem reaguje zinek a 

železo na povrchu se vytváří jejich sloučeniny. Jemně šedý až hnědošedý povrch povlak 

má dobrou přilnavost a rovnoměrnou tloušťku a to i na předmětech se složitými tvary. [6] 

2.5. Mechanické zinkování 

Očištěnou ocel, která byla poměděna, a přísady se nasypou do bubnu spolu, se 

skleněnými kuličkami, chemickými aktivátory a zinkovým prachem tyto součásti se v 

bubnu třou a zinek se navaluje pomocí skleněných kuliček na povrch ocelí. Tloušťka 

povlaků se dá regulovat množstvím přidaného zinku. Povrch je matný, běžná tloušťka 

povlaků se pohybuje okolo 10 až 15m. Touto metodou je možné vytvářet ti tlustší 

povrchy na komplikovaných tvarech. [1] 
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2.6. Nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku 

Podobně jako u předchozích typu zinkování je třeba zbavit ocel nečistot. Tyto nátěry 

mají vysoký obsah jemně rozptýleného zinkového prášku v organickém nebo 

anorganickém pojivu. Tato metoda je občas nazývána jako studené zinkování nátěrová 

hmota s vysokým obsahem zinku se může zdát jako stejně kvalitní nebo jako kvalitnější, 

ale není tomu tak. Je to pouhá povrchová úprava nátěrem a nevytvoří nový kovový povlak. 

Nátěrové hmoty se používají k opravě malých poškození povlaku žárového zinku. Nanáší 

se na povrch štětci stříkacími pistolemi. [5] 

3. Rozdělení typu zinkoven 

Jednotlivé provozy věnující se zinkování lze rozdělit podle různých hledisek. Jedním 

z možných způsobů je také rozdělení podle kontinuity technologie. To znamená, že lze 

diskontinuální zinkovat jak jednotlivé komponenty tak i  provádět tento postup zcela 

kontinuálně a to především u dlouhých vývalků či jiných produktů. [1,2,3,18,] 

3.1. Kusové žárové zinkovny 

Kusové neboli drobné zinkování provádíme podobně, jako u ostatních typů zinkování 

s tím rozdílem, že musíme mít upravená závěsná zařízení, tak abychom byli schopni 

pozinkovat na jeden ponor mnohem více kusů materiálu, jako jsou např. šrouby, matice, 

hřebíky, podložky atd. Teplota lázně je zpravidla vyšší než u ostatních typů 540 až 560 °C. 

Vrstva povlaku je tenčí a matnější. Při provádění kusového zinkování v nižších teplotách 

450 až 460 °C dostaneme na povrch zinkovaného materiálu větší vrstvu zinku a povrch 

bude lesklejší. Přebytečný zinek s povrchu se odstraňuje v odstředivkách umístěných nad 

zinkovací lázní, nebo mimo ní. Při odstřeďování dochází k odtékání přebytečného 

množství zinku. Povrch tímto způsobem zůstane celistvý a rovnoměrně hladký. 

[1,2,3,5,18,]    

3.2. Sériové zinkování drátů a trubek 

Trubky a dráty se zinkují dvěma možnými způsoby suchým a mokrým, přičemž tyto 

metody se od sebe liší nanášením tavidla na povrch. U mokrého způsobu je tavidlo přímo 

součástí lázně. Kde je zinkovací vana rozdělena na dvě části, v jedné části se nachází 

tavidlo, zinkovaný materiál vstupuje přes tavidlo do zinkovací lázně protáhnutím materiálu 

do druhé části zinkovací vany, kde se nachází pouze čistý roztavený kov. Při vytahování 
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zinkovaného materiálu už nejsou na hladině žádné nečistoty. Použití suchého způsobu, 

tavidlo se nanáší ponořením do vodného roztoku chloridu zinečnatého a chloridu 

amonného. Vytažením a následným sušením se materiál ponoří do roztaveného kovu. 

Regenerací tavidla se udržuje obsah železa v tavidle pod hranicí 1g/l, to napomáhá 

k následnému snížení obsahu tvrdého zinku v lázni. Tyto zařízení musí pracovat 

kontinuálně. Při vytažení s roztaveného kovu se na povrchu zbavíme přebytečného zinku 

setřením, ofukem vzduchu. Povlak je tímto zbaven případných nečistot, jako jsou např. 

oxidy zinku, zbytky tavenin atd. Tímto zbavováním přebytečného zinku dostáváme na 

povrchu celistvou a rovnoměrnou vrstvu, u které jsme částečně schopni regulovat velikost 

tloušťky zinkového povlaku. Materiál je ochlazen a dále zpracován navíjením, rovnáním 

atd. [1,19,] 

3.3. Plynulé zinkování ocelového pásu 

Zinkování ocelového pásu musí být kontinuální, tak aby byl celý systém propojen do 

uzavřeného procesu. Základní vstupní materiál je za studena válcovaný plech, který je 

navinut do svitku, ten se v průběhu odvíjí a na konci se navaří na nový svitek a tím vzniká 

nekonečně dlouhý pás. Pás se odmastí, moří nebo oxiduje. Povrch pásu se redukcí při 950 

°C zbaví oxidů, aktuálně přitom proběhne změkčovací proces žíhání oceli. A vstupuje 

v ochranné atmosféře přímo do roztaveného zinku. Po několika sekundách pás vystoupí 

kolmo vzhůru a je očištěn vzduchovými stíracími tryskami. Tyto trysky zajišťují stíraní 

přebytečného zinku na požadovanou hodnotu. Pás projde ochlazením rovnáním a úpravou 

proti bílé rzi. Pás je opětovně navíjen do svitku a dělen na patřičné délky. [1,9,21,] 

4. Vzájemná interakce Fe a Zn 

Teplota roztavené lázně zinku při kusovém zinkování je 450 až 460 °C, pokud 

zinkujeme hromadně používáme teploty 540 až 560 °C. Při teplotách nad 470 °C se 

vyžaduje použití keramické zinkovací vany, pro nízké zinkovací teploty se používají 

železné vany. Při kontaktu oceli s roztaveným zinkem, dochází k reakci mezi oběma kovy 

a tvoří se slitina železo zinek na obr 1. V této slitině nastávají různé fáze s klesajícím 

obsahem železa směrem k vnějšímu povrchu. Při vytažení ze zinkové lázně, ztuhne vrstva 

čistého zinku na vnější vrstvě slitinové fáze. 
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Obr.1 Řez strukturou zinkového povlaku [9] 

 

 Tloušťka povlaku je dána reakcí mezi ocelí a zinkem. Velký význam  má chemické 

složení a povrch oceli a další vlastnosti jako velikost zrna, povrchová drsnost, složení 

taveniny, teplota taveniny a délka ponoru v zinkové lázni atd. Pří výrobě se dodává křemík 

nebo hliník do oceli, které slouží jako dezoxidační  činidlo a ocel se  tak stává uklidněnou. 

Ocel odlitá bez těchto přísad se nazývá neuklidněnou. Obsah křemíku a fosforu má zásadní 

význam při žárovém zinkování. [3,9,17,] 

4.1. Neuklidněné nebo hliníkem uklidněné oceli 

Jsou to oceli s obsahem křemíku a fosforu pod hranici 0,04 %. Při žárovém zinkování 

ocelí s těmito obsahy se krystaly železo zinek ve slitinové vrstvě vytvářejí těsně na sobě. 

Tato slitinová vrstva zabraňuje roztavenému zinku dostat se k povrchu oceli. K této reakci 

může dojít pouze mezi zinkem a železem, které prodifunduje slitinovou vrstvou. Rychlost 

reakce a rychlost růstu vrstvy s časem klesá a povlak zůstane tenký. Po ztuhnutí povlaku je 

vrstva hladká s namodralé, kovově lesklou barvou. Přidáváním bismutu, olova a cínu do 

roztaveného kovu má vliv na velikosti zinkového květu obr 2. [1,3,] 

 

 

Obr.2 Řez povlakem na neuklidněné oceli [3] 
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4.2. Částečně uklidněné oceli 

Mají obsah křemíku a fosforu v rozsahu 0,04 až 0,14 %, pro tyto oceli se používá 

zvláštní složení lázně, v běžné zinkovací lázni by byla reakce mezi ocelí a zinkem velmi 

rychlá a tvorba povlaku je nepravidelná s velkou vrstvou a špatnou přilnavostí obr 3. [1,3,] 

 

Obr.3 Řez částečně uklidněné oceli, zinkováno při 460°|C [3] 

 

4.3. Křemíkem uklidněné oceli 

Uklidněné oceli křemíkem mají obsah křemíku 0,15 %, tyto oceli jako i částečně 

uklidněná ocel umožňuje zinku v roztavené podobě pronikat mezi krystaly, nastává rychlý 

nárůst po celou dobu, kdy se ocel nachází v roztaveném zinku obr 4.  

 

Obr.4 Řez Zinkovým povlakem uklidněné oceli s obsahem křemíku 0,26% při teplotě 

460°C [3] 

 Velikost tloušťky povlaku stoupá s délkou času strávené v zinkovací lázni. Nárůst 

vrstvy je regulovaný časem a je rovnoměrný s velkou přilnavostí k oceli. Tloušťka povlaku 

není přímo závislá na obsahu křemíku, ale sleduje křivky, které jsou na obr. Jsou to 
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průměrné hodnoty různých ocelí se stejnými obsahy křemíku. U různých šarží, může být 

velký rozdíl, dokonce toto může nastat i v rámci jedné šarže. Tento rozdíl může nastat 

v případech, kdy není dostatek volného křemíku v oceli. Při stejném obsahu křemíku u 

různé oceli může být část křemíku vázaná na kyslík a to může negativně ovlivňovat reakci 

zinek železo. [1,3,] 

4.4. Volba oceli  

V žárovém zinkování je pro nás vysoce důležité zvolení správného typu oceli, 

s obsahem křemíku, který ovlivňuje velkou mírou tloušťku povlaku. Ocel je třeba zvolit 

tak, aby vyhověla požadavkům zákazníka a normy. Volbu oceli bude ovlivňovat spousta 

faktorů, kterými bychom se měli řídit, jako jsou např. prostředí, kde bude materiál, jeho 

mechanické vlastnosti které na něj budou působit, estetické vlastnosti atd. [1,3,] 

4.5. Vliv dalších faktorů 

Jedním s těchto vlivů je zinkovací teplota u nízko teplotního zinkování 440 až 470 °C 

se významně nemění rychlost reakce železo zinek. Při vysoko teplotním zinkování 540 až 

560 °C se netvoří zeta-fáze, ale tvoří se dvě delta-fáze. Delta kompaktní a delta palisádová 

na povrchu gamma-fáza. Povrch bývá matný, se světle šedým zbarvením. Zeta-fáze se nám 

pří vysokoteplotním zinkování netvoří, křemík nemá na tuto reakci žádný vliv. Oceli 

různých druhů reagují stejným způsobem a mají podobnou tloušťku povlaku. Čas ponoření 

materiálu v zinkovací lázni se pohybuje mezi 1,5 a 5 minutami, jsou však případy, kdy je 

doba ponoru po delší dobu. Drsnost povrchu ovlivňuje tloušťku povlaků, čím drsnější je 

povrch oceli tím větší je následná tloušťka povlaku. Tloušťka stěny zinkované oceli je také 

důležitá pro tvorbu povlaku. Platí, že čím je tloušťka stěny větší tím má větší náběrové 

hodnoty. Mechanické a tepelné zpracování taktéž ovlivňuje velikost povlaku. I chemické 

složení zinkovací lázně má vliv, základním požadavkem je elektrolytický zinek s 99,995 

%. Do lázně se přidává hliník pro své vlastnosti, vytváří tak na povrchu lesklejší barvu a 

napomáhá stékavosti zinku a zvýšení odolnosti proti korozi. Ovšem vyšší hodnoty hliníku 

v lázni nám způsobují problémy, vytváří totiž na oceli černá nepokovená místa. Vznik 

těchto černých nepokovených míst je způsoben nemožnosti reakce s oxidem hlinitým. 

[1,15,16,] 
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4.6. Vliv dalších legujících prvků 

Vyšší obsahy uhlíku nad 0,3 % má na reakci velký vliv, zvyšuje se tak, reakční 

rychlost a s tím i roste tloušťka povlaku. V konstrukčních ocelích má síra a fosfor nízký 

obsah, na reakci železa a zinku, tak nemá velký vliv. Fosfor má však výjimku, při obsahu 

křemíku a fosforu v oceli přes hranici 0,040 %, je ocel v Sandelinově oblasti, a vyvolá 

vysokou reakční schopnost. Zinkování s velkým obsahem síry nad 0,18 % se 

nedoporučuje, u těchto ocelí je reakce zinku tak rychlá, že se ocel rozpadá. [1,15] 

4.7. Reakce železo zinek při zinkování pásu 

U spojitého zinkování tenkého plechu je výchozí materiál válcovaný ocelový pás za 

studena. Doba strávená v zinkové lázni je krátká s teplotou, která se udržuje v úzkých 

mezích. Do zinkovací lázně se přidává hliník cca 0,2 %, který brzdí reakci železo zinek při 

krátké době ponoru. Slitinová vrstva je velmi tenká, cca 1 až 2 m, zbývající povlak je 

tvořen zinkem o tloušťce 7 až 30 m podle oblasti použití. Tyto slitiny jsou tvrdé, ale 

křehké, je to způsobeno nahrazením měkkým a tvrdým zinkem. Tento plech se může 

ohýbat, tvarovat, lisovat atd. aniž by na povrchu vznikali trhliny nebo se vrstva zinku 

odlupovala. [3,19,] 

5. Vlastnosti žárově zinkované oceli 

Bylo provedeno mnoho pokusů a zkoušek, aby bylo zjištěno, jakým způsobem a 

v jaké míře žárové zinkování ovlivňuje pevnost v nízkouhlíkových, nelegovaných a nízko 

legovaných ocelí. [3] 

5.1. Pevnost v tahu, vrubová houževnatost a tvárnost 

Pevnost tahu a v tlaku i tažnost jsou u těchto oceli prakticky nezměněny, a to i v 

původním stavu, tak svařené. Ocel, která byla tvářena za studena nebo tepelně zpracována 

má tendenci při žárovém zinkování snižovat svou pevnost. Toto snížení závisí na typu 

zpracování a tváření, např. popouštěcí teplota je nižší než teplota, při níž se zinkuje. 

Zinkování neomezuje nijak tvárnost oceli, jedině v případě silného tváření může nastat 

situace, kdy zinkový povlak popraská. [10,26,] 
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5.2. Napětí po svařování 

Žárové zinkování nám příznivě snižuje pnutí v konstrukci vzniklé svařováním, o 50 

% někdy i o 60%. Tím tyto konstrukce v pozinkovaném stavu získávají větší pevnost bez 

následných úprav. [10] 

 

5.3. Únavová pevnost  

Žárové zinkování ovlivňuje únavovou pevnost různých ocelí, U typu jako jsou 

hliníkem uklidněné a neuklidněné oceli je snížení pevnosti minimální, ale u křemíkem 

uklidněných to může být nezanedbatelné. Důvodem je větší podíl fáze železo zinek, který 

je v povlaků. Tyto fáze jsou tvrdé a křehké mohou vést ke vzniku trhlin, Tyto trhliny 

mohou následně působit jako iniciátory trhlin v oceli. [10,26,] 

5.4. Křehkost, praskání 

Součásti, které jsou tvářeny za studena bývájí z neuklidněných ocelí a je třeba být při 

zinkování opatrný. Tváření za studena snižuje vrubovou houževnatost oceli a zvyšuje 

teplotu přeměny pro křehký lom. V tvářené oceli za studena při žárovém zinkování dochází 

k žíhání 460 °C, které v určitých případech vede ke zkřehnutí. Pokud si nejsme jisti, je 

třeba provést před žárovým zinkováním zkoušky. Objeví-li se nám ocel s neznámými 

vlastnostmi je nutné ocel vyžíhat, toto žíhání provádíme při teplotě 600 až 650 °C. 

[1,10,14,26,] 

 

5.5. Odolnost zinkového povlaku proti abrazi 

Čistý zinek je měkký kov, ale i tak je tvrdší než většina organických povlaků. 

Slitinové fáze železo zinek, které vznikají při žárovém zinkování, jsou velmi tvrdé, tvrdší 

než běžná konstrukční ocel. Tyto slitinové fáze mají 4x až 5x vyšší odolnost proti otěru než 

čistý zinek. Toho se využívá k úpravě tam kde je těchto vlastnosti zapotřebí např. 

schodiště, vozíky, zábradlí atd. [1,14,] 
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6. Koroze zinkových povlaků 

Ocelové konstrukce a ocel všeobecně je v současnosti nejpoužívanějším materiálem 

na celém světě. Nevýhoda oceli spočívá v její velké korozní rychlosti, kterou musíme 

následnými úpravami povrchu. [7,8,11,] 

6.1. Koroze v atmosféře 

Po opuštění oceli zinkovací lázně, začne reagovat vzdušný kyslík na povrchu oceli 

s novou vrstvou. Na tomto povrchu se začne vytvářet oxid zinečnatý, následně vodní páry 

a oxid uhličitý, který se nachází ve vzduchu a tvoří zásadité uhličitany zinku. Tyto zásadité 

uhličitany mají výbornou přilnavost a jsou velmi málo rozpustné ve vodě, tvoří následnou 

ochranu pro zinkovaný povrch. Ve vzduchu je obsažen i oxid siřičitý, ten přetváří zásaditý 

uhličitan zinečnatý na mnohem lépe rozpustný siřičitan zinečnatý nebo na síran zinečnatý. 

Rychlost koroze se stále zvyšuje a je to dáno snížením obsahu oxidu siřičitého ve vzduchu. 

Povlaky zinku vystavené atmosféře získávají matnou, světle šedou barvu. Pokud se 

zinkovaná ocel nachází v blízkosti přímořské oblasti, je koroze ovlivněna obsahem soli ve 

vzduchu. Koroze zinku je ovlivněna mnoha faktory, proto není jednoduché vytvořit vzorec 

korozní rychlosti. Dobré zkušenosti korozních vlastnosti zinku a její rychlosti nás utvrzují, 

že proti korozní ochrana žárovým zinkováním je dostatečná. [7,8,11,] 

6.2. Koroze v kapalinách 

Ocel ponořená do kapaliny je na tom obdobně jako u vzduchu, také se na povrchu 

vytvoří ochranná vrstva. Kapaliny jsou alkalické nebo kyselé a obsahují rozpuštěné nebo 

pevné agresivní látky. Význam má rychlost proudění a teplota kapaliny, tyto faktory 

společně působí, tak že ochranná vrstva může mít nejrůznější složení nebo se nevytvoří 

vůbec. V kapalinách elektrochemická koroze má velký význam, ve vzduchu však je 

druhořadou. V závislosti na elektrické vodivosti kapaliny, působí elektrochemická koroze 

na povrch oceli a tím i ochranné působení zinkové vrstvy. Kyselost kapaliny udávaná v pH 

je největším faktorem. Koroze zinku v běžném prostředí je nízká a stabilní v rozsahu pH 

5,5 až 12,5 při teplotách 0 až 20 °C. Tvrdé vody vytvářejí stabilní ochrnou vrstvu, je to 

dáno, velkými obsahy hořčíku a vápníku. Spolu s kyselinou uhličitou tyto látky tvoří na 

povrchu těžko rozpustné uhličitany, které zabraňují šíření koroze. U měkkých vod tomu 

tak není, ochranná vrstva se pro nedostatek solí nemůže vytvořit. V určitých případech 
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může dojít ke změně polarity mezi zinkem a ocelí. Ocel se tak stává, anodou v takovém 

případě vzniká nebezpečí bodové koroze. Změna polarity potlačována kyselinou uhličitou, 

sírany a chloridy. V mořské vodě k ní nedochází, ale v čisté vodě k ní dojít může. Proudění 

vody vyšší rychlostí než je 0,5 m/s neumožňuje zinkovému povlaku vznik ochranné vrstvy 

a koroze tak probíhá rychleji. Teplota má pro korozi ve vodě velký význam. Pokud teplota 

překročí 55 °C získá ochranná vrstva zinku hrubozrnnou strukturu a dochází ke ztrátě 

přilnavosti povrchu zinku, tím dochází k napadání nových vrstev zinku. Nejvyšší korozní 

rychlost je při 70 °C, s rostoucí teplotou korozní rychlost klesá na stejné hodnoty jako při 

50 °C. Mechanizmy koroze ve vodě jsou složité a nejdou ji přiřadit jednoduchá pravidla. 

Častým jevem je bílá rez, je to bílý povlak tvořící se na zinkovém povrchu. Všude tam kde 

není zinkový povrch dobře vysušen. Dochází k ní ve štěrbinách, např. na těsně 

poskládaném materiálu a všude tam, kde vzduch nemá dobrý přístup. Tato bílá rez se 

odstraní časem působení povětrnostních vlivů a ocel tak získá běžný vzhled žárově 

zinkované oceli. Bílé rzi se dá bránit, tak že zinkovanou ocel uskladníme v suchých dobře 

odvětrávaných místech, kde se nebudou oceli o sebe dotýkat. [11,12,13,] 

6.3. Koroze v půdě 

Rozdíly mezi různými místy mohou být velké, průměrný úbytek v půdě je 5 m za 

rok. V oblastech s velkým výskytem síry jsou tyto korozní vlastnosti velmi vysoké. Metod 

pro stanovení koroze v půdě je několik, nejčastěji se používá měření odporu. Tuto 

problematiku je třeba konzultovat s odborníky. [11,12,13.] 

6.4. Galvanická koroze 

V případě spojení dvou různých kovů, které jsou částečně nebo zcela obklopeny 

elektrolytem, vytváří se galvanický článek. Určení kovu, který bude anoda nebo katoda je 

závislé na jeho elektrochemickém potenciálu v daném prostředí. Spojení oceli s mědí či 

mosazí stává se anodou a bude korodovat. Při spojení zinku, hořčíku a kadmia, stává se 

ocel katodou a bude chráněna před korozí, zatím co kov anody bude spotřebováván. 

[11,12,13,] 

6.4.1. Vlastnosti napadení, koroze ve vodě 

Soustavy rozvodů a skladování vody jsou zhotoveny z různých druhů materiálu 

(slitiny, kovy, atd..). Koroze na povrchu těchto materiálů, které jsou v neustálém styku 



20 
 

s vodou, vedou k nárůstu vrstev korozních produktů, tyto mohou, nebo nemusí mít 

ochranné vlastnosti obr. 5. 

Projev koroze: 

- Perforací (průsak potrubí) 

- Neprůchodnost soustavy (ucpání potrubí) 

- Změnami vodního složení (změna barvy vody) vždy nežádoucí 

Rychlost koroze a jeho určení je závislé na: 

- Materiálových vlastnostech kovů 

- Vlastnostech vody (koncentrace aniontů v vodě) 

- Konstrukční provedení rozvodné sítě 

- Tlakových zkouškách a podmínkách uvedení do provozu 

- Charakteru proudění média (vody) [12,23,] 

 

Obr.5 Proudění média v trubkách [23] 
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6.4.2. Katodická ochrana zinkovým povlakem 

 Žárově zinkované oceli mají vzájemně dobrý elektrický kontakt. Při poškození 

povrchu vzniká za přítomnosti vlhka, galvanický článek. Zinek jako anoda je rozpouštěn a 

chrání poškozené místo oceli, která je katodou. V poškozeném místě pozorujeme slabou 

tvorbu rzi, ta však vzniká korozi zinku. Na místě poškození se vylučují zinečnaté 

sloučeniny a tyto sloučeniny chrání poškozené místo před další korozí. Tento jev se nazývá 

samoobnovitelná ochrana. Díky katodické ochraně, nemůže rez pronikat pod povlak a 

nadále způsobovat poškození. [15] 

6.4.3. Zinkové povlaky v kontaktu s neželeznými kovy 

Zinek je méně ušlechtilým kovem než většina užívaných kovů proto je chrání před 

korozí. Toto spojení dvou kovů by se mělo oddělit, způsob takového oddělení může být 

mezivrstva pryže či plastu. Měď a její slitiny jsou elektricky pozitivnější a proto dochází 

k uvolnění iontů mědi. Toto uvolňování nám způsobuje významné korozní poškození. 

Proto se mezi tyto kovy vkládá ionizační mezivrstva, ta zabraňuje těmto reakcím. [15] 

6.4.4. Rozbor koroze zinku na povrchu materiálu ve vodě 

Vlastnosti a intenzita napadení je dána vlastnostmi materiálu, korozního média 

v kapalině a podmínkami provozu. Na obrázku je zjednodušený diagram pro zinek ve 

vodě, který ukazuje možné oblasti koroze zinku a složení korozních produktů v závislosti 

na ph vody. 

Významnou složkou působící v kovových rozvodech pitné vody je, jak velké 

množství iontů se ve vodě nachází. Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodách nám také 

ovlivňuje významně koroze obr. 18, obsah HCO3
-
, Ca

2+
, CO2 a nebo hodnota pH vody. 

Korozní reakce je elektrochemické povahy a s oxidací dojde i k redukci některých iontů. 
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Obr.6 Pourbaixův diagram pro zinek ve vodě [12] 
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Ve vodě vzniká Zn(OH)2 katodickou reakci s rozpuštěným kyslíkem a dalších sloučenin 

v závislosti na složení vody. 

6.4.5. Korozní poškození žárově zinkovaného potrubí 

Typy koroze u žárového zinkování 

- Rovnoměrná koroze 

- Bodová koroze 

- Selektivní koroze 

- Bimetalická koroze 

Podrobněji popsány tyto typy koroze máme v následujících tabulkách č:1-2. [11,12,] 

Tab.1 Rovnoměrná koroze a její následky [11] 

 

 

 

 

 

 
Nízký stupeň rovnoměrné 
koroze 

Vysoký stupeň rovnoměrné 
koroze 

Účinek koroze na 
zinkový povlak 

Tvorba ochranné vrstvy na 
zbylém povlaku zinku, která 
zůstává po celou dobu provozu 

Úplná ztráta povlaku zinku 

Účinek koroze na 
základní materiál 

Žádný Rovnoměrné 
napadení, nízký 
úbytek 
hmotnosti, 
ochranná 
vrstva rzi 

Nerovnoměrné 
napadení, 
důlky, hrbolky 

Moznost korozního 
poškození (během 
plánované životnosti) 

Žádný Zpočátku 
vysoká 
koncentrace 
iontů kovu ve 
vodě 

Zmenšení 
světlosti trubky 
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Tab.2 Lokální koroze a její následky [11] 

 Bodová koroze Selektivní koroze 

Účinek koroze na zinkový 
povlak 

Místní úbytek povlaku Mezikrystalové napadení 
vedoucí k úplné ztrátě fáze 
zinku 

Účinek koroze na základní 
materiál 

Důlky a hrbolky Nerovnoměrná celková 
koroze 

Možnost korozního 
poškození (během 
plánované životnosti) 

Zmenšení světlosti trubky, 
znečištění vody korozními 
produkty železa, ucpání 
součastí systému, proděravění 
stěn 

Počáteční přechod pevných 
korozních produktů do vody, 
znečištění vody korozními 
produkty železa 

 

6.4.6. Rychlost koroze v různých podmínkách  

To, že nám rychlost koroze ovlivní délku použitelnosti potrubí do vzniku kritických 

vad na žárově zinkované oceli již víme, ale jakým způsobem nám ovlivňuje životnost 

potrubí médium v potrubí a jeho vlastnosti si můžeme ukázat na obrázku č: 20. [12,13,] 

 

Obr.7 Životnost zinku na různých typech vody [12,13,] 
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7. Kontrola kvality, zkoušky, opravy a normy 

Žárové zinkování je dnes certifikováno podle ISO 9000. Měřítko jakým hodnotíme 

kvalitu žárově zinkované oceli je tloušťka povrchu zinku a jeho vzhled, to má za úkol 

norma EN ISO 1461. Samozřejmě splnění těchto požadavků závisí na poskytnutí co 

největšího množství údajů od zákazníka, jakými jsou kvalita oceli požadavky na velikost 

tloušťky povlaků atd. Svaz žárového zinkování ve spolupráci s ostatními zainteresovanými 

stranami vypracoval oborové normy, tyto normy zahrnují kontrolu tloušťky povlaků, 

následné opracování a kontrolu přilnavosti. V normě, která se zabývá, kontrolou tloušťky 

povlaků jsou návody, jak správně stanovit místní průměrnou tloušťku povlaku. U tohoto 

stanovení dochází často k chybám s tím, že jedno osamocené měření dává místní 

průměrnou hodnotu. Správně se stanoví ohraničená oblast měření a v této oblasti se 

provádí alespoň 5 měření. V potaz je brána střední hodnota jednotlivých naměřených 

hodnot. Průměr ze všech takto proměřených oblastí pak dává hodnotu průměrné tloušťky 

povlaku. Následná úprava udává tři druhy úprav, tyto úpravy se voli podle požadované 

kvality. Tato norma zahrnuje řešení velikosti nepozinkovaného místa na oceli a postup 

opravy těchto míst. Tyto opravy se mohou provádět tvorbou povlaků z roztavené pájky, či 

nátěrem s vysokým obsahem zinku. Norma kontroly přilnavosti nám udává informace o 

zkouškách a jejich provádění. Měření tloušťky u kusového zinkování se převážně provádí 

magnetickou metodou podle platné normy. U kontinuálního zinkování se však více 

využívá metod gravimetrických, jsou přesnější, ale jsou destruktivního charakteru což 

muže ve výrobě způsobovat obtíže. Norma říká, že žárově zinkovaná ocel má být bez 

zjevných vad povrchů jako jsou zinkový popel, zbytky tavidla, výčnělky, bubliny a 

nepozinkovaná místa. Pozinkovaný výrobek by měl být čistý a bez zjevných vad. Následný 

vzhled závisí na obsahu křemíku v oceli, může se povrch skládat z temně šedých oblastí, 

vzorů ze šedých linií mezi světlejšími, či leskle stříbrných oblastí. Přilnavost povlaku je 

schopnost snášet mechanické zatížení, jako ohýbání, tváření a skružování. Těchto 

schopnosti využíváme hlavně u plechu a drátu, u kusově zinkované oceli bývají tyto 

nároky menší. Řešení vzniklých vad na zinkované oceli a oprava těchto vad, podle rozsahu 

a druhu vady. V případě vzniku nepozinkovaného místa v rozsahu větším než 0,5 % 

celkové plochy, by se měl celý proces zinkování opakovat. Při kusovém zinkování vzniká 

nerovnoměrnost náběru zinku na povrchu, je to zapříčiněno nemožností vytáhnout 

zinkovaný materiál ve stejném časovém úseku, roztavený kov musí navíc odtéct z povrchu. 

Bílá rez, není důvodem k reklamaci, její vznik je zapříčiněn špatným skladováním. Bílá rez 
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sama zmizí vlivem vnějšího prostředí. Svařováním se části zinkovaného povlaku odpaří a 

samotný svár není také pozinkován, tuto vadu je třeba ošetřit ať už novým nátěrem čí 

nanesením nové vrstvy zinku. Ošetření po svařování by mělo nastat co nejrychleji, protože 

na vzduchu rychle korodují. Všechny tyto úpravy jsou popsány v normě. 

Normy 

Nejdůležitější normou zabývající se žárovým zinkováním je EN ISO 1461, tato 

norma popisuje základní požadavky na povlaky žárového zinkování specifické a zkušební 

metody. Norma uvádí vzhled zinkové vrstvy fyzikální a chemické složení materiálu, 

tloušťky povlaku tab. 1, podmínky zinkování. Další normy související se žárovým 

zinkováním jsou tyto. [1] 

 

Tab.3 Kvalitativní požadavky na žárově zinkované trubky dle EN10240 [1] 

Označení jakosti zinkového povlaku dle normy 
EN 10240 A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 

Funkční povrch trubky (profilu) Vnitřní povrch Vnější povrch 

Minimální místní tloušťka zinkového povlaku 
na vnitřním povrchu mimo oblast svaru (μm) 

55 55 55 - 

Minimální místní tloušťka zinkového povlaku 
na vnitřním povrchu v oblasti svaru (μm) 

28 - - 

 

EN ISO 14713 Ochrana železných a ocelových konstrukcí proti korozi – Povlaky zinku a 

hliníku – směrnice, část 1 a část 2, 

EN 10240 Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách – Požadavky na 

povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech. 

EN 10244-2 Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových 

drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku, 

EN 10326 – Plechy a pásy z konstrukční oceli kontinuálně žárově pozinkované – 

Technické dodací podmínky. [1]    
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8. Návrh experimentu a cíle práce 

Tento experiment vzešel z potřeby zvýšit kvalitu výrobku a snižování nákladu na 

opravu vad, které při procesu zinkování mohou vzniknout a tím i zvýšení možných kapacit 

zinkovny.  

8.1. Popis oddělení a vznik vzorků 

 

Cely projekt se odehrává a je simulován v areálu ArcelorMittal Karviná a.s. 

s podporou místní laboratoře a laboratoře VUHŽ Dobrá, která prováděla krystalografický 

rozbor. Tohoto experimentu se účastnily tři oddělení výrobního procesu: Kocks – výroba 

redukované trubky z pásu, Úpravny – úprava materiálu a Pozinkovna. 

8.2.2. Příprava vzorku na trati Kocks 

Vstupním materiálem pro provedení experimentů je ocelový pás z materiálu S-

235JR, který se zpracovává na trati Kocks v ArcelorMittal Karviná a.s., o tomto 

chemickém složení tab.4.  

Tab.4 Chemické složení zkušební oceli 

% Al % C % Cr % Cu % Mn % Nb % Ni % P % S % Si 

0,05 0,05 0,04 0,13 1,03 0,04 0,04 0,008 0,007 0,03 

 

Ocelový pás odvíjený na odvíjecím zařízení je naveden mezi kalibrované válce, kde 

je následně ohýbán (zakružován) obr.7 do tvaru trubky o rozměrech cca 180mm, takto 

ohýbaný materiál je dále svařován, na podélném svářecím zařízení, kde je následně zbaven 

i výronku vznikajícím při svažování obr.8.  



28 
 

 

Obr.7 Zakružování na kalibrovaných válcích na trati Kocks v ArcelorMittal Karviná a.s.  

 

Obr.8 Svařování pásu [29] 

Následně je trubka rozdělena na cca 80m kusy, kde tyto dlouhé neredukované trubky 

míří na redukční trať.Tato redukční trať má za účel zmenšit velký průměr trubky o 

počátečních rozměrech 180mm a 80m na požadované průměry a délky zákazníkem. Např. 

rozměr 60,3x 3,2 6m. Vstupní materiál je dopraven do indukční pece, kde je následně ohřát 

na přibližně 1100°C obr.9 a na redukčních válcích, každý tento průchod přes kalibrované 

válce šíří a redukuje ocelovou trubku na dané požadované rozměry a tvary obr 10 a 11.  
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Obr.9 Výstup z indukční pece [29] 

 

 

Obr.10 Redukování profilu na kalibrovaných válcích [29] 
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Obr.11 Redukční sekce s válci po vyjmutí z trati zpět do stojanu [29] 

 

Po redukci materiálů dochází k jeho dělení na posuvné pile. Dále je materiál chlazen 

na chladícím dopravníku, chlazení probíhá samovolně vlivem okolního prostředí. Takto 

ochlazené trubky jsou označeny identifikačními štítky, aby bylo patrné z jaké oceli a tavby 

je zakázka tvořená. Identifikace je velmi důležitá z důvodů zkoušek a patrnosti rozměrů 

pro operátory, kteří tyto informace používají v následných procesech.     

8.2.3. Obrábění, rovnání, tlakové testování vzorků 

Před započetím veškerých úprav na materiálu je třeba zbavit tak to vzniklých 

výrobků vnitřních pnutí. Pro usnadnění manipulace a zbavení pnutí v materiálu jsou takto 

vyrobené trubky rovnány na rovnacích stolicích obr.12, kde dochází při rotaci materiálu 

mezi horními a spodními rovnacími válci k odstranění a rozložení pnutí materiálu, tyto 

rovnací válce jsou uloženy v kosé ose. Při rotaci je potřeba dbát na velikost síly přítlačných 

válců, která působí na povrch trubky. Často se stává, že se takto rovnaný materiál 

zaválcuje což je při této operaci nežádoucí. 
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Obr.12 Kosé rovnání na rovnací stolici 

Následně je materiál opracováván na koncích frézováním nastavením různých úkosu 

dle požadavku zákazníka, nedílnou součástí operací jsou provedeny zkoušky na tlakových 

lisech obr.13. Tyto zkoušky se provádí tlakováním emulze do trubky pod požadovanými 

tlaky zákazníkem nebo dle norem, a nekvalitní nebo vadné kusy jsou nadále z produkce 

vyřazeny. 

 

Obr.13 Tlaková stolice s přídavným frézováním s možnou délkou tlakového zkoušení, až 

do zozměru 12m 
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Dalším z prováděných způsobu, je metoda defektoskopická (magnetická), zde nám 

sondy zaznamenají trhliny v povrchu materiálu a tyto defektní kusy jsou taktéž vyřazeny 

z dalšího procesu. Materiál, který prošel těmito zkouškami je dále vpuštěn do dalších 

procesů, jako je například pozinkování. 

8.2.4. Čištění a odokujení oceli, následné zinkování 

Vstupní materiál, který dorazí na úsek pozinkovny se musí dále zpracovat, po 

předchozích operacích jako je frézování či tlaková zkouška zůstává na povrchu trubky, 

nebo profilu množství nečistot a emulzí, nelze vyloučit i velmi důležitou povrchovou 

vlastnost, která vzniká v prvopočátku výrobního procesu a tou jsou okuje. 

 

 

Obr.14 Mořící linka pozinkovny 

Tyto okuje se částečně odstranily na rovnacích stolicích a při následných 

manipulacích z materiálem, nikdy to však není dokonalé. Proto je následný postup 

nevyhnutelný, materiál je nutno umístit do odmašťovací lázně zde je ponechána zhruba 5 

až 15min za občasného přizvednutí obr.14 a následně je převezena do lázně, kde probíhá 

zbavování okují. Zbavení okují se provádí pomocí koncentrované kyseliny (HCl, H2SO4, 
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atd..), v našem případě se jedná o kyselinu sírovou v koncentraci 18%.  V této lázni 

probíhá také přizvednutí a následné položení, tímto způsobem zajišťujeme dokonalé 

odstranění okují na povrchu oceli a to i na místech, které se dotýkají stěn lázně či jiného 

materiálu. Po odstranění okují z materiálu je postup zjevný, neutralizace kyseliny na 

povrchu mořené oceli v našem případě trubky, ponořením do vodních lázní. Další 

důležitou součástí procesu je nanášení tavidla na povrch ocelového materiálu. Obdobně 

jako v ostatních již popisovaných případech s rozdílem, že v lázni je rozpuštěný chlorid 

zinečnatý a chlorid amonný. Ocel je ponořena po dobu (2 až 4) min následně je vytažena a 

ponechána na odkládacím roštu v nakloněné poloze pro lepší okapáni. Následné vysušení 

probíhá v k tomu určené peci a za určitých teplot stanovených technologem. Po dostatečně 

dlouhém vysušení a ohřátí materiálu vstupují ocelové trubky, profily po válečkovém 

dopravníku do zinkovacích lázní jednotlivě. K tomu uzpůsobené dopravníky zajistí plynulé 

dávkování do zinkovací vany obr.15, a operátoři zajistí jejich následné vytažení 

z roztavené lázně zinku, toto vytažení probíhá na magnetickém dopravníku obr.16 a pro 

stejnou kvalitu a rovnoměrné rozložení zinku na povrchu materiálu a pro zbavení 

případných strusek plovoucích na hladině lázně zinku. [28] 

 

Obr.15 Dopravovaný předehřátý materiál k zinkovací lázni 
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 Dochází k ofuku proudem vzduchu přes trysky jak na povrchu obr.16, tak uvnitř 

materiálu.  

 

 

Obr.16 Magnetický dopravník a ofukovací vzduchová tryska 

Vnitřní odstranění nečistot v profilu je řešeno profukem stlačené vodní páry, je to 

z důvodů vzniku hladké a jednotné tloušťky povrchu zinku uvnitř uzavřeného profilu. 

Provede se ochlazení ve vodní lázni obr.17, při kterém dochází k uvolnění pnutí 

v materiálu a zkroucení.  
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Obr.17 Ochlazování vodní lázní 

Musí následovat rovnání materiálu obr.18, jako tomu již bylo na předchozích operacích na 

úpravárenských linkách.  

 

Obr.18 Rovnání profilů 
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9. Experiment č.1 Korozní rychlost zinku ve vodě  

Vzorky, které jsem získal a využil k experimentu, jsem odebral za těchto podmínek. 

Vzorek jsem odebral ze standardní zinkované trubky, která byla zinkována žárovým 

zinkováním při teplotě 451°C, z oceli S-235JR o délce 6m a rozměru 60,3x3,2 mm byl 

odřezán v množství 3kusy, 2 kusy byly, určeny pro přímý experiment a 1 kus byl připraven 

pro zkoušku zmáčknutím. Při této zkoušce zjišťuji, zda zinkový povlak byl správně 

nanesen a má požadované vlastnosti na přilnavost k oceli. Tato zkouška vyhovovala všem 

materiálovým vlastnostem, které vyplývají z normy EN 1461. Následující 2 kusy jsem 

zbavil otřepů a provedl jsem na nich měření tloušťky zinkových povlaků nedestruktivní 

metodou. Měřením magnetickým přístrojem, značky Siemens magnetic. Takto naměřené 

hodnoty jsem zprůměroval a shodovaly se na obou vzorcích. Připravené vzorky jsem již 

žádným způsobem neupravoval. A nyní k samotnému provedení experimentů. Korozní 

rychlost zinku v destilované vodě závisí na teplotě a množství obsahu kyslíku v obsahu 

vody. V laboratoři jsem napojil 2 kusy pozinkované trubky o rozměrech 60,3x3,2 200mm, 

tyto vzorky byly připraveny, tak jak jsem již dříve popisoval, vzorek jedna jsem připojil na 

čerpadlo a vháněl jsem do prvního vzorku destilovanou vodu bez přístupu kyslíku po dobu 

7dní. U druhého vzorku jsem učinil stejný pokus, ale byl zvýšen obsah vzduchu 

v destilované vodě. Toho jsem dosáhnul probubláváním vzduchu ve vodní lázni, kde bylo 

ponořeno čerpadlo vhánějící vodu do okruhu. Vše jsem prováděl za konstantní pokojové 

teploty 23°C, při ukončení pokusů bylo potvrzeno měřením, že vzorek č:1 má několika 

násobně nižší úbytek ochranné vrstvy (zinku) na povrchu než vzorek č:2. Tímto 

jednoduchým experimentem jsem jednoznačně potvrdil pravdivost závislosti rychlosti 

koroze na množství obsahu kyslíku ve vodě. 
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Obr.19 Koroze zinku v okysličované vodě [20] 

Abych mohl zjistit závislost teploty na korozní rychlosti, učinil jsem stejný 

experiment, ale nebyly zde již shodné teploty, ale na několika vzorcích jsem měnil teplotu 

proudícího média (vody), experiment byl prováděn opět po dobu 7 dnů, i tento experiment 

nám potvrdil závislost teploty na úbytku materiálu v soustavě, čím nižší teplota média, tím 

menší úbytek materiálu. V tab č.4 jsem popsal základní hodnoty a naměřené hodnoty 

experimentu. [22,24,25,] 

Tab.4 Korozní rychlost zinku ve vodě 

Podmínky zkoušky Teplota  ( °C ) Korozní rychlost ( μm/r ) 

Destilovaná voda bez přístupu kyslíku 

23 25,4 

40 48,3 

60 83,8 

Provzdušňovaná destilovaná voda 

23 218,4 

40 348,0 

60 315,0 

 

10. Experiment č.2 Doba ponoru zinkovacího procesu na závitové trubce. 

Rychlost ponoru a délka času ponořeného v lázni zinkovaného předmětu nám velmi 

zásadně ovlivní další vlastnosti zinkového povlaku na ocelové trubce, pro experiment byla 
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vybrána ocel S235-JR s již zmiňovaným chemickým složením Tab.5. Ocel byla válcována 

za tepla a žárově zinkována při teplotě 450°C. Důležitou součástí je vzhled mikrostruktury 

před a po zinkování obr. 20-21. 

 

Obr.20 Mikrostruktura před zinkováním z vyrobené trubky za tepla na trati Kocks 

 

Obr.21 Mikrostruktura po žárovém zinkování a následném vyrovnání na rovnací stolici 
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Z obr.23 a 24 vyplývá, že po žárovém zinkování při teplotě 450°C došlo, ke 

zhrubnutí zrna, ale nebyla vyvolána rekrystalizace a následným rovnání byly odstraněny 

volné vměstky na hranicích zrn. Abychom mohli správně pochopit co se vlastně při 

zinkování děje a jaké fáze nám vznikají, musíme znát fázový diagram Fe – Zn obr 21-22. 

 

Obr.22 Fázový diagram Fe – Zn [24] 

Popis slitinových fází: 

α (alfa) ve fázi se vyskytuje 4% zinku, který se všechen rozpouští v krystalické mřížce 

železa, nedochází k fázové přeměně. 

γ (gama) obsah železa je 21 - 28%, tato fáze je nejtvrdší. 

δ (delta) obsah železa je 7 – 11%, tato fáze je také velmi tvrdá a tvoří sloupcové krystaly 

kolmé na povrch dílce. 

ξ (zeta) obsah železa je 5,8 - 6,7%, tato fáze také patří mezi tvrdé, ale nedosahuje takové 

tvrdosti jako fáze γ a δ. 

η (éta) obsah železa je max. 0,08%, tato fáze je velmi měkká a tvárná. 
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Obr.23 Řez strukturou zinkového povlaku [18] 

Pro experiment jsem připravil 20 vzorků ze standardní pásové oceli S235-JR o 

rozměrech 300 x 35mm, 10 vzorků mělo tloušťku 4mm a 10 vzorků 5mm, vzorky jsem 

odebral opět z trubky, která měla všechny mechanické vlastnosti, jako u předchozího 

experimentu. Tentokrát se jednalo o nezinkovanou standardní trubku, vzorky jsem nařezal 

a zbavil otřepů. Následně byly zbavený veškerých nečistot a okují v 18% kyselině sírové a 

opláchnuty, odmaštěny a nanesl jsem na ně tavidlo chlorid zinečnatý ve vodném roztoku.  

Jejich vysušení a předehřátí jsem zajistil na 50°C. Vzorky jsem rozdělil do 5 skupin, 2kusy 

o tloušťce 4mm a 5mm. Tyto vzorky jsem zinkoval a nechal ponořené v roztavené lázni 

zinku o teplotě 450°c v různě dlouhých časech: 3:00min, 3:40min, 5:30min a 7:30min.U 

všech těchto vzorků byly stanoveny mechanické vlastnosti: Pevnost Rm, mez kluzu Rp0,2 a 

tažnost A5. Porovnával jsem je s mechanickými vlastnostmi před samotným zinkováním. 

Toto umožnilo podrobnější vyhodnocení vlivu doby ponoru na hodnoty mechanických 

vlastností. Vše je graficky popsáno v tab.5 a obr.24-25. 
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Tab.5 Hodnota mechanických vlastností vzorků 

Tloušťka [mm] 
Doba ponoru 
[min] Rp0,2 [Mpa] Rm [Mpa] A5 [%] 

4 

nezinkováno 375 434 36,1 

3:00 365 -373 431 - 438 33,9 -35,6 

3:40 362 -375 430 - 438 33,0 - 35,0 

5:30 361 -375 427 - 437 32,7 - 34,5 

7:30 367 -377 433 - 441 32,1 - 34,8 

5 

nezinkováno 370 431 34,9 

3:00 366 - 375 437 - 442 31,1 - 32,5 

3:40 364 - 375 435 -439 31,7 - 33,7 

5:30 359 - 367 430 -438 31,9 - 34,4 

7:30 363 - 376 434 - 442 30,3 - 32,2 

 

 

 

Obr.24 Doba ponoru vzorku o tloušťce 4mm 
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Obr.25 Doba ponoru vzorku o tloušťce 5mm 

 

Dále jsem uskutečnil nedestruktivní a destruktivní zkouškou na vzorcích zjištění tloušťky 

povlaků. Měření všech 4 vzorků na 5 místech magnetickou metodou, opět byl použit 

přístroj Siemens. Destruktivně došlo k již nevratnému odstranění zinku z povrchu vzorku. 

Provedeno chemickou reakcí kyseliny chlorovodíkové se zinkem. Každý vzorek jsem 

zvážil před odstraněním a po odstranění ochranné vrstvy zinku. Pro výpočet hodnoty jsem 

použil vzorec na obr.26 Sledoval jsem vliv doby ponořené trubky na tloušťku povlaků, 

naměřené hodnoty z nedestruktivní a destruktivní zkoušky byly skoro totožné. 

 

 

Obr.26 Vzorec pro výpočet průměrné tloušťky povlaků 

Kde: Δ je průměrná hodnota vzorků a h1 až h5 jsou naměřené hodnoty tloušťky zinku. 

Charakter mikrostruktury na povlaku žárově naneseného zinku na mikrolegované oceli S-

235TR obr.27. [28,] 
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Obr.27 Vzhled mikrostruktury povlaku na oceli S-235TR po 3min v zinkové lázni 
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11. Závěr 

Je možné shrnout, že pro vznik vady na konstrukčních trubkách má velký význam 

teplota média, která se v soustavě nachází a množství kyslíku v něm. U 20 vzorků o 

různých tloušťkách vyrobených z mikrolegované oceli byl proveden experiment s cílem 

popsat a objasnit vliv doby ponoru na tloušťky povlaků na mikrolegované oceli a její 

mechanické vlastnosti. Z provedení experimentů vyplývá, že mechanické vlastnosti, jako 

pevnost Rm a mez kluzu Rp0,2 nejsou z velké míry ovlivňovány. U tažnosti A5 bylo 

zřetelné, že hodnota tažnosti klesá s rostoucí dobou ponoru. Tento vliv byl největší 

v počáteční fázi ponoru u vzorků o tloušťce 4 mm.  Tloušťka povlaků je dobře patrná a 

matematicky vyjádřitelná jako parabolická závislost. V začátcích ponoru jsem zaznamenal 

rychlý růst, poté zpomalení a úplné zastavení nárůstu povlaků. V mikrostruktuře s delší 

dobou ponoru dochází pouze, k nárůstu tloušťky povlaků, ale mikrostruktůra je shodná u 

všech uvedených vzorků. 

Provedené experimenty dokázaly a potvrdily již dříve předpokládané výsledky, jak 

nepříznivě ovlivňuje přítomnost kyslíku a teplota protékajícího média materiálem 

povrchové vlastnosti a musíme s těmito jevy počítat při návrhu soustavy a rozvodu vody. 

Následný experiment pomohl stanovit a sestavit průměrné zinkovací časy na daném 

technologickém zařízení, a v jeho závislosti, tak nedocházelo k nehospodárnému nanášení 

zinku na zinkovanou ocel, toto vedlo k významným úsporám vstupního materiálu (zinku). 

Zrychlil se, tak i celý cyklus výroby a zvýšila se kapacita zinkovacích strojů v této 

závislosti se dále uvažovalo o rozšíření mořící linky, která by nemusela kapacitně stačit, 

pro případné navýšení poptávky zákazníkem. 
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