
 



 

 
Zásady pro vypracování bakalářské práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

I. 
Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během 

studia, a jeho schopnosti vyuţívat je při řešení teoretických i praktických problémů.  

 

II. 
Uspořádání bakalářské práce:  

 
1. Titulní list  5. Obsah BP  

2. Zásady pro vypracování BP  6. Textová část BP  

3. Prohlášení + místopříseţné prohlášení  7. Seznam pouţité literatury  

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky  8. Přílohy  

 

 

 
ad 1)  Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrţí na své oborové katedře.  

 

ad 2)  Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem.  

 
ad 3)  Prohlášení + místopříseţné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrţí na své 

 oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP.  

 V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

            obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické  

            nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP.  

 
ad 4)  Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max.  

            1 strany pro obě jazykové verze.  

 
ad 5)  Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

            podkapitol a  statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam pouţité literatury,  

            s uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování.  

 
ad 6)  Textová část BP obvykle zahrnuje:  

 

Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP;  

 

Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, vhodně 

členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému;  

 

Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání.  

 

 BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část.  

 BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu pouţité literatury).  

 Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého  

            nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy – písmo 

            Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm,  

             levý – 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a 

             musí na ně být v textu poukázáno.Budou zařazeny průběţně v textu, pouze je-li to  



 

             nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 8).  

 Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

 přehledně uspořádány tak, aby kaţdý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.  

 U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 

            jejich  pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na  

            seznam pouţité literatury.  

 Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

            mohou  sníţit klasifikaci práce.  

 
ad 7)  BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze  

            světových jazyků.  

 Seznam pouţité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 

 důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu pouţité literatury musí 

            být uveden odkaz v textu BP. 

 
ad 8)  Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.),  

             které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 
 Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

            katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto:  

 
nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

    

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
uprostřed:   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

 
dole:    Rok      Jméno a příjmení  

 
Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také v 

elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině.  

 

IV. 

 
 Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůţe být přijata k obhajobě. Tyto 

zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 

metalurgie a materiálového inţenýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 

akademického roku 2009/2010.  
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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá antikorozní povrchovou úpravou kovů ţárovým zinkováním 

ponorem. V teoretické části jsou popsány základní antikorozní úpravy zinkem, s detailním  

zaměřením na ţárové zinkování. 

Část praktická zkoumá vznik defektů vrstvy zinkového povlaku při dalším technologickém 

zpracování ţárově pozinkovaných plechů. Konkrétně chování zinkového povlaku při ohybu  

v závislosti na tloušťce materiálu 0,55, 1,5 a 2mm. 
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Ţárové zinkování, zinkový povlak, ohyb. 

 

 

 

.Abstrakt  

This thesis focuses on corrosion preservation of  metal surface by hot zinc submersion. In 

theoretical part are described basic corrosion protection adjustments by zinc, in detail for hot 

zinc treatment. The practical part investigates the establishment of defects of zinc film during 

further technological treatment of hot zinc plates. Specifically the behaviour of zinc film 

during bending with reference to thickness of material 0,55; 1,5 and 2 mm. 
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1   ÚVOD 

V roce 1741 francouzský chemik Melouin objevil, ţe zinkový povlak dokáţe ocel ochránit 

před korozí, ale nevěděl, proč se tak děje. Aţ v roce 1837 si francouzský inţenýr Sorel nechal 

patentovat ţárové zinkování.  Poţil výraz ¨galvanizing¨, protoţe si všiml, ţe galvanický proud 

dokáţe ocel chránit i kdyţ se povlak zinku poškodí. 

 

Přesto, ţe se postup pouţívá jiţ od uvedené doby, je stále jedním z technicky 

nejprogresivnějších způsobů ochrany kovů před korozí. Další výhodou je moţná regulace 

tloušťky zinkové vrstvy, pruţnosti a vzhledu povlaku. Všechny ochrany před korozí jsou 

zaloţeny na vytvoření ochranné bariéry nebo vytvoření galvanického článku. Ţárový zinek 

nabízí obě varianty ochrany kovů před korozí 

 

Ocel je nejdůleţitější a nejvíce uţívaný konstrukční kov. Má jednu podstatnou nevýhodu, 

podléhá korozi. Koroze je nebezpečná a náklady na její negaci prudce stoupají. Při moderních 

konstrukčních metodách se stále více přechází na lehké a ekonomické konstrukce. 

Roste obliba tenkých plechů a profilů. U těchto výrobků je koroze zvláště nebezpečná. 

Jediným řešením je zpomalit korozi nebo jí zabránit. 

 

Moţností nanášení povlaku zinku je několik, ale nejvyuţívanější technologií je ţárové 

zinkování ponorem (dále jen ţárové zinkování). Tento typ zinkování je omezen pouze 

kvalitou zinkovaného materiálu konstrukčním řešením a rozměry zinkované konstrukce. 

Zinkují se jak hotové výrobky,  tak polotovary. 

 

Tato práce si klade za cíl charakterizovat ţárové zinkování jako jednu ze základních 

antikorozních úprav kovů. V části praktické je proveden rozbor závislosti vzniku defektů 

na tloušťce zinkového povlaku a základního materiálu při následném technologickém 

zpracování.  
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2   POUŢITÍ ZINKU JAKO ANTIKOROZNÍ OCHRANY KOVŮ 

2.1 Sherardování ( termodifuzní zinkování ) 

 

Zinkování se provádí v uzavřených komorách, ve kterých dochází k difúzi zinku do struktury 

oceli. Z toho důvodu velikost komor limituje maximální rozměry dílců určených 

k termodifúznímu zinkování. 

 

Proces spočívá v difúzním napouštění ocelových předmětů zinkem v pracovní peci naplněné 

zinkovým práškem. Reakce probíhá v rotující elektrické peci při teplotách 360 - 430 °C.  

Výsledkem procesu je vznik vnější vrstvy oceli napuštěné zinkem na povrchu chráněných 

ocelových předmětů. Takto vzniklá povrchová vrstva se vyznačuje mimořádnou antikorozní 

ochranou bez rozměrové změny pokovených předmětů. Termodifúzní metoda se dále 

vyznačuje vysokou otěruvzdorností  díky absenci odloupnutelné vrstvy. Díky niţším teplotám 

nedochází ke změně struktury základního ocelového materiálu a je tak vhodná například 

i k ochraně pruţin a podobných tepelně upravených součástí. 

 

Povrchová vrstva vzniklá následkem termodifúzního zinkování se skládá z různých 

mezikristalických sloučenin zinku a ţeleza, viz obr.1. [1, 2]. 

 

 
 

Obr. 1 Průřez povlaku zinkové vrstvy nanesené sherardováním ( převzato z [1, 2] ) 
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2.1.1 Přednosti technologie 

 

•  Silné adhezní spojení vrstev-bez loupání a prasklin. 

•  Vysoká antikorozní odolnost. 

• Vysoká spolehlivost pokrytí - asi dvojnásobně delší doba antikorozní odolnosti ve 

srovnáním s ţárovým zinkováním. Příkladem vrstvu třídy 35 určenou do korozního prostředí 

stanovuje norma na 30µm přičemţ do téhoţ prostředí je normou určená vrstva 70 mikrometrů 

ţárového zinku viz tab.1. 

•  Vysoká trvalost získaného povrchu-velmi vysoká odolnost na otěr. 

•  Jednotná tloušťka získané vrstvy. 

•  Hladký povrch-zamezuje vzniku zinkových nárostů a zvýšené drsnosti. 

•  Komplexní pokrytí-opakovatelnost zpracování. 

•  Získání dokonalé přípravy povrchu pro lakování nebo pogumování. 

•  Schopnost nanesení zinkové vrstvy v rozmezí 15 aţ 120µm. 

• Poměrně nízká teplota procesu-moţnost zpracování dílců jako jsou pruţiny bez vlivu na       

jejich mechanické a pevnostní vlastnosti. 

•  Moţnost zinkování v barvách-šedá, stříbrná, zelená a černá. 

•  Proces příznivý ţivotnímu prostředí. Nevyuţívá chromování [1]. 

2.1.2 Třídy povlaku 

V souladu s normou EN 13811 [3] se tloušťka termodifuzního povlaku určuje podle 

následujících tříd: tab. 1 

 

Tabulka 1 – Třídy povlaku sherardování (převzato z [1]) 

 

Třída 

Min. 

tloušťka 

povlaku 

(μm) 

Pouţití 

Třída 

15 
15 Průměrné podmínky vnitřní i vnější. 

Třída 

30 
30 

Podmínky vnitřní i vnější v prostředí se zvýšenou agresivitou nebo 

jestli to vyţadují zvýšené nároky na ţivotnost povlaku. 

Třída 

45 
45 Silně korozní prostředí, průmyslové a mořské ovzduší. 
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2.2   Galvanické zinkování 

Galvanické zinkování je elektrolytický děj, při kterém se na elektricky vodivé materiály, 

ve většině případů ocelové díly (katoda), elektrochemicky vyloučí zinkový povlak 

rozpuštěním zinku (anody). Vytvoří se tak nejen antikorozní, ale také esteticky přijatelný 

povlak. Kvalita provedené povrchové úpravy je přímo závislá na kvalitě vstupního materiálu. 

Dílce musí být řádně odmaštěny, zbaveny hrubých okují, barev nebo hloubkové koroze. 

 

Vlastní galvanické zinkování se provádí v zinkovací lázni. Do tohoto roztoku je zavedena 

anoda ve tvaru destičky. Průchodem elektrického proudu se uvolňují ionty z roztoku a ty se 

rovnoměrně usazují na předmětu. 

  

Aby se předmět správně pokovil, je potřeba ho řádně připravit. Tyto přípravy se skládají 

z mechanické a chemické části. V mechanické části se předmět zbavuje nečistoty buď 

kartáčováním, nebo otíráním pískem v bubnech. Dále se brousí dřevěnými kotouči a nakonec 

se leští vídeňským vápnem (kysličník ţelezitý). Chemická část slouţí  k dokonalému očištění 

od zoxidovaných povrchů pomocí kyselin a také k důkladnému odmaštění kovového výrobku. 

Ještě před odstraněním mastnoty se předmět naváţe na drátky, aby jiţ nedocházelo ke 

kontaktu s kůţí. 

 

2.2.1   Technologický postup galvanického zinkováni  

Technologický postup se vţdy přizpůsobuje druhu předmětu, technice pokovení, stavu 

povrchu předmětu a typu lázně. Na kvalitu zinkového povlaku má vliv soubor elektrických, 

technologických a tepelně technických veličin a podmínek, které je nezbytné respektovat 

podle poţadované jakosti a typu lázně. 

 

Přehled povinných a následně moţných operací pro dosaţení kvalitního elektrochemického 

povlaku [4, 5]: 

 

• předúpravy:                                     - moření 

                                                            - chemické odmaštění 

                                                            - mechanické odstranění hrubých nečistot 
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• pokovení materiálu:                        - aktivace 

                                                            - zinkování 

                                                            - vyjasňování 

 

• další moţné operace:                       - pasivace (chromatování) 

                                                            - konzervace, utěsňování 

 

2.2.2   Typy zinkových lázní 

 

• Alkalické kyanidové lázně - nejsou náročné na předúpravu povrchu před pokovením. 

Hlavní nevýhoda, která vedla k jejich nahrazení jinými procesy, je hygienická a ekologická   

nebezpečnost kyanidu [3, 6]. 

 

• Alkalické nekyanidové lázně - snadná a levná likvidace odpadových vod a moţnost   

náhrady kyanidovaného elektrolytu beze změn v technologickém zařízení. Mezi nevýhody 

patří nízká vylučovací rychlost, horší mechanické vlastnosti povlaků a nízká teplotní  odolnost 

lázní. 

 

• Slabé kyselé lázně – po stránce estetické vytvářejí nejkvalitnější povlaky ze všech 

zinkových elektrolytů. V tomto typu lázně se poměrně snadno pokovuje litina, protoţe 

vylučuje zinek s nízkým přepětím [6]. 

 

• Slitinové zinkové lázně - podstatnou výhodou slitinových povlaků je vysoká korozní 

odolnost, jak vlastních povlaků, tak i konverzních úprav (část kovu na povrchu reaguje 

s chemickou lázní a změní se na nerozpustnou sloučeninu pevně lpící na upravovaném 

povrch). Chromátové povlaky na slitinových povlacích jsou korozně odolné i za vyšších 

teplot, kdy srovnatelné chromáty na zinku ztratí svou protikorozní ochranu. 

Výhody slitinových povlaků jsou vykoupeny komplikovanější a nákladnější technologií a v 

některých případech i problémy při likvidaci odpadů  [2, 6]. 
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3   ŢÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM 

Ţárové zinkování ponorem je metalurgický proces, při kterém se povlak na ocelovém nebo 

ţelezném dílu vytvoří vzájemnou reakcí základního materiálu výrobku se zinkovou taveninou 

v lázni. Při reakci kovově čistého povrchu materiálu s roztaveným zinkem vznikají postupně 

slitinové fáze ţeleza a zinku ( γ, δ, ζ ). Ve směrech od rozhraní materiál-povlak klesá obsah 

ţeleza (obr. 2). 

 

Obr. 2   Schéma řezu povlakem žárového zinku se všemi vznikajícími fázemi (převzato z  [7]) 

 

Při vynořování z lázně ulpí na slitinových fázích vrstva čistého zinku (fáze η). 

Pokud v průběhu chlazení tato vnější vrstva zinku nezreaguje se ţelezem, pak zůstává povlak 

kovově lesklý. Za přítomnosti legujících prvků, které nejsou rozpustné v η - fázi zinku 

(cín, olovo), krystalizuje povrchová vrstva zinku a vytváří různě orientované krystaly 

tzv. květů. Povlak s uvedenou strukturou vzniká vţdy na neuklidněných a hliníkem 

uklidněných ocelí. Zásadní vliv na průběh reakce ţelezo zinek má forma ζ-fáze, která má buď 

zhuštěný charakter a transport iontů ţeleza, nutných pro další reakci se zinkem brzdí, nebo mu 

neklade ţádné překáţky. 

 

Ţárové zinkování se většinou provádí v ocelových vanách při teplotě 450 aţ 470˚C. 

Pouze v keramických zinkovacích vanách, lze provádět pokovení při teplotě nad 530˚C, 

tzv. vysokoteplotní zinkování. Při těchto teplotách nevzniká ζ-fáze, proto i průběh reakce 
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mezi oběma kovy ztrácí závislost na sloţení základního materiálu. Vysoko teplotní zinkování 

se pouţívá při pokovení spojovacího materiálu a temperované litiny [7, 8]. 

 

Struktura povlaku 

Při ţárovém zinkování ponorem se na zinkovaných součástech tvoří slitinový povlak, který je 

výsledkem metalurgické reakce. V době, kdy je součást ponořena do zinkové taveniny, 

dochází mezi ţelezem a zinkem k reakci, při níţ mezi oběma kovy vznikají intermetalické 

vazby. Teplota zinkové taveniny při závěsovém zinkování v zinkovnách je přibliţně 450°C. 

Zinek za těchto podmínek částečně difunduje do feritu (ţeleza α), kde v povrchové vrstvičce 

vytváří jednosloţkový substituční roztok s obsahem zinku do 4 hm. %. Na tomto podkladu 

dále narůstají binární ţelezo zinkové fáze. Přímo na substrátu se vytvoří tenká, velice 

adhezívní vrstvička fáze γ. Je to typická elektronová sloučenina o sloţení Fe5Zn21. Na ni pak 

navazuje intermediální slitinová fáze δ se sloţením FeZn7 a dále fáze ζ se sloţením FeZn13. 

Následně při vynořování pozinkované součásti ze zinkové taveniny ještě na jejím povrchu 

vţdy ulpí čistý zinek (fáze η). Jednotlivé slitinové fáze jsou v povlaku zastoupeny v různém 

vzájemném poměru a jejich tloušťky i struktura závisejí na celé řadě faktorů ovlivňujících 

průběh metalurgického děje. Podstatnou roli zde hraje chemické sloţení zinkované oceli, 

především obsah křemíku přidávaného do uklidněných ocelí jako dezoxidační činidlo. 

Vlastnosti povlaku ovlivňuje rovněţ struktura a kvalita povrchu oceli i tloušťka její stěny 

a v neposlední řadě přítomnost cizorodých látek na jejím povrchu. Kombinace všech těchto 

faktorů vede k tomu, ţe povlak vytvořený při zinkování v  zinkovnách se vyznačuje celou 

škálou různých morfologických odchylek  [9, 10] 

 

Kaţdá z fází má své charakteristické chemické sloţení a vlastnosti. 

 

Fáze α  • při teplotě 450˚C se v oceli můţe rozpustit aţ 4% Zn, bez fázové přeměny. 

               Proto není fázové rozhraní mezi ocelí a  rozpuštěným zinkem. 

 

Fáze γ  • (Fe5Zn21) obsah ţeleza v dané fázi se pohybuje mezi 21-28%, její povlak je velmi 

                tenký a na metalografickém výbrusu je neviditelná, má vysokou tvrdost (viz.tabulka  

                 č.2)  [9, 12]. 

          

Fáze δ • (FeZn7) obsah ţeleza se pohybuje mezi 7-12℅. Je výraznější v porovnání s fází  

                γ. Je tvořena tvrdými sloupkovými krystaly kolmými na povrch.  
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Fáze  ζ • (FeZn13) obsah ţeleza 6-6,2℅. Tvoří hrubé sloupcové krystaly orientované  

                kolmo na povrch. Krystaly této fáze při zinkování často odpadávají  od povrchu   

                součástí a klesají ke dnu, kde tvoří odpad [7, 9].        

 

Fáze η  • jedná se o povlak čistého zinku, který vznikl vynesením zinkové lázně při  

                vytahování předmětu. Daná fáze je velmi měkká  a plastická. Přítomnost dané fáze     

               je zásadní, mají-li být materiály tvářeny bez porušení povlaku zinku [7, 9].   

  

 

Tabulka 2 Mikrotvrdost a krystalová struktura žárově zinkovaných povlaku ( převzato z [9, 

12]). 

FÁZE VZOREC 

KRYSTALOVÁ 

STRUKTURA MIKROTVRDOST VH 25mg 

α Fe(Zn) BCC 104 

γ  Fe5Zn21 BCC 505 

δ FeZn7 HEXAGONÁLNÍ 358 

ζ FeZn13 MONOKLINICKÁ 208 

η Fe(Zn) HCP 52 

 

 

Zinková vrstva musí být souvislá, pevně lpějící na povrchu a nesmí se odlupovat. Tloušťka 

zinkového povlaku musí odpovídat normě ČSN EN ISO 1461.viz.( tabulka č.3, 4) [11]. 

 

Norma ČSN EN ISO 1461 jasně definuje : 

 

• Co je ţárové zinkování, vytváření povlaku zinku nebo slitiny zinek-ţelezo na ţelezných a  

ocelových výrobcích ponořením předupravené oceli nebo litiny do roztaveného zinku [11]. 

•  Stanovuje tloušťku povlaku na běţným způsobem zpracované oceli [11]. 

• Stanovuje tloušťku povlaku na ocelových výrobcích se závitem, které byly zinkovány  

s odstředěním (viz. tab.4) [11]. 
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Tabulka 3 Minimální místní a minimální průměrné tloušťky povlaku zinku podle ČSN EN ISO 

1461-výrobky na závěsech ( převzato z [11]) 

 

                     Minimální místní a minimální průměrné tloušťky povlaku žárového zinku podle  

ČSN EN ISO 1461-VÝROBKY NA ZÁVĚSECH 

Základní materiál/výrobek Místní tloušťka  povlaku Průměrná tloušťka povlaku 

a jeho tloušťka ( d) mm (minimální) (μm) (minimální) (μm) 

ocel d > 6 70 85 

ocel 6 > d > 3 55 70 

ocel 3 > d > 1,5 45 55 

ocel 1,5 > d  35 45 

litina d > 6 70 80 

litina d < 6 60 70 

 

Tabulka 4  Minimální místní a minimální průměrné tloušťky povlaku zinku podle ČSN EN ISO 

1461-výrobky se závitem, které byly zinkovány s odstředěním  ( převzato z [11]) 

 
                     Minimální místní a minimální průměrné tloušťky povlaku žárového zinku podle  

ČSN EN ISO 1461- odstředivé výrobky 

Odstředěný výrobek se závity- 

d>20 45 55 

20>d>6 35 45 

6>d 20 25 

Odstředěný výrobek včetně odlitku- 

d>3 45 55 

d<3 35 45 

 

 

• Stanovuje tloušťku povlaku na jiných ocelových výrobcích, které byly odstřeďovány 

• Stanovuje odebíraní vzorků a metod měření tloušťky. Měření se provádí magnetickým       

tloušťkoměrem, který měří tloušťku povlaku nebo  chemickou metodou, kterou se stanovuje 

hmotnost povlaku. 

•  Stanovuje počet měření 

• Stanovuje počet vzorků, u nichţ tloušťka povlaku musí být zkontrolována s odkazem na  

velikost série, která se zinkuje. 

•  Popisuje vizuální podobu povlaku. 

•  Stanovuje čistotu zinku pouţívaného při přípravě povlaku  [11]. 
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3.1   Technologický postup ţárového zinkování 

     

3.1.1   Proces povrchové předúpravy 
 

Slouţí k odstranění nečistot  (tuky, koroze) z povrchu materiálu a k zachycení vzniklých 

plynných a kapalných odpadů. 

 

Mezi procesy předúpravy patří : 

 

•  Odmašťování - se provádí ponorem do vany s odmašťovadlem. Doba ponoru 

v odmašťovací  lázni je cca 10min. 

•  Teplý oplach materiálu - slouţí k odstranění mastnot z odmašťovací lázně a  k odstranění 

zbytků lázně z povrchu výrobku. Tento proces je nutný proto, aby se zbytky odmašťovadel 

nedostaly do mořicí lázně s kyselinou, která by se znehodnotila. Teplý oplach se provádí 

v rozmezí 35-50˚C [4, 12]. 

•  Moření - se provádí v kyselině chlorovodíkové (HCl). Při moření dochází k rozpuštění 

oxidů a jejich přechodu ve formě chloridu ţeleznatého do mořicí lázně. Moření probíhá ve 

třech vanách o vstupní koncentraci 16-18℅ ( 280-320g HCl/l). Expoziční doba v mořicí lázni 

je 15-20 minut. Teplota lázně maximálně 40˚C. Doba ponoření se mění dle stupně oxidace 

povrchu a aktuální koncentrace HCl. Je nutné, aby mořené výrobky byly světle šedé po celé 

ploše tzn.  aby z nich byly odstraněny oxidy. Obsah volné HCl v mořicí kyselině nemá 

klesnout pod 2℅ [12, 13]. 

• Studený oplach materiálu. - Tato operace slouţí k odstranění zbytků  mořicí kyseliny a solí 

chloridu ţelezitého z povrchu výrobku. Teplota oplachu se má pohybovat cca 20˚C a hodnota 

pH min =3 [10, 12]. 

 

3.1.2   Ţárové zinkování – tavidlová lázeň 

 

Základní funkcí tavidla je odstranění zbytků oxidů z mořeného povrchu, zabránění vzniku 

dalších oxidů při manipulaci s výrobky, zabránit oxidaci při ohřevu výrobků a sníţit 

povrchové napětí na rozhraní povrchu materiálu - roztavený zinek tak, aby se zajistilo 

dokonalé pokrytí povrchu roztaveným zinkem. 
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Výrobky ponořené v tavicí lázni při teplotě 35-50˚C setrvají cca 5minut, záleţí na tloušťce 

materiálu.. Výrobek musí v tavicí lázni naakumulovat dostatečné mnoţství tepla. Po vyjmutí 

z lázně je nutné nechat výrobek řádně okapat. Pro operaci tavidlování se pouţívá směs 

chloridu zinečnatého a chloridu amonného. Před samotným zinkováním se provádí sušení 

materiálu v sušičce při teplotě 140˚C nebo na pomocném stojanu. 

 

 

• Tavidlo se nanáší dvěma hlavními způsoby: 

a/ výrobek prochází před ponořením do zinkovací lázně vrstvou bezvodého roztaveného 

tavidla, které je ve zvláštní jímce na hladině lázně, to je tzv. mokré zinkování neboli 

zinkování s roztaveným tavidlem [2, 7]. 

b/ Výrobek se ponoří do silného vodného roztoku tavidla, které se nechá na povrchu výrobku 

zaschnout, a potom se výrobek zinkuje v lázni, to je tzv. zinkování suché neboli zinkování se 

zaschlým čili vysušeným tavidlem [2, 7]. 

 

Nutné vlastnosti tavidla: 

 

•  Stále sloţení tavidla. 

•  Při styku s roztaveným zinkem se musí uvolnit dané mnoţství chlorovodíku. 

•  Sloučeniny kovů, které při tom vznikají musí být redukovány roztaveným zinkem. 

•  Tavidlo musí uvolňovat prchavé látky. Tyto látky pomáhají mechanicky rozhánět nečistoty 

na hladině lázně. Vytvářejí neutrální atmosféru v místě, kde se ocelový výrobek noří do 

lázně. 

•  Veškeré reakce s tavidlem musí probíhat rychle. 

• Zplodiny z tavidla musí být pohyblivé, lehce odstranitelné a nesmí působit korozivně na 

výrobky po jejich pozinkování. 

• Tavidlo musí zmenšovat povrchové napětí, tím zlepšuje smáčení ţeleza v roztaveném 

zinku. 

•  Další moţné poţadavky na tavidlo závisí na způsobu nanášení tavidla na výrobek  [2, 7]. 
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3.1.3   Zinkovací lázeň 

 

Výrobek se pomalu ponoří do zinkové lázně při teplotě 445˚C aţ 460˚C, kde zcela ponořený 

setrvá nutnou dobu. Kritická teplota lázně je 470˚C, kdy dochází k velké rychlosti rozpouštění 

Fe, coţ je velmi nebezpečné pro materiál zinkovací vany. Tuto dobu určují parametry 

výrobku. Tloušťka výrobku a jeho konstrukce. Pohybuje se v rozmezí 30-60 vteřin na 1mm 

tloušťky materiálu. Ukončení zinkování se pozná ukončením vývoje plynu  (tzv.vyvařování) 

a objeví se zinkový popel na hladině taveniny. Před vytaţením výrobku z vany se musí 

provést staţení zinkového popela z hladiny zinkové lázně do rohu vany. Teprve poté se můţe 

výrobek rychlostí 0,6 aţ 1,0 m/min vytáhnout z vany a nechat vychladnout na stojanech [7, 

12]. 

 

3.2   Druhy vad zinkového povlaku 

 

• Hnědá koroze zinkového povlaku vzniká v  důsledků chybějící vrstvy čistého zinku.   

Dochází  k oxidaci ţeleza nebo ţelezo zinkové slitinové vrstvy. 

 

•  Drsný povlak vzniká na ocelí s velkým obsahem Si nebo C, přehřátím povrchu dílce. 

Znečištěn oxidy ţeleza nebo chloridy ţeleza z moření. Také moţným přilnutím tvrdého 

zinku na povlak a přemořeným materiálem [4]. 

 

• Puchýře vznikají desorpcí absorbovaného vodíku v oceli v průběhu tuhnutí zinku, 

tzv. přemořený   materiál. 

 

• Deformace  vznikají pnutím materiálu vlivem metalurgického zpracování za studena, 

svařováním, vzduchem uzavřeným v dutinách konstrukce nebo pomalý ponořováním  

velkých konstrukcí. 

 

• Zlomy se objevují při narůstání zinku ve štěrbinách materiálu. 

 

• Odprýsknutí povlaku se projevuje vlivem rozdílných fyzikálních vlastností oceli a zinku, 

  kdy dochází při  rychlém ochlazování k pnutí materiálu a odprýskání zinku, také velká 

vrstva zinku způsobuje tuto vadu. 
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• Záclony vznikají na mírně zaolejovaném povrchů nebo při výskyty oxidů ţeleza 

na mořeném povrchu. Také jsou způsobeny špatným stékáním z povrchu zinkovaného 

materiálu. 

 

• Šedý povlak je charakteristický pro ocel s velkým obsahem Si, C nebo P. Moţná usazenina 

sloučenin ţeleza z přecházejícího mořicího procesu (vlivem špatného oplachu po moření). 

 

• Bílá rez vzniká v průběhu několika týdnu po zinkování. Vzniká na povrchu vrstva 

zásaditého  uhličitanu  zinečnatého. Vytvoření této vrstvy je závislé na mnoţství CO2  

ve vzduchu. Jeho nedostatek a voda na povrchu pozinkovaných částí zabraňuje vzniku 

ochranné vrstvy. V takovém případě se na povrchu tvoří bílá rez. Průběh vývoje je závislý 

na vlhkosti prostředí a ročním období. Bílá rez opticky poškozuje obraz zinkování,. 

Vliv bílé rzi neovlivní kvalitu ţárového zinkování  a není dle ČSN EN 1461 důvodem 

k reklamaci [11]. 

 

• Černá místa vznikají nepozinkováním. Opotřebované tavidlo, nízká teplota taveniny,  

Zbytky barev, olejů, tuků, vysoký obsah hliníku v zinkové tavenině. Vzduch nemůţe unikat 

z ponořeného dílce do taveniny. 

 

• Rozdílné vytváření květů je způsobeno rozdílnou tloušťkou materiálu a rychlostí 

chladnutí. 

 

• Vystupující zbytky tavidla vznikají na materiálu, který byl v průběhu ponoření slepen. 

 

3.3   Vlivy ovlivňující kvalitu zinkového povlaku 

Pro ţárové zinkování je vhodná většina ocelí včetně nelegovaných uhlíkových ocelí, 

jemnozrnné oceli, kalených a popouštěných ocelí, dutých profilů tvářených za tepla i za 

studena, ocelí pro výztuţ do betonu, šedé a temperované litiny. Automatové oceli obsahují 

síru jsou nevhodné [13, 14]. 
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3.3.1   Vliv teploty lázně na strukturu zinkového povlaku 

 

Při teplotě tání ( 419,4˚C) není zinek dosti tekutý a kromě toho se ochlazuje v místě, kde se 

vkládá málo teplý nebo studený ocelový výrobek. Z tohoto důvodu se v praxi udrţuje teplota 

zinkové lázně v rozmezí 430-460˚C. 

Při teplotách nad 475˚C se značně zvyšuje rychlost tvoření neţádoucích intermetalických 

sloučenin ţeleza s uhlíkem [12, 13]. 

 

3.3.2   Vliv délky ponoru výrobku v zinkovací lázni na strukturu povlaku 

   

Prodlouţením doby ponoru ocelového výrobku v zinkovací lázni při konstantní teplotě 

vzrůstají vrstvy intermetalických fází. Rychlost růstu jednotlivých fází závisí na rychlosti 

vstřícné difuze ţeleza a zinku [12, 14]. 

 

3.3.3   Vliv sloţení oceli na strukturu zinkovaného povlaku. 

  

Některé prvky, jako křemík a fosfor. mohou způsobit, ţe reakce mezi ţelezem a roztaveným 

zinkem na povrchu oceli trvá déle coţ se můţe projevit na kvalitě zinkového povlaku 

(viz. tabulka 5). Reakci roztaveného zinku s ocelí můţe také ovlivnit způsob předchozího 

zpracování materiálu ( např. zda byla válcovaná za tepla nebo za studena) [15]. Tabulka 5 

poskytuje zjednodušený návod sloţení ocelí,  které jsou spojeny s určitými typickými 

vlastnostmi povlaku vytvořeného ţárovým zinkování při teplotách 450 aţ 470˚C 
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Tabulka 5 - Vztah mezi vlastnostmi povlaku a složením oceli ( převzato z [15]) 

Třída Typický obsah reaktivních prvků Doplňující informace Vlastnosti produktů 

A < 0,04%Si a <0,02% P  Viz. Poznámka 1 Viz. Poznámka 2 

    Slitina Fe/Zn může dosahovat    

    až k povrchu povlaku. S rostoucím Povlak má lesklý vzhled 

    obsahem křemíku roste tloušťka a jemnější strukturu. Stavba 

  0,14%Si až 0,25% Si povlaku. Reaktivitu oceli mohou  povlaku obsahuje vnější 

B    ovlivňovat i jiné prvky. Zejména vrstvu čistého zinku. 

    obsah fosforu převyšující 0,035%   

    způsobí zvýšení reaktivity.   

    Mohou vznikat povlaky Povlak má tmavý vzhled a hrubší 

C >0,04% Si až 0,14℅Si s nadměrnou tloušťkou. texturu. V povlaku převažují slitiny 

      železo/zinek, které často dosahují 

        až k povrchu  povlaku. Odolnost 

  > 0,25% Si S rostoucím obsahuje křemíku proti poškození při manipulaci je  

D    roste tloušťka povlaku snížená 

POZNÁMA 1 Lze očekávat, že tyto vlastnosti budou dosaženy také na ocelích, jejichž složení vyhovuje vztahu   

Si + P <0,09%. U oceli válcovaných za studena lze očekávat, že tyto vlastnosti budou dosaženy na ocelích, jejichž   

složení vyhovuje vztahu Si + P<0,04%.         

POZNÁMKA 2 Vlastnosti povlaku uvedené v této tabulce mohou být významně ovlivněny přítomnosti legujících prvků 

( např. niklu ) v zinkové tavenině. Tato tabulka neposkytuje vodítko pro žárové zinkování při vysokých teplotách o     

hodnotě  530˚C až 560˚C. (Žárové zinkování v keramických vanách )       

POZNÁMKA 3 Složení ocelí uvedená v této tabulce se budou působením jiných činitelů značně měnit, a proto se budou 
měnit také jednotlivé mezní 
hodnoty.         

 

3.3.4   Vliv prvků rozpuštěných v zinkovací lázni na vlastnosti povlaku 

 

Kovy, které se běţně vyskytují v nepatrném mnoţství v zinkovací lázni ( cín, olovo, 

kadmium, antimon, vizmut), mají malý vliv na vznik a růst fázi ţelezo zinek a na tloušťku 

a plastické vlastnosti zinkového povlaku. Někdy se tyto prvky v malém mnoţství přidávají do 

lázně zcela záměrně, aby se vytvořil (vykrystalizoval) tzv.zinkový květ na povrchu povlaku. 

 

Příměsi mohu zvyšovat nebo sniţovat povrchové napětí a viskozitu roztoku. Dále mohou 

změnit sloţení a tloušťku krystalizujících fází, mohou samy vstupovat do těchto fází a měnit 

rychlost tvoření těchto fází. 

 

• Cín – jeho obsah je nepatrný (0,002%). Nepůsobí příznivě na mechanické vlastnosti 

zinkového povlaku. Při obsahu aţ 0,5% podporuje vznik velkých zinkových květů  

(krystalových obrazců). 
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• Antimon - Z tohoţ důvodu  ( aby se vytvořily obrazce ) se do lázně přidává někdy antimon 

(do 0,3% ), protoţe zvyšuje rozpustnost ţeleza v lázni. Ţelezo má v lázní velký vliv na 

zvýšení viskozity zinku. Tento vliv se projevuje zvětšením tloušťky povlaku. 

 

• Olovo - ze všech příměsí vyskytujících se v zinku připadá nevětší podíl na olovo ( aţ 1%). 

Olovo v takovém mnoţství je při teplotě kolem 450˚C v tekutém zinku nerozpustné, ale při 

poklesu teploty se částečně vylučuje a klesá na dno zinkovací lázně. Bylo vypozorováno, 

ţe při obsahu nad 0,5% Pb dostává zinkový povlak tmavší barvu [10, 12]. 

 

• Kadmium - jeho obsah v zinku bývá aţ 0,2%, zvyšuje podobně jako antimon rozpustnost 

ţeleza v zinku. 

 

• Arsen - se vyskytuje v lázni v nepatrném mnoţství ( do 0,01% ), přesto se jedná 

o nejškodlivější příměs, neboť zvyšuje křehkost zinkového povlaku. 

 

•  Hliník - má jako přísada do zinkovací lázně i v malém mnoţství příznivý vliv. 

Zásadně zmenšuje propal zinku na povrchu lázně tím, ţe utvoří ochrannou kysličníkovou 

vrstvičku [12]. 

 

 

3.3.5   Vliv svařování a řezání plamenem 

 

Pokud moţno tyto operce provádět před ţárovým zinkováním. Důvodem je skutečnost, 

ţe zinek se  taví  při 420˚C a vře při 907˚C, kdy se odpařuje. Obě zmíněné teploty jsou niţší 

neţ teplota svařovacího oblouku nebo řezacího plamene hořáku. Pokud tedy svařujeme nebo 

řeţeme plamenem po ţárovém zinkování, protikorozní povlak se v okolí sváru odpaří a musí 

ho nahradit zinkový kontaktní nátěr [7, 10]. 
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3.3.6  Deformační praskání 

 

Konstrukční řešení výrobku by mělo předcházet moţnosti vzniku zbytkového napětí 

ve výrobku. Toto napětí můţe přesáhnout mez pevnosti v tahu pouţité oceli a zapříčinit 

moţnou deformaci praskáním. Konstrukční řešení vhodné pro ţárové zinkování obvykle 

zabrání vzniku těchto problému [10, 12, 16]. 

 

3.3.7   Vodíkové křehnutí 

 

Konstrukční oceli obvykle absorpcí vodíku během moření nekřehnou a zbylý vodík (pokud 

nějaký je) tyto oceli obecně neovlivňuje. U konstrukčních ocelí absorbovaný vodík během 

ţárového zinkování unikne [15, 16]. 

 

3.3.8   Křehnutí v důsledku zpevnění stárnutím 

 

Aby se zmenšilo riziko zkřehnutí, má se při navrhování a výrobě zajistit, aby lokální 

deformace za studena byla co nejniţší.  

 

Křehnutí u výrobků, které byly tvářeny za studena je hlavním metalurgickým jevem. 

Tento jev postihuje všechny typy ocelí. V závislosti na rozsahu deformace za studena 

se zvyšuje pevnost oceli, opakem je současné sniţování houţevnatosti a taţnosti. 

 

Sníţit riziko křehnutí u výrobků tvářených za studena lze ovlivnit vhodným výběrem oceli 

s vyšší houţevnatostí, s ohledem na původní vrubovou houţevnatost přechodovou teplotu 

nedeformované oceli má být kaţdé procento deformace vyváţeno sníţením přechodové 

teploty o 3˚C [9, 15]. 
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3.4   Vliv procesu ţárového zinkování na výrobek 

 

3.4.1  Rozměrová tolerance u závitových součástí 

 

Obecně platí, ţe mezi vnitřním a vnějším závitem má být taková vůle, aby se mezi ně vešel 

povlak dané tloušťky.  

 

Poţadované závitové vůle lze docílit dvěma způsoby:  

- zmenšením rozměrů závitu matice  

- zmenšením rozměru závitu šroubu 

 

Konstrukční řešení spojovacích součástí vyţaduje po pozinkování okamţité odstředění pro 

zajištění čistoty závitu. 

 

Při konstruování výrobků a polotovarů, které se následně ţárově pozinkují, je třeba počítat 

s roztaţností oceli. Tato roztaţnost je 6mm/m při teplotě 450 ˚C [15]. 

 

3.5 Doporučená konstrukční řešení výrobků, pro ţárové zinkování    

ponorem 

Duté prostory  vyţadují  odvětrání a vytékající otvory, které jsou závislé na tvaru a rozměru 

konstrukce (viz obr.3) [6, 7].  Sváry na konstrukci musí být bez vad. V mezerách a pórech 

sváru se můţe objevit zbytek tavidla a mořidla, coţ vede k poškození zinkového povlaku. 

Veškeré nerovnosti na povrchu základního materiálu, jako jsou jizvy po okujích, hloubková 

rez a svarové švy, zůstávají po zinkování viditelné. Drsnost povrchu ovlivňuje tloušťku 

a vzhled zinkového povlaku.   

 

Je zcela nepřípustné ţárově zinkovat uzavřená dutá tělesa. Hrozí nebezpečí exploze. To platí 

také pro přeplátovaná ovařená místa, která musí být odvětrána. Dokonce také trubky o menší 

světlosti neţ 10mm a délce větší neţ 1500mm se v zinku chovají jako dutá tělesa a běţným 

způsobem je nelze kvalitně pozinkovat. 

 

 



 

19 

Není vhodné zinkovat velké nevyztuţené plochy z  tenkého matriálu. Mohou se při 

pozinkování deformovat. 

 

Odlitky z pískových forem se musí před pozinkování otryskat  [7, 14]. 

 

Znázorněná vhodná konstrukční řešení. 

                                                                      

Obr.3 Vhodné umístění odtokových otvorů v ocelové konstrukci a vhodné konstrukční řešení.    

( převzato [6]) 

 

3.6   Pouţití ţárového zinku 

• téměř ve všech dostatečně větraných vnitřních prostředích 

• téměř v jakémkoli vnější prostředí 

• v kontaktu s tvrdou vodou do 60˚C 

• v mnoha typech půd 

• v kontaktu s většinou typů dřevin 

• v kontaktu s většinou kovů, ale ne při trvalém ponoření 

• při teplotách do 200˚C v případě stálého provozu, krátkodobě do 275˚C 

 

3.7   Výhody ţárového zinkování 

Pořizovací náklady: cena ţárového zinkování, především u tvarově jednoduchých dílů 

s malým povrchem, je niţší neţ u většiny alternativních povlaků. Mimo to se ţárové 

zinkování stává ve srovnání s nátěry neustále levnější. Příčina je prostá: alternativy - 

především nátěry, jsou ve srovnání s ţárovým zinkováním, jehoţ technologie je vysoce 

mechanizovaná, velmi náročné na manuální práci.  
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Nejniţší náklady v průběhu ţivotnosti : nízké pořizovací náklady a dlouhá ţivotnost dělají 

z ţárového zinkování nejvšestrannější a nejekonomičtější způsob dlouhodobé ochrany oceli. 

Pro ţárové zinkování hovoří to, ţe údrţbu pozinkovaných součástí stačí provádět ve velmi 

dlouhých časových intervalech, coţ je výhodné u objektů v obtíţně dostupných místech, 

v těţkém terénu, v komplexech budov a nebo jedná-li se o objekty, jejichţ údrţba je spojena 

s rizikem, např. stoţáry elektrického vedení. 

 

Ţivotnost : dobře zdokumentovaná léta zkušeností s ţárovým zinkováním ukázala jeho 

výhody. Samozřejmostí je ţivotnost nejméně 20 aţ 40 let v agresivní přímořské a průmyslové 

atmosféře a 50 aţ 100 let v méně agresivních atmosférách [12, 14]. 

 

Způsoby ochrany : povlaky ţárového zinku chrání ocel třemi způsoby. Korozní rychlost 

povlaku zinku je ve srovnání s ocelí velmi pomalá a rovnoměrná, proto lze velice dobře 

odhadnout jeho ţivotnost v dané atmosféře. Povlaky poskytují především katodickou ochranu. 

I místa povrchu poškozená vrtáním, řezáním, poškrábáním jsou díky korozním produktům 

zinku nadále chráněna proti korozi.  

 

Rychlost aplikace : doba zhotovení povlaku chránícího proti korozi, včetně předúpravy 

povrchu, můţe být kratší neţ den.  

 

Snadnost přejímky : podstata procesu ţárového zinkování je taková, ţe pokud se povlak jeví 

jako pravidelný a bezvadný, tak takový je. Tloušťka (eventuálně hmotnost na jednotku 

plochy) je specifikována EN ISO 1461 a snadno se pro daný typ výrobku a materiál předem 

odhadne i následně stanoví. Je ji moţno snadno kontrolovat magnetickými nebo jinými, 

jednoduchými nedestruktivními metodami [11]. 

 

Spolehlivost : ţárové zinkování je proces relativně jednoduchý, přímo a přesně 

kontrolovatelný. Povlak ţárového zinku je jedním z povlaků, které jsou detailně definovány 

normami (např. EN ISO 1461) [11]. 

 

Rychlejší konstrukce : ţárově zinkovaná ocel je připravena pro pouţití. Nejsou potřebné 

ţádné další úpravy a přípravy povrchu (nátěry, retušování). Jakmile je konstrukce 

pozinkovaná, můţe okamţitě začít její montáţ a tím dojde k urychlení realizace stavby. 
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Pevnost povlaku : ţárové zinkování je jedinečné v tom, ţe jeho výsledkem je povlak, 

spojený se základním kovem (ocelí) metalurgickou vazbou. Toho nelze docílit ţádným jiným 

způsobem přípravy povlaků. Povlak ţárového zinku má zdaleka nejvyšší odolnost proti 

mechanickému poškození během manipulace, skladování, dopravy a pouţívání. To dělá 

z povlaku ţárového zinku ideální řešení pro případ, kdy je povrch namáhán otěrem.  

 

Kompletní pokrytí : povlak ţárového zinku vzniká při ponoření všech částí do lázně 

roztaveného zinku, a proto je povrch zcela pokryt povlakem. Povlakem jsou tak pokryty 

i vnitřní povrch, nepříjemné rohy a těţko přístupné vnitřní prostory, které by nebylo moţné 

pokrýt povlakem jiným způsobem. 

 

 

3.8   Nevýhody ţárového zinkování 

• Příliš benevolentní norma EN ISO 1461 [11] umoţňuje ţárovým zinkovnám dodávat 

výrobky s estetickými defekty (hrbolky, slitky, nečistoty z lázně, nepokovené plošky aţ do 

velikosti 10cm²). Tyto defekty je třeba následně eliminovat broušením a opravnými emaily na 

bázi zinku. Z těchto důvodů nelze klást na ţárový zinek přehnané estetické nároky 

• vzhledem k nutnosti pevného zařízení nelze provádět mimo zinkovnu 

• rozměry konstrukce jsou omezeny velikostí zinkovací lázně [7] 
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3.9   Srovnání metod zinkování  

 

Základní srovnání antikorozních úprav kovu zinkem poskytuje tabulka č.6 

 

 

 

Tabulka 6 Srovnání různých metod zinkování  ( převzato z [7]) 
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4   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Tato část se zabývá moţným vznikem defektů ţárové zinkové vrstvy při ohybu v závislosti 

na tloušťce zinkového povlaku a základního materiálu. Velikost a způsob  deformace zinkové 

vrstvy byla určena metalografickým rozborem a následně byl proveden test pevnostních 

vlastností za pomocí tahové zkoušky. 

 

Pro experimentální část byl jako materiál zvolen ţárově pozinkovaný plech jakosti Dx51D 

(viz tab.7)  ve třech tloušťkách. Materiál byl technologicky zpracován ( po 180° ohybu byl 

přelisován pod tlakem) tzv. falcování. Tento technologický postup (včetně jakosti 

zkoumaného materiálu) se pouţívá při výrobě ocelových pozinkovaných dveří (dveřních 

křídel), které se nejčastěji pouţívají v průmyslových objektech. 

 

Tabulka 7 : Jakost materiálu Dx51D  ( převzato z [15]) 

Jakost žárově pozinkovaného plechu  Dx51D o tloušťce 0,55; 1,5 a 2mm  

 chemické složení mechanické vlastnosti 

označení  materiálu  Mez kluzu Max.pevnost v tahu Tažnost 

 
C % 
max. Mn% max. P % S % (MPa), Reh: (MPa), Rm: A 80 min. 

Dx51D Z 0,12 0,6 0,045 0,045 x 500 22 

 

  D ploché ocelové výrobky tvářené za studena 

  x způsob válcování ( za tepla či za studena) není předepsán 

Vysvětlivky k 51 rozlišení jakosti oceli 

označení D povrchová úprava v tavenině 

  Z zinkový povrch v g/m2 

 

 

Zkušební materiál 

 

materiál tloušťky  0,55 mm : Ţárově pozinkovaný plech Dx51D Z275    

materiál  tloušťky   1.5 mm : Ţárově pozinkovaný plech Dx51D Z275     

materiál tloušťky       2 mm : Ţárově pozinkovaný plech Dx51D Z275  

   



 

24 

4.1   Ohyb materiálu  
 

Ve všech  případech byl hydraulickými nůţkami oddělen materiál z plechů o dané tloušťce. 

Na materiálu o rozměru 100x200mm byl proveden ohyb 180˚ s přelisováním. Z takto 

zhotovených přelisů, byly vyřezány vzorky rozměru 10x20mm.  

 

4.1.1   Metalografický rozbor 

 

Vzorky byly za tepla a tlaku zalisovány do bakelitu. Po zatvrdnutí byly vzorky broušeny 

kotouči různých zrnitostí a leštěny standardními metalografickými postupy; poté naleptány. 

Cílem metalografického rozboru bylo zjistit  zda vznikají na zinkovém povlaku defekty 

po technologickém zpracování materiálu a případnou závislost vzniklých defektů na tloušťce 

základního materiálu a zinkového povlaku. 

4.1.2   Světelná mikroskopie 

 

Připravené vzorky byly zkoumány na optickém mikroskopu Olympus IX70 v laboratoři VŠB-

TU Ostrava. Byly pozorovány vzniklé povrchové defekty jak na povrchu tak uvnitř ohybu.  

 

Celkové zobrazení ohybu (tzv.falce) 

poskytuje obr. 4. Na obrázku je 

patrný vznik řady defektů na 

zinkovém povlaku, které vznikají 

v důsledku tahových (povrch ohybu) 

a tlakových sil (vnitřní část ohybu). 

 

 

 

 

Obr.4 Zobrazení ohybu světelnou mikroskopii. 
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V úvodu experimentu byl zkoumán zinkový povlak v části nedeformované, který  nebyl 

namáhán v takovém rozsahu  aby mohlo dojít k jeho porušení (obr. 5 aţ 7). Bylo zjištěno, 

ţe vzorky mají rozdílnou tloušťku zinkového povlaku (viz tab.8) přesto, ţe dodavatel 

deklaroval zinkový povlak o stejné tloušťce. 

 

Tabulka 8  Tloušťka zinkového povlaku v části před ohybem materiálu 

Materiál Min. tloušťka Max. tloušťka 

Průměrná tloušťka 

povlaku 

[mm] povlaku [μm] povlaku [μm] [µm] 

0,55 19,181 19,439 19,34 

1 11,76 14,58 13,13 

2 20,2 25,06 22,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Vrstva zinku na materiálu o tloušťce 0,55mm.            Obr. 6 Vrstva zinku na materiálu o tloušťce 0,55mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7  Vrstva zinku na materiálu o tloušťce 2mm 
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Obr.8  Naleptaná vrstva zinku na materiálu o tloušťce 0,55mm uvnitř ohybu 

 

Strukturu zinkového povlaku zkoumaného materiálu charakterizuje obr. 8. Černá oblast 

na snímku je mezera mezi materiály uvnitř ohybu. Podkladová ocel je v horní a dolní části 

obrázku.Tenká vrstva nad ní je asi  1µm silná gama fáze ţeleza a zinku. Silná vrstva, 

která obsahuje krystaly je fáze ζ. Na povrchu je téměř čistá fáze zinku. Struktuře povlaku 

snadněji porozumíme, pokud o vrstvách γ, δ a ζ uvaţujeme pouze jako o slitinových fázích. 

Dávají zinkovému povlaku jeho vyjímečné vlastnosti [7]. 

 

Dalšímu zkoumání byl podroben zinkový povlak na ohybu materiálu, kde došlo při 

technologickém zpracování plechů (ohýbání a přelisování) k porušení plastických vlastností 

zinkového povlaku (obr. 9 aţ 11). Některé  praskliny procházejí všemi fázemi zinkové 

vrstvy. V některých případech došlo k porušení zinkové vrstvy v podobě podpovrchových 

mikrotrhlin. Postupu trhlin k povrchu vzorku však v těchto případech brání intermetalická 

fáze η, která se vyznačuje dobrými plastickými vlastnostmi (viz. část  3)  [7]. 

 

Konkrétně na obr. č. 9 je zcela patrné, ţe prostupu praskliny přes zinkový povlak brání fáze η. 

Povrchová část fáze η byla sice porušena, ale plastické vlastnosti dané fáze zabránily prostupu 

trhliny přes celou fázi. Jednalo se o materiál tloušťky 0,55mm s průměrnou vrstvou zinkového 

povlaku 19,34 µm. A naopak (obr. 10 a 11) nám ukazují porušení fázi η, ζ a fáze δ. Ze snímku 

není  patrné zda byla porušena fáze γ, která se vyznačuje velmi tenkým povlakem a vysokou 

mikrotvrdostí  [7. 12]. 
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Obr.9  Ohyb se zřetelnou povrchovou deformaci                 Obr.10  Ohyb se zřetelnou povrchovou deformaci      

zinkového povlaku, materiál 0,55mm.                                  zinkového povlaku, materiál 1,5mm. 

 

 

Detailní zobrazení praskliny na zinkovém povlaku poskytuje obr.11. Maximální šířka 

prasklina je 51µm.Tak výrazný defekt se projevil na materiálu tloušťky 2mm, který vykazuje  

větší četnost a šířku mikrotrhlin (viz tab. 9, 10). Materiál  má větší poloměr, dochází 

k většímu tahovému pnutí a vznikají širší trhliny (viz tab. 10). 

 

 

 

Obr.11 Ohyb se zřetelnou povrchovou deformací zinkového povlaku materiál 2mm. 

 



 

28 

 

Na ohybu u všech tří vzorků bylo provedeno měření šířky, počtu mikrotrhlin a tloušťky 

zinkového povlaku. Počet měření tloušťky zinkového povlaku byl u všech tří vzorků stejný. 

Počet měření šířky mikrotrhlin se lišil v návaznosti na charakteru. Měřily se mikrotrhliny, 

které procházely minimálně dvěma fázemi o šířce trhliny minimálně  5µm.   

 

Vrstva zinkového povlaku na ohybu se v porovnání s vrstvou zinkového povlaku na ploše 

před ohybem zmenšila.  Ke zmenšení tloušťky zinkového povlaku došlo v důsledku ohybu 

materiálu. Zinkový povlak včetně základního materiálu se v důsledku tahových sil, které 

vznikly při ohybu deformoval v podélném směru a tím zmenšil svoji tloušťku. Srovnání 

tloušťky zinkového povlaku je znázorněno v tabulkách. 9 a 10. Vzhledem ke geometrické 

orientaci namáhání (ohyb) byla nejvíce  zatěţována oblast vnějšího povrchu, tvořená fází η. 

 

Získané hodnoty potvrzují logický předpoklad, ţe  šířka a četnost  mikrotrhlin je závislá na  

tloušťce zinkového povlaku a tloušťce základního materiálu, potaţmo na poloměru, resp. 

délce oblouku vzniklého při dané deformaci ohybem. U materiálu o tloušťce 2mm 

s průměrnou vrstvou zinkového povlaku 12µm  (měřeno na ohybu materiálu viz. tab.11) došlo 

k porušení zinkového povlaku v takovém rozsahu, ţe hodnoty  prokazatelně potvrzují jiţ 

zmíněnou závislost (viz tab.10). 

 

Tabulka 9  Měření tloušťky  zinkového povlaku na ohybu materiálu. 
 

Měření tloušťky zinkového povlaku na ohybu 

materiál  Min. tloušťka povlaku Max. tloušťka povlaku Průměrná tloušťka  

[mm] [µm] [µm] povlaku [µm] 

0,55 8 16 13 

1,5 5 12 8 

2 7 15 12 

 

Tabulka 10  Měření šířky trhliny v zinkovém povlaku na ohybu. 
 

Měření šířky trhliny a jejich počet v zinkovém povlaku na ohybu 

materiál  Min. šířka trhliny Max. šířka trhliny Průměrná šířka  počet trhlin  

[mm] [µm] [µm] trhliny [µm]   

0,55 7 37 29 9 

1,5 7 30 16 12 

2 13 97 39 15 
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Vnitřní povrchová část ohybu je charakterizován vznikem jakési „zinkové kapsy“ (obr.12 aţ 

14). Vzniklo několik mikrotrhlin s průměrnou délkou 16,8 μm. Tmavá místa na obrysu 

zinkové kapsy zobrazují odtrţený zinek od základního matriálu. Nejlépe patrné na obr. 13 

(horní část zinkové kapsy). K odtrţení došlo po vyčerpání plastických vlastností zinkového 

povlaku. V některých místech dosahovala zinková kapsa tloušťky 43,8 μm. Porušení 

materiálu ve formě trhlin vykazuje také základní matriál (obr.12 aţ 14). Praskliny se nejvíce 

projevily na čele zinkové kapsy, kde při ohybu a přelisování byl materiál nejvíce namáhán 

tlakem a částečně tahem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12 Vnitřní část přelis ( tl.materiálu 0,55mm)                Obr.13 Vnitřní část přelisu ( tl.materiálu 1,5mm) 

.                                                                                          

 

 

. 

Obr. 14 Vnitřní část přelisu ( tl. materiálu 2mm). 
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4.2   Zkouška tahem 
 

Zkouška tahem za okolní teploty byla provedena na materiálu v základním nedeformovaném 

stavu, dle ČSN EN ISO 6892-1 [16] na zkušebním stroji ZWICK Z 150. Ze stejných 

materiálů (viz předchozí část) byly hydraulickými nůţkami naděleny pásky k tahovým 

zkouškám (od kaţdé tloušťky 2ks). Jednalo se o zkušební tělesa konstantního průřezu 

(bez upínacích hlav) o šířce 20 mm a tloušťce odpovídající dodanému materiálu. 

Byla hodnocena mez pevnosti (Rm), mez kluzu (ReH) a taţnost (A80). Naměřené hodnoty 

jsou uvedeny v tab.11. Zkoušky vykazovaly shodný charakter deformační křivky s širokou 

oblastí výrazné meze kluzu (viz obr.15) a potvrdily mechanické vlastnosti dodaného materiálu 

uvedené v  tabulce 7. 

 

Definice vybraných pojmů: 

 

Mez pevnosti  – (Rm)    pevnost v tahu je maximální moţné napětí, které materiál snese bez 

                                                                porušení. 

Mez kluzu       – (ReH)   napětí, při kterém se zkoušený materiál začíná plasticky deformovat. 

 

Taţnost           – (A80)   trvalé prodlouţení měřené délky po přetrţení (počáteční měřená                                                  

                                        délka 80mm). 

 

 
Obr. 15 Grafický záznam průběhu tahových zkoušek. 
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Tabulka 11  Naměřené hodnoty provedené zkoušky tahem. 

 

materiál tl.mm 

barva  Rm ReH A80 

křivky Mpa Mpa % 

0,5 modrá 381 311 36,3 

0,5 oranžová 376 306 28,9 

1,5 zelená 380 323 35,5 

1,5 červená 380 325 28,6 

2 světle modrá 404 334 27,2 

2 fialová 405 340 28,8 

 

 

Dále byly lomy materiálu nasnímány optickým stereomikroskopem Olympus SZX12. Na 

snímcích se posuzoval vzhled zinkového povlaku v místě lomu (obr.15 aţ 18). Dá se 

konstatovat, ţe zinkový povlak fáze η nevykazoval opticky detekovatelné známky porušení 

přilnavosti k základnímu materiálu aţ k samotné hraně lomu. Hlavním důvodem zachování 

soudrţnosti je dobrá  plasticita svrchní fáze η. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15 Celkový pohled na lom vzorku                    Obr.16 Detailní  pohled na lom vzorku 

( tl. materiálu 0,55mm).                                          (tl. materiálu 1,5mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.17 Detailní  pohled na lom vzorku                  Obr.18 Detailní zobrazení lomových ploch                

( tl. materiálu 2mm).                                               ( tl. materiálu 2mm).                        
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Dobré plastické vlastnosti  fáze η dokládá také obr.18.  Kdy po opětovném sesazení  obou 

polovin přetrţeného materiálu tahovou zkouškou k sobě, zinkový povlak nevykazoval 

porušení.  Je to způsobeno adhesivní pevnosti zinkového povlaku. Tato vlastnost se jen velmi 

obtíţně definuje a měří. Skutečná přilnavost můţe být změřena jen na hranici mezi povlakem 

a základním materiálem. U zinkového povlaku lze tuto vlastnost definovat jako schopnost 

odolávat nárazům, mechanickému poškození, otěru, atd.  
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5   ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat ţárové zinkování jako jednu 

z nejpouţívanějších antikorozních  úprav kovů. V části praktické byly zkoumány vzorky 

ţárově pozinkovaných plechů o stejné jakosti s rozdílnou vrstvou zinkového povlaku. 

Konkrétně byly zkoumány ohyby po následném přelisování. Tento přelisovaný ohyb je 

součástí ocelových dveří (dveřních křídel), které se pouţívají nejčastěji v průmyslových 

halách a velkoobchodech. 

 

Úkolem praktické části bylo vysledovat, zda vznikají při výrobním procesu na ohybu 

sledovaných vzorků defekty zinkového povlaku. A pokud vznikají, tak v jakém rozsahu, 

a v jaké závislosti na tloušťce materiálu a zinkového povlaku.  

 

V části zabývající se ohybem materiálu (viz. č. 4.2) bylo zjištěno, ţe výskyt defektů na 

zinkové vrstvě je závislý na tloušťce zinkového povlaku a tloušťce základního materiálu, 

potaţmo na poloměru, resp. délce oblouku vzniklého při dané deformaci ohybem. Dále byla 

na stejném materiálu provedena tahová zkouška, pro zjištění mechanických vlastností 

materiálu (viz. č. 4.3). Bylo zjištěno, ţe materiál má poţadované vlastnosti dle ČSN EN 

14713-2. Lomy byly nasnímány optickým mikroskopem a byla posouzena deformace 

zinkového povlaku v místě přetrţení (lomu). Vizuálním pohledem bylo zjištěno, ţe zinkový 

povlak si zachovává soudrţnost aţ k samotné hraně lomu. Coţ je způsobeno dobrými 

adhesivními vlastnostmi zinkového povlaku 

 

Přestoţe při technologickém postupu zpracovávání ţárově pozinkovaných plechů, vznikají 

místa s porušením zinkového povlaku. Není potřeba měnit technologii výroby ocelových 

dveří. Vzniklé praskliny nemají vliv na odolnost výrobků a po stránce korozní se  veškeré 

výrobky dále povrchově upravují komaxitovým nástřikem.  
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