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Anotace bakalářské práce  
 
HETO, J. Optimalizace povrchového opotřebení zinkových povlaků. Ostrava: katedra 
mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 50 s. 
Bakalářská práce, vedoucí Kristofory, F. 
 
 Bakalářská práce se zabývá vlivem následných úprav galvanicky vyloučených zinkových 
povlaků na jejich odolnost proti adheznímu opotřebení a vlivem adhezního opotřebení 
povlaku na jeho korozní odolnost. Odolnost proti opotřebení byla zkoušena odvalováním 
koule po povlaku přístrojem „Kulotester“. Korozní odolnost povlaku byla hodnocena 
zkouškou v neutrální solné mlze. Byly hodnoceny systémy zinkového povlaku s tenkovrstvou 
nebo silnovrstvou pasivací a utěsněním těchto konverzních vrstev organickým povlakem. 
V případech, kdy lze očekávat kombinaci mechanického a korozního opotřebení je 
z hodnocených systémů vhodnější použití systému s tenkovrstvou pasivací. Výsledky zkoušek 
byly rovněž využity pro návrh podmínek zkoušky odolnosti proti opotřebení vybraných 
povlaků zmíněným přístrojem.  
 
 
Annotation of Thesis 
 
HETO, J.  Optimization Surface Attrition Galvanic Zinc Coatings. Ostrava: Department of 
Mechanical Technology, Faculty of Mechanical Engineering VSB-Technical University Of 
Ostrava, 2009, 50 p. Thesis, head: Kristofory, F. 
 
 Thesis is dealing with influence of the subsequent finishing of the electrodeposited zinc 
coatings on their wear resistance and with influence of the wearing on the corrosion resistance 
of the damaged spots. Attrition was simulated by the “Kulotester” apparatus using the 
technique of rolling the ball on the coating. Corrosion resistance was tested in artificial 
atmospheres - salt spray tests. Zinc coating systems with both thin-layer and thick-layer 
passivation sealed with organic coating were tested and evaluated. In cases where 
a combination of mechanical wear and corrosion is to be expected the thin-layer passivation 
coating system proved to be more adequate from the two systems tested. The results of the 
tests were used for the method suggestion of the evaluation of the wear resistance of the 
selected coatings by “Kulotester” apparatus.   
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1 Úvod  
  
 Při úpravách povrchů strojírenských výrobků z uhlíkových ocelí určených pro 
automobilový průmysl se setkáváme se stejně náročnými požadavky na tak rozdílné vlastnosti 
povlaku jako je odolnost proti korozi, odolnost proti mechanickému opotřebení a schopnost 
zachování dobrého dekorativního vzhledu. Dobrá odolnost proti opotřebení povlaku je 
významná u součástí, které tvoří části podsestav spojovaných lisováním nebo nýtováním, 
nebo u takových součástí, které jsou po pokovení často volně sesypány do přepravních beden.  
Kromě technické způsobilosti má povlakový materiál také zajistit ekonomickou výhodnost 
a ekologickou nezávadnost.  
 
 Pro naplnění takto široce pojatých požadavků je dnes častým způsobem povrchových 
úprav aplikace galvanicky vyloučených povlaků zinku kombinovaných s dalšími konverzními 
(nejčastěji chromátovými) vrstvami a povlaky.  
  
 Sortiment následných úprav a posun od tradičních chromátovacích přípravků na bázi 
šestimocného chrómu CrVI k jiným technologiím zásadně změnila Evropská směrnice 
2000/53/EC o vozidlech s ukončenou životností (End of Life Vehicles Directive). Hlavním 
motivem tohoto dokumentu je předcházení unikání nebezpečných látek do životního prostředí 
a usnadnění jejich recyklace. Směrnice připouští maximálně 2 g šestimocného chrómu CrVI  na 
jeden automobil [1].  
   
 Jednou z možností, jak zajistit uvedené požadavky a omezení, jsou následné úpravy 
zinkových povlaků konverzními pasivačními vrstvami založenými na bázi ekologicky 
přijatelného trojmocného chrómu CrIII  s utěsněním těchto vrstev anorganickým povlakem.   
  
  Bakalářská práce se zabývá vlivem následných pasivací a utěsnění galvanicky 
vyloučených zinkových povlaků na jejich odolnost proti opotřebení a na korozní odolnost 
poškozených míst při zkoušce v solné mlze. Výsledky zkoušek budou využity pro návrh 
metodiky hodnocení opotřebení vybraných povlaků přístrojem Kulotester. 
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2 Cíle práce 
 

 Cílem mé bakalářské práce je hodnocení odolnosti proti adheznímu opotřebení 
galvanicky vyloučených povlaků zinku na oceli s následnými úpravami tenkovrstvou nebo 
silnovrstvou pasivací s utěsněním povlaku a sledování vlivu opotřebení na korozní odolnost 
těchto poškozených povlaků. 
 

Na základě zadání bakalářské práce je cílem měřit odolnost proti adheznímu opotřebení pro: 
 

1. porovnání odolnosti proti adheznímu opotřebení vybraných zinkových povlaků pomocí 
přístroje Kulotester,  
2. návrh metodiky hodnocení odolnosti proti opotřebení vybraných povlaků přístrojem 
Kulotester, 
3. stanovení vlivu poškození opotřebených míst na korozní odolnost při zkoušce v solné 
mlze.  

 

 Chci posoudit, zda pořadí korozní odolnosti opotřebovaných povlaků koresponduje 
s pořadím korozní odolnosti povlaků nepoškozených. Je například možné, že korozně 
odolnější silnovrstvá pasivace vlivem popraskání v důsledku opotřebení vykáže menší 
korozní odolnost než pasivace tenkovrstvá s utěsněním povlaku. Korozní odolnost povlaku 
s tenkovrstvou pasivací se naopak může zvýšit ulpíváním utěsňovacího povlaku v místech 
poškození.  
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3  Přehled současného stavu řešené problematiky 
 
 Tlak požadavků především automobilového průmyslu na kvalitu a cenu galvanických 
povlaků na oceli způsobuje, že v mnohých oblastech používání složitých systémů založených 
na niklu a chrómu ustoupilo galvanickému zinkování. Nové systémy zinkových povlaků 
a jejich následných úprav zajišťují srovnatelnou korozní odolnost pokovovaných dílů. 
Následné úpravy mají zároveň vliv na odolnost povlaku proti mechanickému opotřebení. 
 
 
3.1  Galvanické zinkování 
 
 Galvanické zinkování je elektrochemický děj při kterém se na elektrovodivé materiály, ve 
většině případů železné díly, elektrolyticky vyloučí zinkový povlak. Galvanické zinkování je 
jednou z nejčastějších metod povrchové úpravy kovů. 
 
   
3.1.1  Zařazení galvanicky vyloučených zinkových povlaků  
 
 Povrchové úpravy lze obecně rozdělit na tři základní skupiny [2]: 
 
• povrchové vrstvy (modifikace chemického složení a struktury na povrchu 
 i v podpovrchové vrstvě základního materiálu, bez výrazného rozhraní), 
• povlaky (odlišné složení a struktura od základního materiálu, výrazné rozhraní), 
• duplexní povlaky (modifikace povrchových vrstev i povlak).  
 
 Podle mechanismu vzniku povlaku mohou být povlaky s obsahem zinku vytvořené:  
 
• elektrolyticky, 
• neelektrolyticky (ponor v tavenině, nástřik taveniny, termodifúze, metody PVD nebo 
 CVD, složka organických a anorganických nátěrových hmot), 
• mechanicky (plátováním).  
 
 Povrchové úpravy zajišťují ochranu podkladovému kovu využitím různých principů [3]: 
 
• bariérová ochrana izolací povrchu od korozního prostředí,  
• katodická ochrana, 
• obohacení povrchu kovu legujícím prvkem, 
• vytvoření vrstvy sloučenin chráněného kovu s lepšími ochrannými vlastnostmi, 
• vytvoření vrstvy s inhibičním účinkem. 
  
 Z hlediska postavení povlaku vzhledem k základnímu kovu v elektrochemické řadě kovů 
jsou povlaky elektronegativní (anodické) a elektropozitivní (katodické). 
 
 
3.1.2  Užití galvanicky vyloučených zinkových povlaků 
  
 Zinkové povlaky jsou typické anodické povlaky poskytující základnímu kovu (nejčastěji 
oceli) katodickou a bariérovou ochranu před působením vnějšího prostředí. Ochrana 
pozinkováním se používá pro celé výrobky (automobilové karosérie, spojovací materiál, 
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kování, sloupy osvětlení, zábradlí, okapy) tak pro materiál (pozinkovaný plech). Povlaky se 
používají se zvláště tam, kde jsou povrchy vystaveny vlivům atmosféry nebo vody.  
 

 
 

Obr. 1  Příklad pozinkovaných součástí 
 

                      
3.1.3  Obecné zákonitosti elektrochemického vylučování kovů  
 
 Proces katodického vylučování povlaku čistého kovu je založen na schopnosti 
elektrolytické disociace iontových látek (solí, kyselin a zásad) na jednotlivé ionty. Tento děj 
probíhá ve dvou krocích [4]: 
 
1. rozklad krystalické mřížky - molekuly rozpouštědla (nejčastěji voda) vytrhávají z mřížky 
jednotlivé atomy,  
2.  solvatace - molekuly rozpouštědla obalují (v případě vody hydratují) atomy látky.  
 
Vzniklé volně pohyblivé ionty mají buď nedostatek nebo přebytek elektronů. V případě 
zinkování je častou reakcí reakce síranu zinečnatého [5]: 
 
         −2

4
+2

4 SO+Zn=ZnSO          (1) 

 Ionty v roztoku se po připojení stejnosměrného napětí na vložené elektrody v důsledku 
elektrostatických sil začnou pohybovat k opačně nabitým elektrodám. Přitom se záporně 
nabité ionty vylučují na kladné anodě a dochází k jejich oxidaci odevzdáváním elektronů. 
Kladně nabité kovové ionty se vylučují na záporné katodě a dochází k jejich redukci přijetím 
elektronů: 
         Zn=e+Zn +2 2            (2) 
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 Aby bylo možné v krystalizaci kovu pokračovat i po vyloučení všech iontů z roztoku, je 
nutné ionty do roztoku doplňovat rozpouštěním další soli nebo (častěji) rozpuštěním anody 
vyrobené ze stejného kovu, který se vylučuje: 
 

         +2Zn=eZn 2−           (3) 

 Ke katodickému vylučování dochází při uspořádání podle následujícího schématu: 
 

 
 

Obr. 2  Schéma elektrolyzéru 
 

 Kvantitativní stránku galvanického vylučování popisují Faradayovy zákony, které 
stanovují závislost látkového výtěžku elektrodových reakcí a průchozího elektrického proudu. 
Jelikož při pokovování probíhají ještě další reakce (vylučování vodíku a kyslíku, zahřívání 
lázně), zavádí se katodický (resp. anodický) proudový účinek, jehož hodnota je určována 
experimentálně jako poměr skutečného a teoretického množství vyloučeného (rozpuštěného) 
kovu vypočteného podle prošlého náboje. Pro praktické použití ze zákonů vyplývají vztahy 
pro stanovení tloušťky povlaku a doby vylučováni. Pro sledování technologických parametrů 
byla zavedena katodická (resp. anodická) proudová hustota jako hodnota proudu 
procházejícího plošnou jednotkou katody (resp. anody). Proudová hustota spolu s proudovým 
účinkem určují rychlost vylučování povlaku. 
  
 Vlastní povlak zinku vzniká zabudováním dehydratovaného kovového kationu Zn2+ do 
krystalové mřížky katody. Proces je řízený poměrem rychlosti vzniku zárodků a rychlostí 
a směrem jejich růstu. Je snahou vytvořit takové podmínky, aby vzniklý povlak byl tvořen 
drobnými krystaly, byl kompaktní, houževnatý, nepórovitý, popř. lesklý. Podmínkami 
ovlivňujícími rychlost vzniku zárodků a jejich růstu jsou složení lázně, teplota, hodnota pH, 
množství inhibitorů v roztoku a především proudová hustota daná přepětím. Rychlost tvorby 
zárodků stoupá s rostoucím přepětím. Strukturu povlaku ovlivňuje také krystalická forma 
podkladového kovu a jeho úprava. 
 
 
3.1.4  Lázně pro galvanické zinkování 
 
 Lázněmi pro galvanické zinkování jsou výlučně vodné roztoky jednoduchých nebo 
komplexních zinkových solí. Kovové ionty jsou do roztoku plynule uvolňovány reakci podle 
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rovnice (3) na zinkové anodě. Dalšími složkami lázně jsou obvykle anorganické sloučeniny, 
které stabilizují hodnotu pH, upravují vodivost lázně, její proudovou a hloubkovou účinnost. 
Struktura vyloučeného kovu je upravována přísadou obvykle organických specificky 
působících látek ovlivňující velikost a uspořádání vylučovaných krystalů kovu. Zinkové 
povlaky na oceli se vylučují bez mezivrstev. V praxi se používá několik základních typů lázní 
[6, 7]:  
 
• Kyselé lázně jsou historicky prvním typem lázní, které se pro technické účely začaly 
používat. Mohou pracovat při vysokých proudových hustotách a vinou malé hloubkové 
účinnosti jsou vhodné pouze pro kontinuální pokovování pásů. Kovonosnou solí je síran nebo 
chlorid zinečnatý, vodivost lázně se upravuje kyselinou sírovou.  
 
• Alkalické kyanidové lázně vytvářejí vysoce přilnavé povlaky a mají dobrou hloubkovou 
účinnost. Hlavní nevýhodou je jedovatost kyanidů. V těchto lázních je zinek vázán 
v komplexním kyanidu zinečnatosodném a v zinečnatanu sodném. Používají se v případech 
pokovení tvarově členitých předmětů a předmětů s kapilárními dutinami, protože 
nevypláchnutý elektrolyt není agresivní k oceli. 
 
• Alkalické nekyanidové lázně mají nízký obsah zinku v lázni způsobující minimalizaci 
jeho vynášení z lázně. Ve spojení s vhodnými komplexotvornými přísadami vytvářejí 
rovnoměrné povlaky. Mají dobrou hloubkovou účinnost a krycí schopností. Nevýhodou jsou 
případná vnitřních pnutí, která mohou způsobit odprýskání povlaku zejména u pevnostních 
nebo tepelně zpracovaných ocelí a při vylučování povlaků větší tloušťky. Kovonosnou solí je 
zinečnatan sodný.  
 
• Slabě kyselé lázně jsou dnes nejrozšířenějším typem. Mají vysokou vyrovnávací 
schopnost, hloubkovou účinnost i krycí schopnost. Vyloučené povlaky jsou lesklé, tažné 
a s nízkým vnitřním pnutím. Vysoký proudový výtěžek dovoluje pokovovat bez nebezpečí 
navodíkování a vzniku vodíkové křehkosti i vysokopevné oceli. Lázně vytvářejí nejkvalitnější 
povlaky ze všech zinkovacích elektrolytů a umožňují velké vylučovací rychlosti. Nevýhodou 
je náročnost na čistotu pokovovaných předmětů a agresivita lázně vůči oceli způsobující 
korozi součástí s kapilárními štěrbinami. Lázně jsou většinou založeny na bázi sírano-
chloridových nebo chloridových solí.  
 
 
3.1.5  Konstrukční a technologické zásady návrhu pokovovaných součástí 
 
 Tvar součástí musí obecně umožnit vyloučit povlak požadované jakosti a odstranění 
zbytků lázní oplachem. Při závěsném pokovování musí být součásti opatřeny otvory pro 
zavěšení a odvzdušněním dutin, nesmí obsahovat hluboké a úzké slepé otvory a kapilární 
štěrbiny (např. u přeplátovaných svařovaných dílů) a ostré hrany, protože s klesajícím 
poloměrem zaoblení se snižuje rovnoměrnost tloušťky povlaku. Jestliže nelze zajistit takový 
způsob zavěšení a manipulace tak, aby v dutinách nedocházelo k vynášení lázně nebo vzniku 
plynových bublin, mají se dna součástí opatřit technologickým otvorem. Způsob uchycení 
pokovovaných dílů na závěsu musí zohledňovat minimální tloušťku, popř. nevyloučení 
povlaku v místech zavěšení a přívodu elektrického proudu.  
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3.1.6  Úpravy podkladového kovu před vyloučením povlaku 
  
 Pokovované předměty vinou specifik při začleňování iontů do krystalové mřížky katody 
vyžadují vysokou čistotu a aktivitu povrchu. Na kvalitě povrchu závisí přilnavost povlaku, 
stejnoměrný vzhled i odolnost proti korozi nebo opotřebení. Cílem předběžných úprav je 
případně také změna mikrogeometrie povrchu. Požadovaná kvalita povrchu je dosahovaná 
mechanickými (kartáčování, broušení, leštění, omílání, tryskání) a chemickými (odmaštění, 
moření, aktivace) předúpravami, případně jejich kombinací.  
 
• Mechanické úprav čistí upravované předměty od korozních produktů, písku a pod.,  
upravují drsnost povrchu nebo ho zpevňují. Požadovaného stavu povrchu se nejčastěji 
dosahuje broušením, leštěním, tryskáním nebo omíláním.  
 
• Odmaštěním se odstraňují fyzikálně vázané nečistoty jako jsou tuky, prachové částice 
nebo zbytky po tryskání. Nejrozšířenější je chemické odmaštění v alkalických vodných 
roztocích, jehož princip je založen zmýdelnění organických mastných kyselin a na emulgaci 
a dispergaci ropných látek. Účinnost může být zvýšena elektrolytickým odmaštěním, při 
kterém kyslík a vodík vylučovaný na elektrodách rozrušuje vrstvu olejového filmu a strhává 
ho do roztoku. Pro ocelové předměty je dostačující anodický cyklus elektrolytického 
odmaštění, při němž nedochází k navodíkování oceli.  
 
• Moření a dekapování zařazené po odmaštění odstraňuje pevně lpících okuje a korozní 
zplodiny. Vlivem rychlejšího rozpouštění železa než jeho oxidů dochází u větších vrstev 
k jejich podleptání a odloupnutí. Součásti se nejčastěji moří v kyselině sírové nebo 
chlorovodíkové. Vodíková křehkost způsobená dlouhodobým moření se eliminuje anodickým 
elektrolytickým mořením. Dekapování je mírné moření, jehož účelem je odstranění pasivních 
vrstev po vzniklých po odmaštění. Provádí se v kyselině chlorovodíkové nebo sírové 
s přísadami, které urychlují aktivaci a zlepšují rozpustnost oxidů, oplachovatelnost 
a smáčivost.  
 
 
3.1.7  Technologický postup galvanického zinkování    
 
 Volba technologického postupu závisí na druhu předmětů, druhu lázně, technice 
pokovení, stavu povrchu předmětů a technickém vybavení galvanovny. Na kvalitu povlaku 
má vliv soubor tepelně-technických, elektrických a technologických veličin a podmínek, které 
je nutné podle typu lázně a požadované jakosti respektovat.  
 
Přehled nutných a následně možných operací  pro dosažení elektrochemického povlaku [6, 8]: 
  
• předběžné úpravy:    - mechanické odstranění hrubých nečistot  
        - chemické odmaštění  
        - moření  
• vlastní pokovení:     - aktivace (dekapování) 
        - zinkování  
        - vyjasňování  
• následné možné operace: - pasivace (chromátování) 
        - konzervace, utěsňování 
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 Mezi jednotlivé operace se zařazují jednostupňové nebo vícestupňové oplachy. Za 
pokovovací vanu se zařazuje neprůtočný, tzv. ekonomický oplach, ze kterého lze doplňovat 
odpařenou vodu ze zinkovací lázně. Oplachy se provádí ponorem nebo postřikem. Před 
pasivaci se často zařazuje tzv. vyjasňování. Jde o krátkodobé moření ve zředěném roztoku 
kyseliny dusičné, která rozpustí okamžitě vytvořené korozní produkty zinku a zesvětlí 
a sjednotí jeho povrch.    
 
 Kromě správného výběru operací kvalitu povlaků ovlivňuje pohyb zboží nebo lázně. 
K identifikaci nedostatečného pohybu slouží výskyt závojů na rovných plochách případně 
zhoršení parametrů povlaků. 
 
   
 

 
 

Obr. 3  Schéma galvanické linky  
 
 
 
3.1.8  Následné úpravy zinkových povlaků 
 
 Následné úpravy se u povlaků zinku dělají za účelem zlepšení jejich vlastností. Realizují 
se vytvářením anorganických konverzních vrstev a jiných organických nebo anorganických 
povlaků. Konverzní vrstvy vznikají chemickou nebo elektrochemickou reakcí kovového 
povrchu s prostředím, jemuž je kov vystaven. Vzniklá sloučenina obsahuje složky kovu 
i prostředí, přičemž se tyto vrstvy vytvářejí směrem od povrchu do materiálu. U povlaků 
zinku jsou to především vrstvy chromátů. Organické nebo anorganické povlaky na zinku 
zajišťují ochranu bariérovou, popřípadě i katodickou nebo ochranu pomocí antikorozních 
pigmentů nebo inhibitorů.  
 
• Chromátování 

 
 Typickými konverzními povlaky jsou chromátové povlaky, které se používají jako 
ochranná vrstva oddalující počátek vzniku prvních korozních zplodin zinku, tzv. bílé koroze. 
Chromátování se používá jako konečné úpravy pro lehká korozní prostředí nebo jako 
mezivrstva pod organické nátěry.  
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 Chromátovací lázeň je obvykle kyselý roztok obsahující soli šestimocného chrómu spolu 
s dalšími solemi, které mohou ovlivňovat vzhled a tvrdost povlaku [9]. Na ochranné 
schopnosti konverzní vrstvy se podílí transportovatelný šestimocný chróm CrVI  a minimálně 
rozpustný stabilní trojmocný chróm CrIII , který dodává vrstvě pevnost a tvrdost. Při porušení 
konverzní vrstvy má CrVI schopnost transportovat se k místu porušení, přičemž dochází 
k obnově ochranné vrstvy spojené s částečnou nebo kompletní redukcí na CrIII . Nevýhodou 
vrstvy je, že působením teplot nad 60 °C dochází k vysušení a přeměně amorfní struktury 
vrstvy na krystalickou, ve které chromanové ionty ztrácejí pohyblivost. Čerstvě vytvořená, 
nevysušená chromátová vrstva je málo odolná proti otěru. Chromátové vrstvy lze vylučovat 
od tenkých čirých, přes jasně modré, žlutě iridizující až po olivové, hnědé a černé, přičemž 
maximální protikorozní ochranu má chromát olivový [10].  
 
 Z důvodu klasifikace šestimocného chrómu jako karcinogenní látky a jeho legislativnímu 
omezování existují výrazné snahy o nalezení srovnatelného alternativního řešení. Tyto snahy 
jsou zaměřeny např. na použití konverzních vrstev jiných kovů nebo na kombinaci vrstev 
založených pouze na bázi CrIII   spolu s dalšími organickými nebo anorganickými povlaky.  
 

• Pasivace 
 

 Jakékoliv jiné metody konverzních úprav zinkových povlaků bez použití CrVI lze označit 
jako pasivace [11]. Podle tloušťky povlaku a následné korozní odolnosti jsou pasivace 
tenkovrstvé a silnovrstvé. Tenkovrstvé pasivace (různými výrobci označované jako modrý 
chromát či modré pasivace) mají tloušťku vrstvy kolem 0,1 µm. Jelikož CrIII  není 
transportovatelný a tyto povlaky jsou tak méně efektivní, používají se v aplikacích, které jsou 
méně korozně namáhány a kde záleží spíše na vzhledu výrobku [10]. Silnovrstvé pasivace se 
vytvářejí kombinací vrstev na bázi CrIII  s anorganickými pojivy. Dosahují tloušťky 0,3 µm až 
0,5 µm a s vhodným utěsněním vrstvy jsou srovnatelnou ekologickou alternativou k vrstvám 
s CrVI. S touto metodou je možné se setkat také pod registrovaným označením chromitování.  
 
 Pasivační vrstvy nepředstavují zásadní korozní bariéru a je často nutné je doplnit dalším 
povlakem. 
 
• Utěsnění povlaku  
  
 Utěsnění (zapečetění) konverzní vrstvy výrazně oddaluje počátek korozního napadení 
povlaku a potlačuje iridiscenci konverzní vrstvy. Druh utěsnění je závislý na konečném 
použití výrobku: např. utěsnění povlakem s integrovaným lubrikantem ovlivňuje koeficient 
tření (spojovací materiál), utěsnění povlakem s pigmenty umožňuje dosáhnout specifického 
vzhledu (např. intenzivně černého). Povlak se aplikuje máčením nebo stříkáním, a podle typu 
se případně tepelně vytvrzuje nebo nanáší v několika vrstvách. Ochranný systém povrchové 
úpravy potom sestává ze zinkového povlaku, konverzní vrstvy a vrstvy utěsňovacího povlaku. 
Nejrozšířenější utěsňovací povlaky jsou založeny na bázi akrylátových vodou ředitelných 
laků nebo vodných emulzí ropných produktů nebo jiných organických látek [7]. 
 
 Dodatečné organické povlaky se mohou nanášet také celou řadou dalších aplikačních 
technologií ve formě nátěrů nebo prášků. V případě, kdy jsou technologie nanášení 
utěsňovacích povlaků odděleny od vlastního zinkování, potom v závislosti na účelu povlaku 
se označují jako konzervace, impregnace nebo lubrikace [7]. 
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3.1.9  Požadavky na povlak a jeho hodnocení  
 
 Cílem galvanického pokovení není pouze vyloučení určitého množství kovu na základní 
materiál. Získané povlaky musí také splňovat celou řadu vzhledových, funkčních 
a ochranných požadavků [12]:  
 
• Vzhledové vlastnosti  

 
 Vzhledové vlastnosti představuje celkový vzhled povrchu, barva a lesk. Jsou 
rozhodujícími parametry u dekorativních povrchů a dílčí charakteristikou korozního napadení 
ev. opotřebení povrchu u funkčních povlaků. Celkový vzhled zahrnuje vizuální stejnorodost 
povrchu.Je nejčastěji posuzován vizuální kontrolou. Při hodnocení se posuzuje přítomnost 
pórů, dutin, trhlin, korozních zplodin apod. Lesk a zobrazivost negativně ovlivňuje drsnost 
základního materiálu.  
 
• Funkční vlastnosti  
 
 Pozinkované výrobky se uplatňují především pro své ochranné a dekorativní vlastnosti. 
Existují ale taktéž některé vlastnosti funkční, jejichž dodržení hlavní použití součástí 
podmiňují. Vybrané funkční vlastnosti celého povlakového systému lze zlepšit vhodnými 
následnými úpravami. 
 
 Tvrdost povlaku je pro funkční povlaky základní vlastnost, protože ovlivňuje jeho 
pevnost a odolnost proti opotřebení. Galvanicky vyloučený zinek patří k nejměkčím kovům 
hned po cínu a olovu a jako funkčního povlaku se ho přímo nevyužívá.  
 
 Drsnost povrchu základního materiálu ovlivňuje lesk povlaku a jeho korozní odolnost. 
S rostoucí drsností základního materiálu dochází ke vzniku nerovnoměrné tloušťky povlaku 
a jeho koroznímu selhání v místě s nejmenší tloušťkou. Změna morfologie povrchu 
pozinkovaných plechů ovlivňuje třecí poměry v tribologických systémech snížením 
schopnosti povrchu přijímat mazivo.  
 
 Pevnost a houževnatost povlaku je důležitou podmínkou korozní odolnosti při výrobě 
součástí z pozinkovaného plechu. Při tahovém namáhání může dojít k poškození povlaku. 
Pevnost a houževnatost povlaku se hodnotí např. namáháním dvou válcových těles 
dotýkajících se čelem, po jejichž obvodě je nanesen povlak. 
 
 Vnitřní makropnutí  vznikají v důsledku změn objemu povlaku při jeho vytváření 
a jejich charakter závisí na druhu lázně a podmínkách pokovení. U zinkových povlaků mají 
většinou příznivější tlakový charakter. V nepříznivých případech mohou vést až k porušení 
povlaku. Metody měření vnitřního pnutí jsou nejčastěji založeny na deformaci jednostranně 
pokovené katody.  
 
 Přilnavost povlaku je významná především při funkčním namáhání součástí. 
U galvanického zinkování závisí významně na kvalitě předběžných úprav. Přilnavost se 
hodnotí pomocí řady metod napodobujících provozní zatěžování, přičemž hodnotit lze 
současně i plastické vlastnosti povlaků. 
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• Ochranné vlastnosti  
  
 Ochranná hodnota galvanického povlaku spočívá ve schopnosti chránit základní kov před 
korozí. Mezi rozhodujícími faktory ochranných vlastností patří tloušťka a celistvost povlaku, 
korozní vlastnosti povlaku i základního kovu, elektrochemické vztahy mezi povlakem 
a základním kovem a okolní prostředí, kterému je povlak vystaven. I když povlak sám může 
poskytovat dokonalou ochranu základnímu kovu, mohou jeho ostatní vlastnosti způsobit, že 
bude pro daný účel nevhodný. Čisté povlaky zinku o dostatečné tloušťce poskytují výbornou 
ochranu pro ocel, ale snadno tmavnou a ztrácejí lesk, takže je nelze přímo použít jako povlaky 
dekorativní.  
 
 Tloušťka povlaku přímo ovlivňuje účinnost jeho bariérové ochrany, pórovitost i řadu 
fyzikálně-mechanických vlastností. Významnost tloušťky se liší podle mechanizmu ochranné 
funkce povlaku. U zinkových povlaků je tzv. minimální místní tloušťka základním 
parametrem jakosti. Volí se s ohledem na náročnost provozních podmínek, kterým musí 
povlak odolat vzhledem k typu okolní atmosféry a funkci povlaku. U elektrolytického 
pozinkování dochází obecně k rozdílům tloušťky povlaku. Tloušťka je na hranách 
a vystupujících místech větší než uprostřed součásti a v prohloubeninách.  
 
 Minimální požadované hodnoty tloušťky povlaků zinku pro jednotlivé provozní 
podmínky uvádí tab. 1.  
  

stupeň provozních podmínek 
minimální tloušťka 

povlaku [µm] 

4 
provoz na venkovní atmosféře ve zvlášť korozně ztíženém 
prostředí 

25 

3 
provoz na venkovní atmosféře v typických podmínkách 
mírného klimatu 

12 

2 
provoz v budovách s možným výskytem kondenzace 
 

8 

1 
provoz v budovách v teplé a suché atmosféře  
 

5 

                
Tab. 1  Požadavky na minimální tloušťky povlaků zinku [13] 

 
 Z rozsáhlého souboru známých metod měření tloušťky jsou pro provozní i laboratorní 
kontrolu doporučovány pouze některé jako perspektivní. Přednostně se měření provádí 
metodou magnetickou nebo vážkovou, alternativně metodou coulometrickou případně 
mikroskopickou.  
 
 Pórovitost zinkových povlaků na oceli má obecně menší význam, poněvadž základní kov 
je elektrochemicky ušlechtilejší než kov povlaku. Pro zinkové povlaky plnící i dekorativní 
funkci je pro korozní odolnost celého systému optimální stav, kdy povlak je neporézní, 
protože k úbytku povlaku v korozním prostředí dochází po celé ploše, tedy i v místech pórů. 
 
 
3.2  Korozní vlastnosti a ochranná hodnota zinkového povlaku 
 
 Povlak musí být obecně schopen zajistit ochranu proti korozi způsobenou difúzí 
korozního prostředí matricí nebo póry v povlaku i proti korozi v místech poškození povlaku.  
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3.2.1  Mechanismy ochrany  
 
 Zinkový povlak primárně zajišťuje ocelovému základnímu materiálu ochranou bariéru, 
která zabraňuje styku oceli s korozním prostředím. V případě místních nehomogenit zinkové 
vrstvy (póry, poškrábání, nechráněné hrany apod.) povlak poskytuje i ochranu katodickou. 
V porušeném místě za přítomnosti elektrolytu (např. dešťové vody) vzniká vlivem rozdílných 
elektrochemických potenciálů obou kovů miniaturní galvanický článek Fe - Zn, v němž zinek 
je anodou. Dochází proto přednostně k jeho koroznímu rozpouštění anodickou reakcí 
 

         Zn →  Zn2+ + 2 e- .         (4) 

Na katodě zároveň probíhá nejčastěji kyslíková depolarizace [14] 
 

        O2 + 2 H2O + 4 e - →  4 OH-.        (5) 

Dokud existuje krycí vrstva zinku, zůstává základní kov v místě poškození chráněn. Zinek 
zároveň váže sírany, které pak nemohou proniknout k ocelovému podkladu [14]. Rozdíl mezi 
bariérovou ochranou katodickým povlakem a katodickou ochranou anodickým povlakem 
znázorňuje obr. 4. 
 

 
 

Obr. 4  Rozdíl postupu koroze při poškození katodického a anodického povlaku  
  
 
 Produktem oxidace zinku je pak Zn2O3, který zaujímá větší objem než zinek před oxidací 
a má tendenci zaplnit vzniklou mezeru. 
 
 Katodické ochrany lze dosáhnout polarizací buď tzv. obětovanou anodou 
(protektorováním) nebo vnějším zdrojem proudu. Obětovaná anoda (povlak zinku) produkuje 
vlastní anodickou reakcí (rozpouštěním) potřebné polarizační napětí, které zastaví rozpouštění 
katodického (chráněného) kovu.   
 
 Jsou-li korozní zplodiny zinkového povlaku nežádoucí, volí se bariérová ochrana 
základního materiálu povlakem katodickým z ušlechtilejšího kovu (Ni, Cr) nebo se povlak 
dále upravuje chromátováním nebo pasivací, popřípadě i utěsněním povlaku.  
 
 Protikorozní ochrana následných uprav pasivací s CrIII , popřípadě i utěsněním povlaku je 
založena na mechanismu bariérovém. 
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3.2.2   Druhy koroze 
  
 Koroze je proces postupného znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálně-
chemickými vlivy prostředí. Znehodnocení materiálu může být více či méně zjevné (úbytkem 
materiálu, mezikrystalová koroze) a může vést k omezení funkce kovové součásti například 
vlivem ztráty pevnosti či vznikem mikrotrhlin. Hlavní příčinou koroze z termodynamického 
hlediska je snaha kovu o znovunastolení výchozího rovnovážného stavu poté, co při 
hutnickém zpracování byla tato rovnováha s vynaložením energie narušena. Fyzikálně 
chemická povaha procesu odlišuje korozi od mechanických způsobů porušování materiálů, 
jako je např. abraze [8]. 
 
 Koroze se podle charakteru probíhajících dějů člení na korozi chemickou (v elektricky 
nevodivých prostředích) a korozi elektrochemickou (v elektricky vodivých prostředích). Kovy 
jsou téměř vždy korodovány elektrochemicky [3]. Elektrochemická koroze vzniká při styku 
kovů s elektrolytem, tj. roztokem kyselin, zásad a solí. Na povrchu kovu se vlivem 
nehomogenit vytvářejí katodické a anodické oblasti, na nichž dochází k redukčním 
a oxidačním reakcím, tj. k vlastnímu anodickému rozpouštění kovu.     
 
 Z hlediska korozního prostředí má největší význam koroze atmosférická. Základním 
vlivem na rychlost této koroze je stupeň ovlhčení kovového povrchu, který je daný tloušťkou 
kondenzované vlhkosti a periodičností dosažení rosného bodu. Rychlost atmosférické koroze 
je dále závislá na přítomnosti plynných nebo rozpustných tuhých nečistot v prostředí. 
K nejagresivnějším složkám znečistění atmosféry patří především SO2, NaCl, H2S, HCl, Cl2, 
prach, popílek a další látky vznikající řadou výrob (NO2, NH3, CO2 ap.) [8]. 
 
 
3.2.3  Koroze zinku 
  
 V atmosférickém prostředí zpravidla po několika měsících přechází původní výrazný 
odstín zinkového povlaku do jednotného matného vzhledu. V atmosféře se zinek působením 
vzdušného CO2 pokrývá konzistentní a mechanicky i chemicky odolnou vrstvou (zinkovou 
patinou), která je tvořena bazickým uhličitanem a síranem [14], a  která výrazně zpomaluje 
další napadání zinku. V případě atmosféry s trvale vysokou vlhkostí je zinek korodován 
výrazněji. Za přítomnosti kondenzované vody dochází ke korozi zinku, tj. tvorbě bílé, 
objemné a špatně ulpívající vrstvy hydroxidu zinečnatého (bílé korozi). K napadení bílou 
korozí jsou náchylné především čerstvě pokovené předměty. Jestliže mají povrch mokrý nebo 
pokud chybí přístup vzdušného CO2 nezbytného pro tvorbu uhličitanu zinečnatého, ochranná 
vrstva se nevytvoří nebo dojde k jejímu odbourání. Bílá koroze nesnižuje korozní odolnost 
zinkového povlaku.  
 
 Vzniku bílé koroze na povlaku lze předejít vyloučením ovlhčení pozinkovaných součástí 
po dobu nejméně několika dnů až týdnů po pozinkování, než se povlak přirozenou cestou 
pasivuje. Rizikové období lze překonat umělou pasivací nebo konzervováním [15]. 
  
 Vlivem eroze dochází k úbytku povrchové ochranné vrstvy korozních produktů zinku 
z povrchu povlaku, přičemž je tento úbytek nahrazován zinkem z objemu povlaku. Rychlost 
koroze zinku záleží na podmínkách prostředí, zejména na vlhkosti a koncentraci znečištění. 
Koroze probíhá plošně přes porézní vrstvu korozních produktů a celková  korozní odolnost 
povlaku je úměrná jeho tloušťce.  
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 V běžné atmosféře je zinek napadán nepatrně, ale průmyslové atmosféry ho značně 
korodují působením převážně oxidu siřičitého, který se vplyvem vzdušného kyslíku a vody 
mění na kyselinu sírovou. Průměrná korozní rychlost zinku je do 5 µm za rok a např. ve 
venkovní atmosféře je asi 20× pomalejší než korozní rychlost uhlíkové oceli [16]. 
 
 Koroze základního ocelového materiálu vzniká pokud se vrstva zinku a jeho korozních 
produktů rozpouštěním a abrazí sníží natolik až úplně zmizí. Často označuje jako tzv. červená 
koroze. 
 
 
3.2.4  Korozní zkoušky v umělých atmosférách 
 
 Kvalita povlakových systémů strojních součástí se nejčastěji hodnotí zrychlenými 
korozními zkouškami v umělých atmosférách. Zkoušky odpovídají předpokládaným 
provozním podmínkám součástí (výkyvy teplot, vlhkost, posypová sůl, odlétávající písek). 
Urychlení korozních procesů se dosahuje zesíleným působením teploty, relativní vlhkosti, 
kondenzace vlhkosti nebo zvýšené koncentrace korozně působících složek prostředí. Zkoušky 
probíhají ve zvláštních k tomu určených komorách. K nejrozšířenějším zkouškám korozní 
odolnosti zinkových povlaků patří zkoušky podle následujících norem [17, 18, 19]: 
 
• ČSN EN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmosférách - zkoušky solnou mlhou. 
Provádí se při 100% relativní vlhkosti a při teplotě (35 ± 2) °C s rozstřikem různých roztoků:  
 
-  zkouška v neutrální solné mlze (NSS),  
-  zkouška v kyselé solné mlze (AASS),  
-  zkouška v solné mlze s ionty mědi (CAAS). 
 
 Zkouška je vhodná pro kovové povlaky, konverzní povlaky, povlaky vytvořené 
anodickou oxidací, organické povlaky na kovových podkladech, atd. 
 
• ČSN 03 8131 Korozní zkouška v kondenzační komoře. Uskutečňuje se působením 
kondenzace vodních par za teploty +350 °C. Je vhodná pro posouzení odolnosti kovových 
materiálů a ochranných povlaků ve vlhkých a čistých atmosférách. 
 
• ČSN ISO 6988 Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým 
s povšechnou kondenzací vlhkosti.  Je vhodná pro detekci pórů nebo jiných zdrojů narušení 
povlaků a nedostatků korozní odolnosti spojených s nevhodnou úpravou. 
 
 
3.3  Opotřebení zinkových povlaků 
 
 Životnost a správná funkce strojních součástí je v mnohých případech ovlivněna kromě 
chemického opotřebení také opotřebením mechanickým. Mechanické opotřebení je nežádoucí 
změna povrchu nebo rozměru tuhých těles způsobená vzájemným působením funkčních 
povrchů nebo funkčního povrchu a média, které opotřebení vyvolává [20]. Opotřebení se 
obecně projevuje odstraňováním nebo přemisťováním částic hmoty s povrchu materiálu. 
Vlivem namáhání povrchů může docházet k dalším jevům [20]: 
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• mikroplastické deformaci vyvolané zatlačováním tvrdých částic do měkčího povrchu 
druhého členu, 
• únavě povrchových vrstev při opakovaném rázovém zatížení, 
• vzniku oxidů, který je podporován mikroplastickou deformací a zvýšením teploty v místě 
dotyku materiálů, 
• změně struktury povrchových vrstev, 
• aktivaci povrchových vrstev materiálu. 
 
 Funkci strojních součástí a konstrukčních uzlů ovlivňují tribologické vlastnosti použitých 
materiálů, tj. koeficient tření (poměr tečné a normálové síly) a jejich odolnost proti různým 
druhům opotřebení. Kluzné tření dvou tuhých těles je možné buď jako čisté tření mezi 
plochami těchto těles nebo jako tření v tzv. adhezních vrstvách, které se vytvářejí samovolně 
účinkem okolního prostředí nebo jsou vytvářeny záměrně. Záměrně je vrstva vytvořena 
dodáním maziva, samovolně se vytvoří vznikem oxidů, kondenzací vlhkosti a adsorpcí plynů 
na povrchu. Za mazivo se pokládá i kovový nebo nekovový povlak na jednom z těles třecí 
dvojice.  
 
 Vlastní funkční povrch není z hlediska geometrie ideální plochou. Na reálném povrchu 
lze při dostatečném přiblížení rozlišit jednotlivé nerovnosti, ať už mimořádné (vady), nebo 
nerovnosti dané vlnitostí, drsností a submikroskopickými nerovnostmi vzniklými v důsledku 
snahy povrchu dosáhnout co nejstabilnějšího stavu. Tečná třecí síla působící proti směru 
pohybu je z mikroskopického pohledu způsobována dvěma mechanismy [8]: 
 
1. difúzí molekul a atomů vzájemně se dotýkajících povrchů, přičemž vznikají mikrosvary 
mezi stýkajícími se výstupky nerovností a dochází k adhezi, 
2. zachytáváním mikronerovností povrchů, které může nastat i přes další částice jenž se 
dostaly mezi povrchy. 
 
 Podle míry oddělení povrchů dané tloušťkou vrstvy maziva se rozlišuje tření suché, 
smíšené a kapalinové. 
 
 
3.3.1  Klasifikace opotřebení 
 
 Opotřebení je charakterizováno velikostí zatížení a typem vzájemného pohybu, který vede 
k adhezivnímu, abrazivnímu či únavovému mechanismu opotřebení. Kvalifikace jednotlivých 
mechanismů je v literatuře rozdílná, protože přesně definované případy opotřebení se 
nevyskytují osamoceně, ale často se vzájemně prolínají. Podle toho, zda je opotřebení 
vyvoláno vzájemnou interakcí dvou funkčních povrchu nebo funkčního povrchu a média, 
a podle mechanismu realizace opotřebení, lze rozlišit šest základních typů opotřebení [8]. 
 
• Adhezivní opotřebení nastává v případě malých rychlostí pohybu a vysokého kontaktního 
tlaku dvou těles, kdy jsou částečky kovu z jednoho povrchu vytrhávány a přenášeny na druhý 
nebo mimo něj. Podle charakteru deformace povrchové vrstvy závislém na hloubce vtlačení 
mikronerovnosti do druhého tělesa a na poloměru vtlačované mikronerovnosti dochází 
k elastické nebo plastické deformaci vrstvy s následným únavovým porušováním a k procesu 
rýhování po vyčerpání plastické deformace. Při vyšších rychlostech a tlacích dochází 
k vytrhávání částic vlivem lokálních mikrosvarů, jejichž pevnost může být vyšší než pevnost 
materiálu těles. Za přítomnosti adsorbovaných plynů a produktů chemických reakcí, které se 
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na povrchu kovů obvykle vytvářejí, závisí vznik adhezních mikrosvarů na poměru rychlosti 
odírání oxidických vrstev a rychlosti re-oxidace. V konkrétních podmínkách mají na rozsah 
adhezního opotřebení vliv zatížení, rychlost relativního pohybu stykových povrchů, délka 
kluzné dráhy a schopnost materiálu vytvářet adhezní spoje. Intenzitu adhezívního opotřebení 
může významně ovlivnit medium mezi stykovými povrchy.  
 

• Abrazivní  opotřebení je charakterizováno oddělováním částí povrchů nerovnostmi 
druhého povrchu nebo tvrdšími částicemi pohybujícími se mezi plochami. Podle úhlu, který 
svírá hrana abrazivní částice s povrchem může částice povrch jen rýhovat nebo oddělovat 
materiál v podobě třísky. Rozsah poškození povrchu závisí na velikosti, tvaru, pevnosti 
a tvrdosti částic, struktuře a vlastnostech povrchů, zatížení, rychlosti a dalších vlivech.   
 

• Erozivní opotřebení je rozrušování materiálu stykem s tuhými částicemi s vysokou 
kinetickou energií unášenými proudícím mediem.   
 

• Kavitační opotřebení se vyskytuje v případech, kdy v proudícím kapalném prostředí 
vznikají rázy. 
 

• Únavové opotřebení (důlková koroze a vydrolování) nastává opakovaným působením 
velkých kontaktních tlaků na povrch tělesa při současném působení třecí síly. Únavový proces 
se nejvýrazněji projevuje v místech dotyku zakřivených povrchů a může být kombinován 
s adhezním opotřebováním.  
 

• Vibra ční opotřebení vzniká na místech, na kterých dochází ke vzniku opakovaných 
napětí v důsledku vibrace. Mechanicky namáhané povrchy chemicky reagují především 
s kyslíkem za tvorby oxidů, které jsou smykem odstraňovány a obnažený povrch je vystaven 
opakované reakci. Částice oddělené od povrchu umožňují zároveň abrazivní opotřebení. Při 
vyšších amplitudách převládají mechanismy opotřebení adhezního.  
 
 
 

 
 

Obr. 5  Druhy opotřebení [8] 
 
.  
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3.3.2  Povrchové úpravy zlepšující tribologické charakteristiky  
 
 V praxi je často nutné vyhovět řadě protichůdných požadavků na součást (funkční, 
protikorozní, ekonomické) a způsobilost součásti je potom možné zajistit pouze vhodnou 
povrchovou úpravou funkčních ploch. Povrchové úpravy zlepšující tribologické 
charakteristiky kovových materiálů lze rozdělit do dvou základních skupin [2]: 
 
• Povrchové vrstvy a povlaky s vysokou tvrdostí zajišťují výrazně nižší rozsah plastické 
mikrodeformace ve styku jednotlivých nerovností i hloubku vniknutí hrotů a řezných hran 
abrazivních částic. Požadavkem je malá drsnost třecích ploch. Tyto povrchové úpravy se 
uplatňují především při adhezivním, abrazivním a erozivním opotřebení. 
  
• U měkkých a houževnatých povrchových vrstev a povlacích jsou smykové deformace 
i porušování lokalizovány do této tenké vrstvy s vysokou plasticitou. Vyšší pevnost materiálu 
pod vrstvou modifikuje pole napětí a deformací a brání rozvoji plastické mikrodeformace 
a porušování materiálu do větší hloubky. Tyto povrchové úpravy se uplatňují především při 
adhezivním a vibračním opotřebení.  
 
 Povlaky a vrstvy odolné proti opotřebení lze vytvářet tepelně-mechanickými procesy 
(kuličkování, naválcování, plátování), termickými nástřiky, tepelně-fyzikálními procesy 
(termické nástřiky, navařování, procesy PVD), elektrochemickými procesy (katodové, 
elektroforetické) a tepelně-chemickými procesy (cementace, chemické niklování, metody 
CVD). V technické praxi se nejvíce používají povlaky tvrdého chrómu, který je však málo 
tepelně odolný, a kovy skupiny železa a mezi nimi hlavně nikl. Pro případy opotřebení za 
vyšších teplot (až 500 °C a více) jsou perspektivní kompozitní povlaky s tvrdými částicemi 
(oxidy, karbidy, nitridy, boridy, diamant) v galvanicky vytvářené matrici z kovů skupiny 
železa nebo slitinové povlaky niklu nebo kobaltu s fosforem [5].  
 
 Zinkové povlaky nemají z hledisky funkční tribologické ochrany velký význam. Jejich 
třecí vlastnosti jsou významné především u závitových spojovacích materiálů, které často 
vyžadují specifické hodnoty koeficientu tření. Třecí vlastnosti se zlepšují použitím speciálních 
následných úprav. 
 
 
3.3.3 Opotřebení povlaků  
 
 Povlak spolu se základním materiálem může být namáhán vnějšími mechanickými silami, 
vnitřním pnutím, teplotními změnami i okolním prostředím. Ke změně funkce povlaků může 
dojít vznikem trhlin, odloupnutím nebo otěrem. Vnější síly vytvářejí elastické a plastické 
deformace v povlaku i základním materiálu a po překročení mezních podmínek mohou 
v povlaku iniciovat vznik trhlin kolmo na povrch nebo v ploše spojení. Odolnost povlaku 
proti porušení je určována jeho typem a složením, významná je i tloušťka, struktura, vnitřní 
pnutí a přilnavost k základnímu materiálu. 
  
 Oproti opotřebení kompaktního materiálu existují u povlaků určitá specifika. Při 
mechanickém zatěžování součástí s povlaky jsou to především vliv rozhraní a vliv vnitřního 
pnutí [8]: 
 
• Rozhraní povlak - základní materiál (substrát) je lokální anizotropií mechanických 
vlastností materiálu. Odráží rozdíly vlastností fyzikálních, mechanických, technologických 
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i chemických. Vzhledem k vyššímu výskytu apriorních vad a defektů v blízkosti rozhraní 
může porušování probíhat při nižších napětích a na mnoha místech najednou. Na rozhraní 
mohou vznikat silná smyková napětí. Hlavní příčinou jejich vzniku jsou rozdílné moduly 
pružnosti, rozdílné koeficienty teplotní roztažnosti substrátu a povlaku a vnitřní makropnutí 
vznikající v povlaku během jeho vytváření.  
 
• Galvanické povlaky jsou charakteristické vysokým stupněm napjatosti. Maximální možné 
deformační napětí je u povlaků díky větší hustotě dislokací, nadbytku vakancí, jemnozrnnosti 
i vyšší koncentraci nečistot větší než u kompaktního stejného materiálu. Důsledkem je růst 
pevnosti s klesající tloušťkou povlaku, patrný zvláště u tenkých povlaků s rozměry zrn 
většími než jejich tloušťka. Základní materiál pod povlakem představuje překážku proti 
pohybu dislokací, proto napětí i pružné deformace jsou na rozhraní větší a v celém průřezu 
povlaku není deformace homogenní. Mikrostruktura a vliv podložky zároveň omezují difúzi 
po hranicích zrn a v tenkém povlaku neumožňují úplnou relaxaci napětí.  
 
 Při porušování povlaků je rozhodující vazba mezi povlakem a základním materiálem 
a vlastnosti povlaku. Pevnost spojení povlaku s podložkou (adheze) a pevnost spojení částic 
v povlaku (koheze) jsou výsledkem sil mechanického, fyzikálního a chemického působení. 
 
 
3.3.4  Zkoušky opotřebení  
 
 Pro hodnocení adhezních a kohezních vlastností povlaků existuje velké množství 
zkušebních postupů a zařízení. Jejich výsledky však nelze kvalitativně ani kvantitativně zcela 
srovnávat.   
 
• Při zkouškách adhezních vlastností se v praxi používají mechanické metody, při kterých 
se hodnotí energie nutná k porušení vazeb na rozhraní povlak – základní materiál. Tyto 
metody jsou založeny na vytvoření napětí na rozhraní a stanovení jeho kritické hodnoty, při 
níž dojde k porušení a odloupnutí vrstvy. 
  
 Metody k určování adheze jsou kvalitativní (pásková zkouška, odtrhovací zkouška, 
ohybová, smyková, tahová zkouška) nebo kvantitativní (přímá tahová zkouška, zkoušky 
vnikací, vrypová zkouška). 
  
 Vrypová indentační zkouška (scratch test) je jednou ze základních zkoušek pro hodnocení 
adheze povlaku. Principem metody je plynulé zatěžování zkušebního hrotu, který se pohybuje 
rovnoběžně s povlakem, proniká do povrchu vzorku a vytváří vryp. Mírou adheze je hodnota 
zatížení, při které dojde k poškození. Metoda se používá i při hodnocení abrazivního 
opotřebení mnohonásobným provedením zkoušky [21]. Vnikacími metodami je pnutí na 
rozhraní vrstva - substrát způsobeno vtiskem zkušebního tělesa. Iniciované napětí vyvolá na 
rozhraní trhlinky, které se šíří k povrchu. Vyhodnocuje se stupeň popraskání či odloupnutí 
povlaku.  
 
• Při zkouškách kohezních vlastností materiálu se obvykle simuluje konkrétní typ 
namáhání, se kterým se povrch součásti setká při praktickém použití. Obecné hodnocení 
účinků opotřebení se definuje úbytkem objemu, tloušťky nebo hmotnosti povlaku vztaženým 
na jednotku délky relativního pohybu zkušebního tělesa jako objemové, lineární nebo 
hmotnostní opotřebení (otěr). Derivací opotřebení se stanovuje rychlost opotřebení, která 
obecně závisí na působící tlakové síle, velikostí kontaktní plochy, na její drsnosti, na relativní 
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rychlosti funkčních povrchů nebo funkčního povrchu a média a na mechanismu, který 
opotřebení kontroluje [22]. 
  
 Mimo uvedených přímo měřených veličin se k hodnocení opotřebení používá i veličin 
relativních, které srovnávají opotřebení vzorku a etalonu.  
  
 Zařízení, na kterých se opotřebení simuluje, mohou zprostředkovávat bodový, liniový 
nebo plošným kontakt povrchů. Příkladem zkoušky adhezního nebo abrazivního opotřebení je 
metoda „PIN-on-DISC“ spočívající ve vtlačování stacionárně uloženého tělíska - kuličky, do 
rotujícího vzorku. Výstupem měření je průběh koeficientu tření v závislosti na počtu cyklů 
a hmotnostní otěr.   
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4    Experimentální část  
 
 
4.1   Metodika provádění experimentálních prací 
 
 
4.1.1  Zkušební vzorky a způsob jejich povlakování 
 

 Pro testování jsem zvolil tři druhy zinkových povlakových systémů, které mají významný 
podíl mezi pozinkovanými součástmi. Vzorky s hodnocenými povlaky byly pokoveny ve 
firmě GALVAN CZ s.r.o., která provádí závěsové i bubnové zinkování ve slabě kyselé lázni 
včetně následných úprav. Vzorky byly vyrobených z 3mm ocelového plechu jakosti 11 320 o 
rozměrech 100 mm × 30 mm opatřeným otvorem pro zavěšení.  
 

 
 

Obr. 6  Zkušební vzorek 
 

Hodnotil jsem pět kusů vzorků z každého druhu povlakového systému: 
 
• vzorky č. 1 - 5             
- označení podle ČSN EN 12329: Elektrolyticky vyloučený povlak Fe/Zn15// 
- pokovení v slabě kyselé lázni s předpokládanou průměrnou tloušťkou větší než 15 µm 
- bez následných úprav pasivací a utěsněním 
- výrobcem pokoveno podle normy VW 13750 TL 217 - C610 
 
• vzorky č. 6 - 10             
- označení podle ČSN EN 12329: Elektrolyticky vyloučený povlak Fe/Zn15//A/T2  
- pokovení v slabě kyselé lázni s předpokládanou průměrnou tloušťkou větší než 15 µm 
- tenkovrstvá pasivace: modrý chromát bez obsahu CrVI (plošná hmotnost 0,6 g m-2)  
- utěsnění povlaku anorganickým lakem 
- výrobcem pokoveno podle normy VW 13750 TL 217 - C641 
 
• vzorky č. 11 - 15              
- označení podle ČSN EN 12329: Elektrolyticky vyloučený povlak Fe/Zn15//A/T2 
- pokovení v slabě kyselé lázni s předpokládanou průměrnou tloušťkou větší než 15 µm 
- silnovrstvá pasivace s nízkým obsahem CrVI (plošná hmotnost 1 g m-2) 
- utěsnění povlaku anorganickým lakem 
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- výrobcem pokoveno podle normy VW 13750 TL 217 - C643 
 
 Korozní odolnost hodnocených systémů v podmínkách zkoušky v solné mlze dle ČSN 
EN ISO 9227 - NSS uvádí tab. 2: 

 

 označení dle ČSN EN 12329 
korozní odolnost do výskytu koroze 

zinku / koroze železa [hod.] 

vzorky č. 1 - 5 
Fe/Zn15// 
(bez následných úprav) 

--  / 144 

vzorky č. 6 - 10 
Fe/Zn15//A/T2  
(tenkovrstvá pasivace) 

48 / 240 

vzorky č. 11 - 15 
Fe/Zn15//A/T2  
(silnovrstvá pasivace) 

96 / 360 

 

Tab. 2  Porovnání korozní odolnosti elektrolyticky vyloučených povlaků zinku  
o tloušťce 15 µm v podmínkách zkoušky ČSN EN ISO 9227 NSS [23] 

 
 
4.1.2  Technologický postup elektrochemického zinkování vzorků 

 
Vzorky č. 1 - 5 byly pozinkovány podle technologického postupu uvedeným v tab. 3: 

 

č.op. operace přípravek pracovní podmínky 

01 chemické odmaštění   
 

Surfaclean 900 
(40 - 80) g/l 
Metallchemie 

(50 - 70) °C, 10 minut 

02 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

03 elektrolytické odmaštění   Ekasit E-53 
(50 - 80) g/l 
Metallchemie 

(20 - 80) °C, 120 s 

04 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

05 aktivace (dekapování) 10% HCl 20 °C, 60 s 

06 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

07 zinkování v slabě kyselé 
lázni   

Slotanit OT 
koncentrace Zn  
(30 - 50) g/l 

(20 - 30) °C, (2 - 3) A dm-2,  
(3 - 6) V,  Ph (5,0 - 5,4), 
45 min. 

08 ekonomický oplach  demineralizovaná voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

09 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 až 45) s 

10 vyjasňování    5% HNO3 20 °C, 10 s  

11 jednostupňový oplach  voda (30 - 45) s 

12 sušení     teplý vzduch 80 °C, 15 min. 
 

Tab. 3  Technologický postup pozinkování vzorků č. 1 - 5  
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Vzorky č. 6 - 10 byly pozinkovány podle technologického postupu uvedeným v tab. 4: 

 

č.op. operace přípravek pracovní podmínky 

01 chemické odmaštění   
 

Surfaclean 900 
(40 - 80) g/l 
Metallchemie 

(50 - 70) °C, 10 minut 

02 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

03 elektrolytické odmaštění  
 

Ekasit E-53 
(50 - 80) g/l 
Metallchemie 

(20 - 80) °C, 120 s 

04 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

05 aktivace (dekapování) 10% HCl 20 °C, 60 s 

06 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

07 zinkování v slabě kyselé 
lázni   

Slotanit OT 
koncentrace Zn  
(30 - 50) g/l 

(20 - 30) °C, (2 - 3) A dm-2,  
(3 - 6) V,  Ph (5,0 - 5,4), 
45 min. 

08 ekonomický oplach  demineralizovaná voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

09 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 až 45) s 

10 vyjasňování    5% HNO3 20 °C, 10 s  

11 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 až 45) s 

12 pasivace (modrý chromát 
bez obsahu CrVI  ) 

10% Proseal XZ -120 
Metallchemie 

(20 - 30) °C, 60 s,  
pH (2,0 - 2,4) 

13 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 až 45) s 

14 utěsnění povlaku 30% Surfaseal WL 50 
Metallchemie 

(20 - 30) °C, 60 s, pH 8,5 

15 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 až 45) s 

16 jednostupňový teplý oplach  voda (30 - 45) s, max. 60 °C 
17 sušení teplý vzduch 80 °C, 15 min. 

 

Tab. 4  Technologický postup pozinkování vzorků č. 6 - 10  
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Vzorky č. 11 - 15 byly pozinkovány podle technologického postupu uvedeným v tab. 5: 

 

č.op. operace přípravek pracovní podmínky 

01 chemické odmaštění   
 

Surfaclean 900 
(40 - 80) g/l 
Metallchemie 

(50 - 70) °C, 10 minut 

02 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

03 elektrolytické odmaštění  
 

Ekasit E-53 
(50 - 80) g/l 
Metallchemie 

(20 - 80) °C, 120 s 

04 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

05 aktivace (dekapování) 10% HCl 20 °C, 60 s 

06 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

07 zinkování v slabě kyselé 
lázni   

Slotanit OT 
koncentrace Zn  
(30 - 50) g/l 

(20 - 30) °C, (2 - 3) A dm-2,  
(3 - 6) V,  Ph (5,0 - 5,4), 
45 min. 

08 ekonomický oplach  demineralizovaná voda (10 - 20) °C, (30 - 45) s 

09 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 až 45) s 

10 vyjasňování    5% HNO3 20 °C, 10 s  

11 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 až 45) s 

12 pasivace (žlutý chromát s 
nízkým obsahem CrVI) 

Slotopas HK 10 
Schloetter 

(40 - 45) °C, (10 až 20) s,  
 

13 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 až 45) s 

14 utěsnění povlaku 30% Surfaseal WL 50 
Metallchemie 

(20 - 30) °C, 60 s, pH 8,5 

15 dvoustupňový studený 
oplach 

voda (10 - 20) °C, (30 až 45) s 

16 jednostupňový teplý oplach  voda (30 - 45) s, max. 60 °C 
17 sušení teplý vzduch 80 °C, 15 min. 

 

Tab. 5  Technologický postup pozinkování vzorků č. 11 - 15  
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4.1.3  Charakteristika zařízení pro zkoušku odolnosti proti opotřebení 
  

 Pro porovnání odolnosti proti adhezívnímu opotřebení povlaků jsem použil laboratorní 
přístroj Kulotester umístěný na katedře mechanické technologie FS VŠB – TU Ostrava. 

 

 
 

Obr. 7  Přístroj Kulotester  
 
 

 
 

Obr. 8  Detail přístroje Kulotester  
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 Přístroj je určen k měření tloušťky tenkých vrstev a k simulaci adhezního, popř. 
abrazivního opotřebení.  
 
 Tloušťka povlaku se stanovuje provedením kalotestu - metalografického výbrusu povlaku 
a podpovrchové vrstvy základního materiálu otáčející se kuličkou. Dochází přitom 
k vybroušení kulového vrchlíku, který se při čelním pohledu jeví jako mezikruží. Vybroušený 
kulový vrchlík se označuje jako kalota. Ze znalosti průměru kuličky a mikroskopem 
změřených průměrů kaloty lze výpočtem stanovit tloušťku vrstev. K měření se používá 
ocelová kulička o průměru 25 mm až 30 mm obvykle potřená brusnou pastou. Kulička je 
volně položena mezi drážkou unášecího válce a vzorkem. Z důvodů vyšší přesnosti je vhodné 
měřit na vyleštěných vzorcích s Ra < 0,4 µm [24]. Součástí přístroje je elektronický modul 
umožňující snímání a nastavení počtu otáček kuličky (přesněji unášejícího válce s kuličkou). 
 

 Bez úprav lze přístroj použít také pro modelování procesu adhezního opotřebení 
a hodnocení odolnosti materiálu proti tomuto druhu opotřebení. Použití přístroje je umožněno 
těmito skutečnostmi: 
 

• odvalování koule po ploše povlaku je dostatečným přiblížením reálných způsobů 
kontaktního opotřebování součástí (kluzná ložiska, čepy) 
• přístroj umožňuje přesné nastavení délky kluzné dráhy zkušebního tělesa (kuličky) 
volbou počtu otočení unášecího válce, 
• přítlačná síla kuličky k povlaku je v průběhu měření konstantní a při zachování geometrie 
ustavení vzorku vůči unášecímu válci a průměru kuličky je daná pouze hmotností kuličky, 
• objemový otěr jako běžné kritérium opotřebení lze jednoduše ztotožnit s rozměry 
poškozených míst, tj. průměrem základny kulového vrchlíku nebo jeho výškou, 
• průměr a hloubku kalot lze s dostatečnou přesností změřit na metalografickém 
mikroskopu.  
 
 
4.1.4  Zkouška odolnosti proti opotřebení 
 
 K posouzení odolnosti proti adhezního opotřebení jsem použil principu odvalování 
kulové plochy po povrchu povlaku. Vzorky s hodnoceným povlakem jsem vystavil řadě cyklů 
kluzného tření s postupně se zvyšujícím počtem oběhů kuličky po povlaku. Jako kritérium 
odolnosti proti opotřebení jsem vzal hloubku zanechané stopy. Počet oběhů kuličky jsem 
stanovil v krocích 100, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 a dále po 500 obězích 
až do takového počtu oběhů kuličky, při kterém došlo k proniknutí kuličky k základnímu 
materiálu. Po dosažení základního materiálu jsem zkoušení vzorku ukončil, jelikož další 
nárůst hloubky kaloty by byl dále ovlivněn především tímto materiálem 
 

 Vzorky i kuličku jsem před každým cyklem odvalování odmastil organickým 
rozpouštědlem. Vzorky jsem upevnil do přípravku ve svislé poloze tak, aby během 
odvalování zachovávaly proti unášecímu válci stejnou polohu a vzdálenost. Změna 
vzdálenosti povrchu vzorku by ovlivnila velikost přítlačné síly kuličky a tím i intenzity 
opotřebování. Z důvodu objektivního vyhodnocení jsem stejnou řadu kalot postupně vytvořil 
na pěti různých vzorcích se stejným druhem povlaku.  
 

 Průměr každé vzniklé kaloty, případně průměr mezikruží, jsem před následnou korozní 
zkouškou změřil na metalografickém mikroskopu. Pro jednotlivé počty oběhů kuličky jsem 
vypočítal průměrnou hloubku opotřebení povlaku.  
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 Pro porovnání odolnosti proti opotřebení hodnocených povlakových systémů jsem vybral 
nejvyšší společný počet oběhů kuličky, při kterém nedošlo k jejímu proniknutí k základnímu 
materiálu.  
 

 Vztah po výpočet hloubky kaloty jsem odvodil ze vztahu pro výpočet délky tětivy 
kruhového oblouku [25]: 
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            Obr. 9  Řez kulovým vrchlíkem 
 
• Parametry zkoušky: 
  
- průměr kuličky 30 mm 
- matriál kuličky: ložisková ocel ČSN 14 109  (100Cr6), tvrdost (60 - 66) HRC 
- vzdálenost plochy vzorku od osy unášecího válce 50 mm. 
 
 
4.1.5  Stanovení tloušťky povlaku 
 
 Kaloty, u nichž se došlo k proniknutí kuličky k základnímu materiálu, jsem použil  
k výpočtu průměrné tloušťky povlaku. Tloušťku povlaku jsem vypočítal ze vzniklého 
mezikruží podle vztahu [21]: 
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           Obr. 10  Princip metody kulového výbrusu 
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4.1.6  Zkouška korozní odolnosti    
  
 Zkouškou korozní odolnosti v solné mlze jsem hodnotil výskyt korozních produktů 
v místech poškození v závislosti na míře poškození a druhu povlaku. Pro hodnocení jsem 
zvolil metodu zkoušky v neutrální solné mlze (NSS) dle ČSN ISO 9227 [17], při které je 
vzorek vystaven rozprašování neutrálního roztoku chloridu sodného. Zkouška proběhla 
v solné komoře typu S-KB 400 A TR firmy LIEBISCH umístěné na katedře materiálového 
inženýrství FMMI VŠB - TU Ostrava. 
 
 Režim zkoušky, příprava roztoku a příprava komory jsou uvedeny v ČSN ISO 9227. 
Průběžnou kontrolu vzorků a komory jsem prováděl každých 24 hodin. Z komory jsem odsál 
solnou mlhu a zkontroloval hodnotu pH a spad mlhy v kontrolních válcích, který by měl být 
v obou stejný.  
 
 Pro ověření korozní odolnosti jsem z každého druhu hodnoceného systému náhodně 
vybral jeden vzorek. Jednalo se o tyto vzorky s rozdílnou povrchovou úpravou:  
 
• vzorek č. 3 - elektrolyticky vyloučený povlak ČSN EN 12329 Fe/Zn15// 
    (bez následných úprav pasivací a utěsnění)   
 
•  vzorek č. 8  - elektrolyticky  vyloučený  povlak  ČSN EN 12329 Fe/Zn15//A/T2    
    (tenkovrstvá pasivace a utěsnění povlaku) 
 
• vzorek č. 13  - elektrolyticky vyloučený povlak ČSN EN 12329 Fe/Zn15//A/T2    
     (silnovrstvá pasivace a utěsnění povlaku) 
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4.2  Výsledky experimentu 
 
4.2.1  Odolnost proti opotřebení 
 
 Zjištěné průměrné hodnoty hloubky opotřebení způsobené odvalováním kuličky po 
povlacích jsou uvedeny v tabulkách 6 až 8. 

 

vzorky č. 1 - 5   (zinkový povlak bez následných úprav) 

počet oběhů kuličky  
N  [-] 

střední průměr kulového 
vrchlíku  L  [µm] 

průměrná hloubka 
kulového vrchlíku  h  [µm] 

100 1003 8,4 
500 1124 10,5 
750 1303 14,1 
1000 1468 18,0 
1250 1519 19,2 
1500 1547 20,0 
1750 1620 21,9 
2000 1754 25,7 

 

Tab. 6  Průměrná hloubka opotřebení zinkového povlaku bez následných úprav 
 
 

 

Obr. 11  Kaloty - stopy po opotřebení zinkového povlaku bez následných úprav 
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vzorky č. 6 - 10    
(zinkový povlak s tenkovrstvou pasivací a utěsněním      
povlaku) 

počet oběhů kuličky  
N  [-] 

střední průměr kulového 
vrchlíku  L  [µm] 

průměrná hloubka 
kulového vrchlíku  h  [µm] 

100 583 2,8 
500 732 4,5 
750 804 5,4 
1000 867 6,3 
1250 889 6,6 
1500 896 6,7 
1750 922 7,1 
2000 950 7,5 
2500 1130 10,7 
3000 1435 17,2 

 

Tab. 7  Průměrná hloubka opotřebení zinkového povlaku s tenkovrstvou  
pasivací a utěsněním povlaku 

Obr. 12  Kaloty - stopy po opotřebení zinkového povlaku s tenkovrstvou pasivací 
a utěsněním povlaku 
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vzorky č. 11 - 15     
(zinkový povlak se silnovrstvou pasivací a utěsněním 
povlaku) 

počet oběhů kuličky  
N  [-] 

střední průměr kulového 
vrchlíku  L  [µm] 

průměrná hloubka 
kulového vrchlíku  h  [µm] 

100 622 3,2 
500 832 5,8 
750 930 7,2 
1000 996 8,3 
1250 1035 8,9 
1500 1047 9,1 
1750 1084 9,8 
2000 1164 11,3 
2500 1406 16,5 

 

Tab. 8   Průměrná hloubka opotřebení zinkového povlaku se silnovrstvou  
pasivací a utěsněním povlaku 

Obr. 13  Kaloty - stopy po opotřebení zinkového povlaku se silnovrstvou pasivací 
a utěsněním povlaku 
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  Počty oběhů kuličky uvedené v posledních řádcích tabulek 6 ž 8, tj. počet oběhů 2000 
u vzorků č. 1- 5, 3000 oběhů u vzorků č. 6 - 10 a 2500 oběhů u vzorků č. 11 - 15, způsobily 
opotřebení, při kterých hloubka kulových vrchlíků dosáhla k rozhraní povlak - základní 
materiál. Zkoušky byly proto u těchto hodnot ukončeny. 
 
 Závislosti naměřených průměrných hodnot hloubky opotřebení povlaků na počtu oběhů 
kuličky ukazuje obr. 14.  
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Obr. 14  Závislost naměřených průměrných hodnot hloubky opotřebení povlaků na počtu 
oběhů kuličky 

 
  
 Porovnání hloubky opotřebení povlaků při největším počtu oběhů, při kterém u žádného 
povlaku nedošlo k proniknutí kuličky k základnímu materiálu je na obr. 15. 
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Obr. 15   Porovnání  hloubky opotřebení povlaků po 1750 obězích kuličky 
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4.2.2  Závislost hloubky opotřebení na počtu oběhů kuli čky 
 
 Aproximaci naměřených hodnot přímkou ukazuje obr. 13. V grafu jsou použity pouze 
hodnoty počtu oběhů kuličky, při kterých nedošlo k proniknutí kuličky k základnímu 
materiálu. 
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Obr. 16   Aproximace naměřených průměrných hodnot hloubky opotřebení povlaků  
 
 
4.2.3  Tloušťka povlaku 
 
 Výsledky měření tloušťky povlaku hodnocených vzorků pomocí přístroje Kulotester jsou 
uvedeny v tabulce 9. 
 

  
počet 
oběhů 
N  [-] 

střední průměr 
kulového vrchlíku 

L   [µm] 

střední vnitřní 
průměr mezikruží   

l  [µm] 

průměrná tloušťka 
povlaku  t  [µm] 

2000 1754 209 
vzorky č. 1 - 5 

2500 1806 471 
25,3 

3000 1435 397 
vzorky č. 6 - 10 

3500 1454 437 
15,9 

2500 1406 403 
vzorky č. 11 - 15 

3000 1422 554 
15,1 

 

Tab. 9  Průměrná tloušťka povlaku určená metodou kulového výbrusu 
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4.2.4  Korozní odolnost  
 
 Průběh koroze hodnocených vzorků je vidět na obr. 17 až  22.   

 
 

Obr. 17  Vzorek č. 3 po 24 hodinách v solné mlze 
 

 

 

Obr. 18  Vzorek č. 8 po 24 hodinách v solné mlze 
 

 

 

Obr. 19  Vzorek č. 13 po 24 hodinách v solné mlze 
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Obr. 20  Vzorek č. 3 po 240 hodinách v solné mlze 
 
 

 

 

Obr. 21  Vzorek č. 8 po 240 hodinách v solné mlze 
 
 

 
 

Obr. 22  Vzorek č. 13 po 240 hodinách v solné mlze 
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 Průběh koroze hodnocených vzorků jsem zaznamenal v protokolu o korozní zkoušce 
(tab. 10). 

 

Zkušebna VŠB-TU Ostrava 

Protokol o korozní zkoušce  

Korozní zkouška v mlze neutrálního roztoku chloridu  sodného (koncentrace 5 %) podle ČSN 
ISO 9227 (NSS) 

Celková doba zkoušky: 240 hod. 
Počet vzorků: 3 ks  

Předmět zkoušky: poškozené povlaky po zkoušce odolnosti proti opotřebení 
• vzorek č. 3 - elektrolyticky vyloučený povlak ČSN EN 12329 Fe/Zn15//  (bez následných      
úprav pasivací a utěsnění)   
•  vzorek č. 8 - elektrolyticky vyloučený povlak ČSN EN 12329 Fe/Zn15//A/T2  (tenkovrstvá 
pasivace a utěsnění povlaku) 
• vzorek č. 13 - elektrolyticky vyloučený povlak ČSN EN 12329 Fe/Zn15//A/T2  (silnovrstvá 
pasivace a utěsnění povlaku) 

Výsledky zkoušky 

doba 
zkoušky 
[hod.] 

vzorek 
č. popis vzorku 

24 3 počátek objemné bílé koroze (BK) na všech kalotách mimo kalot 100, 500, 750 
a 1500, plošná BK, stopy BK od stékajícího roztoku (40 %), hranová BK  

24 8 počátek BK na kalotách 3000 a 3500 (pouze v ploše kalot), kolem kalot 3500 
závoj BK 

24 13 počátek BK na všech kalotách mimo kalot 100 a 750 (pouze v ploše kalot), 
kolem kalot nad 2500 závoj BK, počátek hranové BK 

48 3 rozvoj objemné BK na všech kalotách mimo kalot 100, 500, 750 a 1500, plošná 
BK 75 %, počátek objemné BK na ploše mimo kalot a objemné hranové BK 

48 8 BK na kalotách nad 2500 (pouze v ploše kalot), počátek bodové BK na ploše 
mimo kalot, počátek hranové BK, kolem kalot 3500 závoj BK 

48 13 BK na všech kalotách (pouze v ploše kalot), u kalot nad 1500 závoj BK, rozvoj 
hranové BK 

72 3 
rozvoj objemné BK na všech kalotách mimo kalot 500 a 750, plošná BK 75 %,  
počátek objemné BK na ploše mimo kalot a objemné hranové BK, počátek 
červené koroze základního materiálu (ČK) v kalotách nad 2000 

72 8 BK u všech kalot, přechod bodové a hranové BK na ploše mimo kalot 
v plošnou BK, kolem všech kalot závoj BK  

72 13 BK u všech kalot, pod kalotami stopy BK od stékajícího roztoku (20 %), rozvoj 
hranové BK, kolem kalot nad 1000 závoj BK 

96 3 
rozvoj objemné BK na všech kalotách mimo  kalot 500 a 750, plošná BK 75 %,  
rozvoj objemné BK na ploše mimo kalot (5 %), objemná hranová BK, rozvoj ČK 
v kalotách nad 2000, počátek ČK v kalotách 1250, 1500 

96 8 BK u všech kalot, plošná BK na ploše mimo kalot (50 %) 

96 13 BK u všech kalot, počátek objemné BK u jedné kaloty 3000, počátek bodové 
BK na ploše mimo kalot, počátek objemné hranové BK 

120 3 
rozvoj objemné BK na všech kalotách  mimo 500 a 750, plošná BK 80 %,  
objemné BK mimo kalot (5 %), objemná hranová BK, rozvoj ČK v kalotách nad 
1250, počátek ČK v kalotě 1000 

120 8 BK u všech kalot, počátek objemné BK u kaloty 3500 a 3000, plošná BK na 
ploše mimo kalot (75 %), počátek objemné hranová BK  

120 13 BK u všech kalot, objemná BK u všech kalot 3000, přechod bodové a hranové 
BK na ploše mimo kalot v plošnou BK, rozvoj objemné hranové BK 
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144 3 rozvoj objemné BK na všech kalotách  mimo 500 a 750, plošná BK 80 %,  
objemné BK mimo kalot, objemná hranová BK, ČK v kalotách nad 1000 

144 8 BK u všech kalot, rozvoj objemné BK u kalot 3500 a 3000, plošná BK 80 %, 
rozvoj objemné hranové BK 

144 13 BK u všech kalot, šíření objemné BK u kalot 3000, rozvoj plošné BK na ploše 
mimo kalot, rozvoj objemné hranové BK 

168 3 
rozvoj objemné BK na všech kalotách  mimo 500 a 750, plošná BK 80 %,  
objemné BK mimo kalot (10 %), objemná hranová BK, počátek ČK na ploše 
mimo kalot 

168 8 
rozvoj objemné BK na kalotách 3000 a 3500, plošná BK 80 %,  objemná 
hranová BK, počátek objemné BK na ploše mimo kalot, počátek ČK na jedné 
kalotě 3000  

168 13 šíření objemné BK u kalot 3000, rozvoj plošné BK na ploše mimo kalot, rozvoj 
objemné hranové BK, počátek bodová ČK na hraně 

192 3 
rozvoj objemné BK na všech kalotách mimo 500 a 750, plošná BK 90 %,  
objemné BK mimo kalot, objemná hranová BK, ČK na všech kalotách mimo 
500 a 750, ČK na ploše mimo kalot  

192 8 rozvoj objemné BK na všech kalotách 3000, plošná BK 80 %, objemná hranová 
BK i objemná BK mimo kalot (5 %), počátek ČK na dalších kalotách 3000 

192 13 
rozvoj objemné BK na kalotách 3000, plošná BK 100 %, rozvoj objemné 
hranové BK i objemné BK na ploše mimo kalot, přechod hranové ČK v plošnou 
ČK 

216 3 
rozvoj objemné BK na všech kalotách mimo 500 a 750, plošná BK 100 %,  
objemná hranová BK i objemná BK mimo kalot, ČK na všech kalotách mimo 
500 a 750, ČK na dvou místech na ploše mimo kalot 

216 8 
rozvoj objemné BK na kalotách 3000, plošná BK 90 %,  objemná hranová BK 
i objemná BK mimo kalot (5 %), rozvoj ČK na kalotách 3000, počátek bodové 
ČK na ploše mimo kalot 

216 13 rozvoj objemné BK na kalotách 3000, plošná BK 100 %, rozvoj objemné 
hranové BK i objemné BK na ploše mimo kalot, rozvoj plošné ČK  

240 3 
rozvoj objemné BK na všech kalotách mimo 500 a 750, plošná BK 100 %,  
objemná hranová BK i objemná BK mimo kalot (15 %), ČK na všech kalotách 
mimo 500 a 750, ČK na čtyřech místech na ploše mimo kalot (2 %) 

240 8 
rozvoj objemné BK na kalotách 3000, plošná BK 90 %,  objemná hranová BK 
i objemná BK  na ploše mimo kalot (10 %), ČK na kalotách 3000 , ČK na třech 
místech mimo kalot (3 %) 

240 13 rozvoj objemné BK na kalotách 3000, plošná BK 100 %,  objemná hranová BK 
i objemná BK na ploše mimo kalot (10 %), ČK na ploše mimo kalot (3 %) 

 

Tab. 10  Vyhodnocení korozní zkoušky vzorků č. 3, 8, a 13  
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5    Diskuze výsledků experimentu  
 
 
5.1   Odolnost proti opotřebení 
 
 Zkoušky odolnosti proti adheznímu opotřebení potvrdily, že nejméně odolným 
hodnoceným systémem je zinkový povlak bez následných úprav. Dvakrát až třikrát vyšší 
odolnost proti opotřebení systémů s pasivacemi a utěsněním povlaku zjištěná v experimentu 
(obr. 13) zřejmě souvisela se schopností utěsňovacího povlaku zastávat funkci kluzné vrstvy 
při kontaktu obou těles. 
 
 Nejvyšší odolnost proti adheznímu opotřebení byla zjištěna u systému s tenkovrstvou 
pasivací. Větší odolnost proti opotřebení tohoto systému vzhledem k systému s pasivací 
silnovrstvou mohla být způsobena větší náchylností k praskání vrstvy o větší tloušťce a jejímu 
snadnějšímu odlupování nebo větší schopností utěsňovacího povlaku ulpívat právě na 
tenkovrstvé pasivaci.  
 
 
5.2   Závislost hloubky opotřebení na počtu oběhů kuli čky 
 
 S ohledem na hodnoty spolehlivosti regresních přímek je možné pokládat hloubku 
opotřebení jako lineárně závislou na počtu oběhů kuličky. Podmínkou zjednodušení je 
ukončení měření před dosažením rozhraní povlak - základní materiál. Z průběhu závislostí na 
obr. 14 je patrné snižování rychlosti opotřebení s rostoucí hloubkou kaloty, které mohlo být 
způsobeno zvětšováním plochy styku obou těles. Tuto změnu rychlosti opotřebení je možné 
zanedbat. K výraznější změně rychlosti opotřebení došlo v blízkosti rozhraní povlak - 
základní materiál. Podle nepravidelných okrajů poškození na rozhraní (obr. 23), mohlo 
k jejímu nárůstu dojít vinou narušení přilnavosti opotřebovaného povlaku k základnímu 
materiálu vlivem heterogenního charakteru rozhraní.  

 

 
 

Obr. 23  Detail kaloty s nepravidelným okrajem na rozhraní Zn - Fe  
(vzorek č. 11 - 2500 oběhů kuličky) 
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 V případě hodnocení odolnosti proti opotřebení povlaku, který má odlišnou tloušťku od 
tloušťky povlaků hodnocených v tomto experimentu, lze ze závislostí uvedených na obr. 16 
určit optimální nastavení počtu oběhů kuličky přístroje Kulotester. Tímto optimálním počtem 
oběhů kuličky je maximální počet oběhů, při kterém ještě nedojde k proniknutí kuličky 
k rozhraní povlaku se základním materiálem, který by další postup opotřebení ovlivňoval. 
V důsledku změny rychlosti opotřebení v blízkosti rozhraní je vhodné cílovou hloubku 
opotřebení zvolit o cca 3 µm až 5 µm nižší než je změřená nebo předpokládaná tloušťka 
povlaku. Tohoto způsobu určení parametrů zkoušky odolnosti proti opotřebení lze využít 
například v případech, kdy není k dispozici dostatečně rozsáhlý vzorek, na kterém by bylo 
možné provést odstupňovanou řadu kalot. 
 
 Kritický počet oběhů kuličky pro předpokládanou nebo změřenou tloušťku povlaku 
(s uvážením 4µm tloušťky neopotřebovaného povlaku pod kuličkou) lze vypočítat podle 
vztahu 

         
w

Kh
N

4−−= .           (8) 

 Hodnoty  w  a  K  určené metodou nejmenších čtverců podle závislostí na obr. 16 jsou 
uvedeny v tab. 11.  
 

  
rychlost opotřebování 

povlaku  w  [µm-1] 
konstanta  K  [µm] 

vzorky č. 1 - 5 0,0098 6,01 
vzorky č. 6 - 10 0,0031 2,40 
vzorky č. 11 - 15 0,0041 3,33 

 

Tab. 11  Konstanty pro výpočet hloubky opotřebení 
 
 
5.3   Korozní odolnost  
 
 Při zkoušce korozní odolnosti v solné mlze byla potvrzena výrazně vyšší rychlost koroze 
zinku vzorku s povlakem bez následných úprav oproti vzorkům s povlakem zinku s pasivací 
a utěsněním povlaku.  
 
 U povlaku zinku bez následných úprav (vzorek č. 3) nastal rychlý nástup Zn koroze, a již 
po 24 hodinách v solné komoře byly na většině poškozených míst (kalot) bílé objemné 
korozní produkty. Místa, na kterých došlo nejdříve k výskytu Zn koroze, byla místa 
opotřebovaná v předchozí zkoušce, případně také hrany vzorku, na kterých mohlo dojít 
k poškození v důsledku manipulace (obr. 15). Prvotní napadení kalot bylo zřejmě způsobeno 
narušením přirozené ochranné vrstvy zinku v místě kalot. Zinková koroze (bílá koroze) 
jednotlivých poškozených míst byla nezávislá na hloubce poškození. Případná absence Zn 
koroze na některých kalotách mohla být způsobena jejich překrytím šedým závojem od 
stékajícího kondenzačního roztoku.   
 
 Koroze základního materiálu na opotřebovaných místech se objevovala postupně podle 
hloubky poškození a už po 240 hodinách v solné komoře byla přítomna na všech kalotách. 
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 Systémy s tenkovrstvou pasivací a utěsněním povlaku (vzorek č. 8) a se silnovrstvou 
pasivací a utěsněním povlaku (vzorek č. 13) zajišťují výrazně delší dobu do výskytu prvních 
korozních produktů zinku než povlaky bez následných úprav. Zatímco korozní odolnost při 
zkoušce v solné mlze je u nepoškozených povlaků se silnovrstvou pasivací delší než 
u povlaků s pasivací tenkovrstvou (viz. tab. 2), u hodnocených vzorků s povlaky poškozenými 
adhezním opotřebením se vzorek s tenkovrstvou pasivací jevil v průběhu zkoušky srovnatelný 
nebo někdy i lepší. U povlaku se silnovrstvou pasivací (vzorek č. 13) se po 24 
hodinách objevila Zn koroze na všech poškozených místech, u povlaku s tenkovrstvou 
pasivací (vzorek č. 8) byla po stejné době Zn koroze přítomna pouze na místech nejvíce 
opotřebovaných. Rozdíl v rozsahu bílé koroze poškozených míst se srovnatelnou hloubkou 
opotřebení (tj. např. dvojice kalot v pořadí vzorek č. 8 / vzorek č. 13: 3000/2500, 2500/2000, 
1750/750, 750/500 oběhů kuličky) obou systémů byl patrný především v první polovině 
zkoušky. Tato rozdílná míra Zn koroze kalot ve prospěch systému s tenkovrstvou pasivací 
mohla být způsobena ulpěním částic konverzní vrstvy a utěsňovacího povlaku na zinku 
v místech poškození v případě povlaku s tenkovrstvou pasivací nebo naopak tendencí 
utěsňovacího povlaku na silnovrstvé pasivaci odlupovat se v průběhu opotřebování v celých 
vrstvách.   
  
 Naopak koroze základního materiálu na opotřebovaných místech se do konce zkoušky 
objevila pouze u vzorku s pasivací tenkovrstvou, a to na těch místech, na kterých došlo během 
zkoušky odolnosti proti opotřebení  k odhalení základního materiálu. 
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6  Závěr bakalářské práce a zhodnocení výsledků 
 
1)  K posouzení odolnosti proti adhezního opotřebení bylo použito principu odvalování 
kulové plochy (kuličky) po povrchu povlaku prostřednictvím přístroje Kulotester. Byly 
hodnoceny tři typy systémů povrchové úpravy oceli elektrolyticky vyloučeným povlakem 
zinku: vzorek s tenkovrstvou pasivací a utěsněním povlaku, vzorek se silnovrstvou pasivací 
a utěsněním povlaku a pro úplnost také vzorek s povlakem zinku bez následných úprav. 
Změřené rozměry zanechaných stop byly vztaženy na délku kluzné dráhy zkušebního tělesa 
(počet oběhů) a přepočteny na hloubku opotřebení. Hloubka opotřebení byla použita jako 
kritérium pro srovnání odolnosti povlaku proti opotřebení.  
   
2)  Analýzou závislosti mezi počtem oběhů kuličky a hloubkou opotřebení testovaných 
povlaků bylo zjišťováno optimální nastavení počtu oběhů kuličky pro zkoušku odolnosti proti 
adheznímu opotřebení přístrojem Kulotester.   
 
3)  Odolnost proti korozi poškozeného povlaku byla testována zkouškou v solné mlze, při 
které se hodnotil výskyt korozních produktů v místech poškození v závislosti na míře 
poškození a druhu povlaku.   
 
Ad1) Výsledky zkoušky odolnosti proti adheznímu opotřebení ukázaly, že vzorky s povlakem 
zinku s tenkovrstvou pasivací a utěsněním povlaku jsou odolnější než vzorky s pasivací 
silnovrstvou. Byla zjištěna více než 3× vyšší odolnost proti adheznímu opotřebení vzorků 
s tenkovrstvou pasivací a utěsněním povlaku a více než 2× vyšší odolnost vzorků se 
silnovrstvou pasivací oproti zinkovému povlaku bez následných úprav.  
 
Ad2) Pro často předepisovanou minimální tloušťku zinkového povlaků 15 µm byla zjištěna 
optimální hodnota nastavení počtu oběhů kuličky na přístroji Kulotester 550 oběhů pro  
povlak bez následných úprav, 2600 oběhů pro povlak s tenkovrstvou pasivací s utěsněním 
povlaku a 1750 oběhů pro povlak se pasivací silnovrstvou s utěsněním povlaku. Pro povlaky 
s odlišnou tloušťkou lze optimální počet oběhů kuličky určit podle zjištěných závislostí 
hloubky opotřebení na počtu oběhů kuličky. 
 
Ad 3) Výsledky zkoušky korozní odolnosti ukázaly, že vzorek povlaku zinku s tenkovrstvou 
pasivací a utěsněním povlaku má v podmínkách adhezního opotřebení přinejmenším 
srovnatelnou korozní odolnost při zkoušce v solné mlze se vzorkem povlaku s pasivací 
silnovrstvou.  
 
 Vzhledem k vyrovnaným výsledkům systému povlaku zinku s tenkovrstvou pasivací 
a utěsněním povlaku v obou zkouškách je proto postačující použití tohoto systému 
v případech, kdy se lze očekávat kombinaci mechanického a korozního opotřebení. 
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