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Vážené dámy a pánové,
kolegyně a kolegové,
přátelé,

otvíráte sborník přednášek z 44. aktivu galvanizérů, který se koná v tradiční dobu a v tradičním
městě, v horácké Jihlavě. Věřím, že loňská premiéra, tj. přenesení Aktivu galvanizérů z Domu
kultury do krásného sálu hotelu Gustav Mahler, se stává novou tradicí.
I letos se Aktiv galvanizérů pořádá pouze pod organizační „taktovkou“ České společnosti pro
povrchové úpravy (ČSPÚ). Podle ohlasů účastníků minulého aktivu byla, až na výjimky,
vyslovena naprostá spokojenost se změnou místa konání.
Rok 2010 byl rokem vyvrcholení hospodářské a finanční krize a v mnoha institucích a podnicích
již nástupem do nového oživeného období. Přípravný výbor aktivu vybral jako nosné téma
letošního jednání:

Změny technickoekonomických a legislativních podmínek v oboru
povrchových úprav v průběhu ekonomické krize a po ní.

Věříme, že skončila stagnace průmyslu a opět je nastartován jeho rozvoj. Zastaralé, dříve
používané technologie a vybavení nemají šanci se znovu prosadit. Budoucnost, jak v oboru
povrchových úprav, tak i v dalších finálních technologiích, bude přát připraveným. Ti, kteří
mysleli a myslí na budoucnost, budou moci říci: „Nabízíme vám řešení“.
Přípravný výbor se snažil na naše jednání pozvat co nejširší špičku firem a institucí a vytvořit jim
prostor, aby mohly ukázat a prezentovat, jak se na období rozvoje připravovaly, a seznámit
širokou odbornou veřejnost se svými výsledky.
Stalo se již nepsanou tradicí, že na tomto našem setkání pravidelně morálně oceňujeme ty
z nás, kteří se zasloužili o rozvoj našeho krásného a námi nevyměnitelného magického oboru,
oboru povrchových úprav. Pro tento rok byli výborem ČSPÚ nominováni:
Doc. Ing. František Kristofory, CSc. - in memoriam
Ing. Petr Penc, Ing. Jiřina Taitlová, Ing. Josef Trčka, Petr Treml,

Za výbor ČSPÚ
Ing. Ladislav Obr, CSc.
Prezident společnosti
V Jihlavě, 1.2.2011
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Oznamujeme všem členům Obce povrchářské, že nás dne 26.
prosince 2010 ve věku 58 let navždy opustil dlouholetý člen České společnosti pro povrchové
úpravy ( ČSPÚ ) a člen výboru společnosti
pan
Doc. Ing. František Kristofory, CSc.
Jeho profesní dráha byla po načerpání praktických zkušeností v Železárnách a drátovnách
Bohumín po celý jeho život spojena s jeho Alma mater, Fakultou strojní Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava. Již v době studií se zaměřil na výrobní technologie, zejména oblast
galvanických povlaků. V této oblasti vytvořil jak svoji kandidátskou práci, tak posléze habilitační práci.
Doc. Kristofory se významně zapsal do přípravy řady studentů, které vedl při jejich bakalářských,
diplomových a disertačních pracích a připravil je tak pro jejich profesní život. Také se významně zapsal
do činnosti fakulty jak prací ve vedení katedry mechanické technologie, tak organizací řady odborných
konferencí. Odborná komunita si vždy vážila jeho působení v řadě odborných společností a jeho
odborných znalostí při budování výzkumných i výukových laboratoří.
Na počátku 90. let minulého století zorganizoval kurzy galvanotechniky a vedl tým odborných
pracovníků při jejich realizaci až do současné doby. Podílel se na činnosti výboru ČSPÚ hlavně v oblasti
rekvalifikace a výuky galvanizérů. Významně se podílel na realizaci a vydání výukových skript k těmto
kurzům.
V osobě pana Doc. Kristoforyho ztrácí Obec povrchářů nejen významného odborníka, ale také
přátelského a nikdy pomoc neodmítajícího kamaráda.
Čest jeho památce!

Za výbor ČSPÚ
Ing. Ladislav Obr, CSc.
Prezident
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Odstraňování karbonu a starých nátěrů z opravovaných dílů
leteckých motorů
Ing. Dana Steffanová | LOM Praha s. p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10

Součástí oprav leteckých motorů jsou renovace povrchů jednotlivých dílů motorů – nátěry, elektrochemické
povrchové úpravy, chemické povrchové úpravy. Povrchovým úpravám předchází odstranění původních povlaků,
maziv a karbonových úsad (karbon je produkt spalování leteckých kapalin).
Nejdříve se díly motorů myjí v mycím stroji vodným roztokem středně alkalického mycího prostředku. Tímto
mytím se odstraní hrubé nečistoty – mastnota, částečně karbon a nepřilnavé nátěry.
U většiny motorových dílů následuje ponor do lázně, kde se odstraní karbon a staré vrstvy nátěrů. Původně
se k těmto účelům používaly lázně s obsahem perchloru a fenolu. Tyto chemické látky jsou klasifikované jako
toxické a proto se od nich ustoupilo. Bylo nutné najít náhradu, která by dostatečným způsobem splňovala
požadavky kladené na lázeň:
Účinnost lázně při odstraňování různých původních nátěrů
Schopnost odstranění karbonu
Odolnost základních kovových materiálů proti naleptání lázní
Ekonomika provozu lázně – cena nové lázně, dostatečná životnost lázně, snadná údržba lázně, nutnost
ohřevu, likvidace oplachové vody a likvidace lázně znehodnocené používáním
Aby mohl být problém vyřešen, obrátila jsem se na několik tuzemských a dovozových firem s žádostí o
zaslání vzorků vyráběných produktů pro čištění, odmašťování a odbarvování. Vodou ředitelné prostředky nemohly
být použity, protože by mohly způsobit korozi dílů z hořčíkových slitin, které jsou z leteckých materiálů nejméně
odolné. Získala jsem různé vzorky, které jsem v laboratoři prověřovala. Nevhodnější se jevil vzorek jedné české
firmy, která pro náš účel vyvinula nový vhodný speciální prostředek – netoxickou směs organických rozpouštědel
s povrchově aktivními látkami.
Postup laboratorních zkoušek nových lázní byl následující:
Prověření účinnosti lázně na různé nátěry:
Zkoušeny byly vzorky nátěrů připravené v laboratoři i vzorky vyřazených motorových dílů s nátěry. Vybraný
prostředek se jevil jako účinný při rozpouštění nátěrů syntetických, epoxidových i polyuretanových a částečně i
silikonových.

Obr. 1. – Ocelová příruba se syntetickým nátěrem vlevo před ponorem do odbarvovací lázně a vpravo po
expozici v lázni trvající 4 hodiny při teplotě 50°C. Po expozici je z řejmá ztráta adheze nátěru – zbytek nátěru se
odstraní postřikem horkou tlakovou vodou.
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Obr. 2. – Motorová lopatka po expozici v lázni se zbytky epoxidového nátěru – zbytek nátěru se odstraní
postřikem horkou tlakovou vodou. Doba expozice byla 4 hodiny, teplota 50°C.

Schopnost odstranění karbonu:
Při hrubém úvodním mytí se odstraní maziva, mastnota a částečně i karbon. Karbon je poměrně obtížné
dokonale odstranit. Ponorem v lázni se karbon částečně uvolní a následně potom odstraní postřikem horkou
tlakovou vodou a pevně ulpívající zbytky se ručně dočistí kartáčem.
Ze zkušenosti se ví, že na některých dílech lpí karbon velmi pevně. U takových dílů se prodlužuje doba
ponoru i na několik dnů, aby došlo k co nejdokonalejšímu uvolnění karbonu.

Obr. 3. – Hlava pístu leteckého motoru vlevo před ponorem do lázně a vpravo po expozici v lázni. Ponorem
v lázni se odstraňuje karbon a pozůstatky kluzného nátěru. Zbytky ulpívajících nečistot se následně odstraní
postřikem horkou tlakovou vodou. Doba expozice byla 24 hodin, teplota 50°C.
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Obr. 4. – Píst leteckého motoru z jiného úhlu pohledu - vlevo před ponorem do lázně, vpravo po vyjmutí.
Některé plochy pístu se stříkají před montáží kluzným nátěrem. Píst je z hliníkové slitiny, proto dočištění pístu před
nátěrem se uskutečňuje leptáním v louhu ve stejných lázních, jaké se používají před anodickou oxidací.

Odolnost základních kovových materiálů proti naleptání
Jedním ze základních požadavků na novou lázeň bylo, aby nenaleptávala kovové materiály motorových dílů.
Účinné složky lázně jsou povrchově aktivní látky a organická rozpouštědla. Nová lázeň neobsahuje vodu, ale její
složky jsou polární látky, které se mísí s vodou, pH vodného výluhu lázně je středně alkalické. Právě z důvodu
určité možnosti mísení s vodou byla nutná opatrnost, aby nedošlo k porušení základních kovů, protože staré lázně
vždy určité množství vody obsahují.
Vliv lázně byl zkoušen na kovové materiály vyskytující se v leteckých motorech. Zkoušky odolnosti probíhaly
na vzorcích a na vyřazených motorových dílech. Zkoušky se realizovaly při teplotě 50°C po dobu 24 hodin. Nejd říve
byla testována nová lázeň, která nezpůsobila poškození žádného kovového povrchu. Potom se k lázni přidával 3%
roztok NaCl – tyto zkoušky probíhaly pouze na vzorcích. Zkoušky byly ukončeny, když poměr složení lázně
k solance byl 100 : 20 Na obr 6 je vzorek hořčíkové slitiny po dokončení zkoušky – patrná je přítomnost koroze. Po
expozici v lázni se vzorky prohlížely lupou při pětinásobném zvětšení. Povrch vzorků musel zůstat nezměněn.
U některých vzorků byla provedena metalografická kontrola výbrusu.
vliv pH

působení středně alkalické čistící
lázně

Jsou stabilní v alkalickém prostředí.

K naleptání nedošlo.

Jsou stabilní v alkalickém prostředí

K naleptání nedošlo.

Hliník a slitiny hliníku

Jsou stabilní ve středně alkalickém
prostředí, v silně alkalickém prostředí se
rozpouštějí.

K naleptání nedošlo.

Slitiny hořčíku

Jsou stabilní pouze v silně alkalickém
vodném prostředí

K naleptání nedošlo, ale malé množství
vody v lázni s rozpuštěnou solí už
způsobovalo korozi.

sledované materiály
Oceli uhlíkové a
nízkolegované
Měď, slitiny mědi, titan,
nerezové oceli, slitiny niklu

Některé součásti se nedají rozebrat bez porušení lepených spojů, tmelů, pryží atd. Tyto nekovové materiály
se v lázni rozpouštějí. Takové díly se do lázně dávat nesmějí. Čistí se jiným způsobem např. tryskáním suchým
ledem, elektrolyticky, ultrazvukem atd.
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Aby se předešlo selhání lázně, provádí se korozní zkouška, při které se ověřuje, zda lázeň nenapadá vzorky
kovových materiálů. Tato zkouška se provádí jednou měsíčně. Vzorky (viz. Obr. 5) se před zkouškou vyleští a
potom se ponoří do provozní lázně vyhřáté na 50°C na 72 hodin. Zkouška se vyhodnocuje viz uálně pod lupou při
pětinásobném zvětšení. Na vzorku nesmí být patrné žádné změny. Ze zkušenosti víme, že lázeň, dříve než ztratí
účinnost, začne naleptávat vzorky z hořčíkových slitin. Taková lázeň je potom dále používána pro díly z jiných
kovových materiálů, než jsou hořčíkové slitiny. Pro hořčíkové slitiny se založí nová lázeň. Počátek naleptávání
hořčíkových slitin se projeví tmavnutím povrchu vzorku a ztrátou lesku.

Obr. 5. – Vzorky pro korozní zkoušky: ocel třídy 11, měď, slitina hořčíku

Obr. 6 – Ukázka korozního napadení vzorku hořčíkové slitiny. Koroze byla vyvolána uměle.
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Obr. 7 - Ukázka koroze kolena z hořčíkové slitiny. Vlevo je vyhovující díl, vpravo je díl korozně napadený.
Díly jsou po umytí a odbarvení. Ke koroznímu napadení došlo v přímořském prostředí, díl byl vyřazen.

Ekonomika provozu lázně
Součásti leteckých motorů jsou několikanásobně dražší, než např. součásti automobilových motorů, proto je
dílům leteckých motorů věnována zvýšená péče a ekonomika je až druhořadou záležitostí. Nová lázeň je stejně
účinná, ale z ekonomického hlediska méně výhodná než původní lázeň s toxickými složkami. Porovnání je uvedeno
v následující tabulce:
ukazatel

původní lázeň

nová lázeň

ohřev

bez ohřevu

nutný ohřev, odpařování složek
zamezuje krycí vrstva

údržba lázně

doplňování vyneseného prostředku

doplňování vyneseného prostředku

klasifikace lázně

toxický, nebezpečný pro životní
prostředí (T, N)

zdraví škodlivý, žíravý (Xn, C)

životnost

do ztráty účinnosti (neodlišuje se)

do ztráty účinnosti (neodlišuje se)

likvidace oplachové vody

v externí firmě

v externí firmě

likvidace lázně znehodnocené
používáním

v externí firmě

v externí firmě

Nová lázeň je úspěšně provozována již několik let.
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Munk GmbH
Munk GmbH vyvíjí, vyrábí a prodává stejnosměrné napájení a speciální výkonové měniče v rozmezí od 2 do
1000 V a proudy 10 do 100 tisíc amper, a to zejména pro povrchové inženýrství.

Od svého založení v roce 1970, se Munk GmbH vyvíjela v elektro-chemickém průmyslu, zejména v oblastech:
- Galvanotechnika
- Eloxování hliníku
- Lakování ponořením
- Životní prostředí
- Komoditní produkty

Vývoj, výroba a řízení jakosti jsou v obchodním týmu Munk GmbH pilířem a základními kameny hospodářského
úspěchu.
V rozvoji výzkumu a vývoje hledají inženýři a technici, pomocí nejnovějších měřicích zařízení pro průmyslové
použití, inovativní a praktická řešení. Jejich vývoj a připravované inovace na trhu jsou realizovány v přilehlé oblasti
produkce přímo vlastními zaměstnanci. Do této skupiny spadají stavba transformátorových stanic, elektrické
instalace, rozsáhlý test zařízení a expedice.

V Hammu se vyrábí všechny nabízené produkty, například usměrňovače pro galvanizování, plazmové zdroje,
měniče CDL nebo speciální napájecí jednotky.
Nabídka transformátorů se pohybuje od malých vzduchem chlazených transformátorů s výkonem 10 kVA až k
vodou chlazeným o výkonu do 3500 kVA.

Úpravy povrchu často vyžadují zvláštní řešení. Implementace zakázkových a individuálních řešení je tedy zvláštním
zaměřením firmy.
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Vliv komplexotvorných látek na srážení hydroxidů kovů
Ing. Jaroslav Růžička | Praha

Neutralizační metoda zneškodňování těžkých kovů v odpadních vodách alkalizací hydroxidem sodným,
uhličitanem sodným nebo vápenným mlékem je v praxi široce rozšířena. Metoda je založena na malé rozpustnosti
hydroxidů těchto kovů a je vyjadřována pomocí součinu rozpustnosti. Jejich hodnoty pro důležité kovy jsou uvedeny
v tabulce 1.
Tabulka 1 - Součiny rozpustnosti Ks kovových hydroxidů
MeOH
Al (OH)3
Pb(OH)2
Cd(OH)2
Cr(OH)3
Fe(OH)2
Fe(OH)3
Cu(OH)2
Ni(OH)2
Zn(OH)2

Ks
-32
2,0.10
-7
-13
10 až 10
-4
1,3.10
-28
3,0.10
-16
4,8.10
-38
8,7.10
-19
2,0.10
-15
5,8.10
-17
4,0.10

Jednotlivé kovy však při srážení hydroxidem sodným vykazují odlišné chování podle hodnot svých
elektronegativit. S ohledem na amfoterní chování některých kovů spojené s tvorbou rozpustných hydrokomplexů
existuje při srážení kovů hydroxidem sodným nejvhodnější oblast pH, ve které je srážení účinné. Účinnost srážení
může být vyjádřena jako snížení koncentrace Me z původní hodnoty pod určitou stanovenou mez
-1
-1
(např. z původních 100 mg.l na hodnotu pod 1 mg.l ). Vhodnou oblast srážení Me hydroxidem sodným lze nalézt
v tabulce 2.
Tabulka 2 - Přehled rozmezí hodnot pH pro účinné srážení kovů hydroxidem sodným, původní koncentrace
-1
100 mg.l Me ve formě síranu nebo dusičnanu
Me

Koncentrace Me po srážení
-1
/mg. l /
<1
<1
<3
<3
<1
<2
<2
<2

2+

Pb
2+
Cd
2+
Ni
2+
Zn
2+
Cu
3+
Cr
3+
Al
3+
Fe

pH
10,5 – 13
10,3 – 13
9,3 – 13
8,5 – 11,5
7,5 – 13
6,4 – 9,7
4,3 – 8,5
3,3 – 13
3+

S výhodou je při srážení kovů využíváno postupu, který je daný tím, že další přítomný kov (např. Fe )
při neutralizaci tvoří též sraženinu , která strhává Me a to zabudováním do krystalické mřížky nebo prostou adsorpcí
a působí navíc flokulaci MeOH.
Součástí lázní při galvanickém pokovování jsou často organické i anorganické látky, které tvoří
s pokovujícím kovem komplexní sloučeniny. V roztocích komplexních iontů může být pouze taková koncentrace
volných kovových iontů, kterou dovoluje rovnovážný stav disiciace komplexu:

Me
MeL
MeLn-1
Me

+
+
+
+

L
L
L
nL

=
=
=
=

MeL
MeL2
MeLn
MeLn
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Úhrnné komplexotvorné rovnováze odpovídá celková konstanta stability
Ks

=

aMeL
aMe.aL

= lim [MeLn]
n
[Me] . [L]

= K1.K2……Kn

pro [MeLn] → 0; [Me] → 0 a [L] → 0 v referenčním prostředí.
K přepočtu aktivitních konstant na koncentrační hodnoty je třeba znát příslušné aktivitní koeficienty reagujících látek
a iontovou sílu prostředí. Údaje konstant stability sledovaných kovů s nejpoužívanějšími komplexujícími činidly, jež
byly excerpovány z dostupné literatury jsou převážně konstanty stability vztahující
se ke
koncentracím reagujících složek v definovaném prostředí o konstantní iontové síle.
Při studiu složitějších systémů komplexotvorných rovnováh je systém třeba charakterizovat konstantou
stability platnou pro dané prostředí (složení, iontovou sílu a teplotu). Dále je třeba definovat významné vedlejší
reakce (protonizační a hydrolytické rovnováhy), jimž podléhají složky systému.
Cílem dále probírané práce bylo experimentálně stanovit vliv vybraných komplexujících látek na srážení
hydroxidů technicky důležitých těžkých kovů, respektive stanovit účinné prahové koncentrace těchto látek.
Výběr komplexotvorných látek

Kyselina ethylendimintetraoctová

Je označována anglickou zkratkou EDTA, u nás je komerčně dostupná dvojsodná sůl pod firemním
označením CHELATON 3.

CH2-CO-OH

HO-CO-CH2
N-CH2-CH2-N
NaO-CO-CH2

MR = 292,24
CH2-CO-ONa

Použité činidlo bylo ve formě dihydrátu o sumárním vzorci:
Na2H2C10H12O8N2.2H2O

MR = 372,24

Kyselina nitrilotrioctová

Je označována anglickou zkratkou NTA, u nás je činidlo známé pod názvem CHELATON 1.
N(-CH2-COOH)3
Sumární vzorec CHELATONU 1 je:
H9C6O6N

MR = 191,15

Kyselina citronová a kyselina vinná

Patří mezi alifatické polykarbonové hydrokyseliny.
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H2C-COOH
Kyselina citronová

HO-C-COOH

H2C-COOH
má sumární vzorec:
H8C6O7
Kyselina vinná

M = 192,13

HO-CH-COOH

HO-CH-COOH
má sumární vzorec:
H6C4O6

MR = 150,09

Místo kyseliny vinné byla použita její dvojsodná sůl – dihydrát vinanu dvojsodného o sumárním vzorci:
C4H4C4O6 Na2.2H2O

MR = 230,10

Triethanolamin

Též nitrilotri-2-ethanol nebo zkratkou TEA patří mezi hydroxyalkylaminy.
N(-CH2-CH2–OH)3

MR = 149,19

Použité činidlo bylo ve formě chloridu:
C6H15NO3.HCl

MR = 185,56

Hexametafosfát sodný

Je nesprávný název polyfosforečnanu sodného, ve kterém šest atomů fosforu tvoří lineární řetězec.
Komerční činidlo se ovšem jen více méně blíží tomuto vzorci, jsou zastoupeny polymerní fosforečnany o odlišném
počtu atomu fosforu.
Na8 /O3P-(-O-PO2-)4-O-PO3/

MR = 673,75

Sledované kovy
Bylo sledováno ovlivnění srážení hydroxidu měďnatého, nikelnatého zinečnatého, kademnatého a
chromitého přítomností výše uvedených komplexujících látek.

Vlastní metodika prací
Byly připraveny zásobní roztoky sledovaných těžkých kovů v destilované vodě tak, aby koncentrace kovu
-1
byla 100 mg.l .

17

Dále byly připraveny 0,02 molární roztoky komplexujících látek v destilované vodě. Vlastní ovlivnění
procesu srážení hydroxidu kovu z jeho roztoku hydroxidem sodným v přítomnosti komplexujících látek bylo
sledováno tímto způsobem: Do 1 l roztoku kovového iontu byl odměřen přídavek roztoku příslušného
komplexujícího činidla v rozsahu dávek, které udává tabulka 3.

Tabulka 3 - Rozsah dávek 0,02 M roztoku komplexujících činidel

0,5

1,0

Objem /ml/
4,0
6,0

2,0

8,0

10,0

15,0
-1

V kádince byla pak reakční směs za rychlého míchání (frekvence otáčení n = 3 s ) neutralizována
-1
1N NaOH na hodnotu pH = 9,0. Poté byla reakční směs míchána pomalu (n= 0,117 s ) v perikinetickém režimu.
Rychlé míchání trvalo 3 minuty a pomalé míchání 57 minut. Poté byl čirý sliv přefiltrován přes filtrační papír
(No. 390) a analyzován.

Výsledky pokusů

Souhrnně jsou zbytkové koncentrace jednotlivých sledovaných kovů v závislosti na druhu a koncentraci
komplexující látky uvedeny v tabulkách 4.1 až 4.5.
Tabulka 4.1 – Hodnoty zbytkové koncentrace Cd
druhu a koncentraci komplexující látky.
Objem 0,02M
roztoku
komplex.
látky
0
0,5
1
2
4
6
8
10
15

2+

Komplexující látka
H3CIT

H2TAR

33,5
49,6
48,2
42,8
17,1
6,8
3,6
4,8
6,1

33,5
20,0
21,5
20,6
20,8
14,7
17,1
20,2
21,0

TEA
EDTA
2+
-1
Zbytková koncentrace Cd /mg.l /
33,5
33,5
27,0
26,1
32,4
27,4
35,3
24,6
38,5
33,9
29,5
34,4
28,5
35,4
29,3
36,9
36,0
39,6

3+

Tabulka 4.2 – Hodnoty zbytkové koncentrace Cr
druhu a koncentraci komplexující látky.
Objem 0,02M
roztoku
komplex.
látky
0
0,5
1
2
4
6
8
10
15

při srážení hydroxidem sodným na pH = 9 v závislosti na

NTA

HFS

33,5
26,0
39,9
39,0
41,4
31,3
45,6
40,0
41,5

33,5
29,5
20,9
9,3
5,2
98
98
97
99

při srážení hydroxidem sodným na pH = 9 v závislosti na

Komplexující látka
H3CIT

H2TAR

4,5
3,4
5,6
44,0
60,0
83,0
85,0
88,0
88,0

4,5
5,0
6,0
6,3
8,0
9,2
6,8
11,2
20,0

TEA
EDTA
3+
-1
Zbytková koncentrace Cr /mg.l /
4,5
4,5
2,2
5,3
2,3
5,3
0,2
5,3
0,5
5,6
4,4
6,4
4,4
8,1
4,0
12,0
2,9
16,0
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NTA

HFS

4,5
5,0
5,0
5,0
6,4
6,8
6,8
4,6
4,4

4,5
3,0
4,9
75,0
83,0
84,0
88,0
89,0
93,0

Tabulka 4.3 – Hodnoty zbytkové koncentrace Cu
druhu a koncentraci komplexující látky.
Objem 0,02M
roztoku
komplex.
látky
0
0,5
1
2
4
6
8
10
15

2+

Komplexující látka
H3CIT

H2TAR

0,77
0,64
0,92
1,33
1,17
3,41
10,01
59,00
99,00

0,77
0,84
1,34
1,72
1,58
1,58
1,86
5,86
96,00

TEA
EDTA
2+
-1
Zbytková koncentrace Cu /mg.l /
0,77
0,77
1,36
1,49
1,60
2,10
2,20
3,00
3,80
5,10
5,45
7,70
7,97
10,01
10,20
11,90
14,50
18,60
2+

Tabulka 4.4 – Hodnoty zbytkové koncentrace Ni
druhu a koncentraci komplexující látky.
Objem 0,02M
roztoku
komplex.
látky
0
0,5
1
2
4
6
8
10
15

NTA

HFS

0,77
1,10
1,60
1,90
3,60
5,60
7,10
9,10
14,30

0,77
0,23
0,26
0,31
0,78
90,00
91,00
91,00
91,00

při srážení hydroxidem sodným na pH = 9 v závislosti na

Komplexující látka
H3CIT

H2TAR

6,0
6,8
7,8
8,5
9,1
10,2
13,7
11,6
20,0

6,0
6,1
8,1
6,3
15,3
18,1
20,6
23,5
33,0

TEA
EDTA
2+
-1
Zbytková koncentrace Ni /mg.l /
6,0
6,0
12,0
10,2
13,2
11,2
13,8
11,3
14,6
13,6
14,6
12,7
16,0
12,8
17,5
14,1
20,3
18,2

Tabulka 4.5 – Hodnoty zbytkové koncentrace Zn
druhu a koncentraci komplexující látky.
Objem 0,02M
roztoku
komplex.
látky
0
0,5
1
2
4
6
8
10
15

při srážení hydroxidem sodným na pH = 9 v závislosti na

2+

NTA

HFS

6,0
9,0
10,0
10,7
11,2
11,8
12,6
13,7
18,2

6,0
9,7
8,0
4,2
5,2
4,8
5,5
5,6
100,0

při srážení hydroxidem sodným na pH = 9 v závislosti na

Komplexující látka
H3CIT

H2TAR

1,0
0,5
0,7
1,0
3,8
10,8
15,2
34,0
89,7

1,0
1,3
1,3
1,1
0,9
0,8
1,3
1,2
2,0

TEA
EDTA
2+
-1
Zbytková koncentrace Zn /mg.l /
1,0
1,0
1,1
1,4
1,0
2,4
1,3
3,4
1,2
6,0
1,1
8,4
1,4
10,7
1,2
12,2
1,3
16,0

NTA

HFS

1,0
1,7
2,2
3,2
6,1
8,2
9,5
10,3
12,9

1,0
0,6
1,1
0,8
51,0
96,0
97,0
96,0
96,0

Vyhodnocení vlivu komplexotvorných látek na srážení kovů
Přehledně jsou naměřené výsledky zbytkových koncentrací sledovaných těžkých kovů při srážení
hydroxidem sodným vyhodnoceny v následujícím tabelárním přehledu:
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Kov
Cd

Cr

Cu

Ni

Zn

Komplexující látka
H3CIT
H2TAR
TEA
EDTA
NTA
HFS
H3CIT

Komentář
-1
vysoké hodnoty slepého pokusu (33,5 mg.l ) se neshodují s teorií, tyto
experimenty je třeba reprodukovat. Jedině u HFS lze zodpovědně vysledovat
-1
výrazný vliv činidla, které nad 80 mg.l již kompletně udržuje Cd v roztoku.

H2TAR

výrazně komplexuje, přibližně se řídí poměrem Me/L = 1

TEA

nezvyšuje nad hodnoty slepého pokusu

EDTA

výrazně komplexuje, přibližně se řídí poměrem Me/L = 1

NTA

nevýrazný vliv

HFS
H3CIT

nad 20 mg.l výrazně komplexuje v substechiometrickém množství
-1
nad 40 mg.l výrazně komplexuje i v substechiometrickém množství

H2TAR

nad 40 mg.l výrazně komplexuje i v substechiometrickém množství

TEA

výrazně komplexuje, řídí se přibližně poměrem Me/L = 1

EDTA

komplexuje téměř přesně podle poměru Me/L = 1

NTA

výrazně komplexuje, přímková závislost s hodnotou poměru ½ < Me/L < 1

HFS

nad 40 mg.l výrazně komplexuje i v substechiometrickém množství

H3CIT

výrazně komplexuje, řídí se přibližně poměrem Me/l = 1

H2TAR

výrazně komplexuje

TEA

mírně zvyšuje oproti slepému pokusu

EDTA

mírně zvyšuje oproti slepému pokusu

NTA

mírně komplexuje

HFS

okolo 200 mg.l

H3CIT

výrazně komplexuje i v substechiometrickém množství

H2TAR

vliv není patrný

TEA

vliv není patrný

EDTA

výrazně komplexuje, téměř přesně se řídí poměrem Me/L = 1

NTA

výrazně komplexuje, u vyšších hodnot se poněkud odchyluje od poměru Me/L
= 1, vliv L se snižuje

HFS

nad 60 mg.l výrazně komplexuje i v substechiometrickém množství

-1

nad 20 mg.l výrazně komplexuje v substechiometrickém množství

-1

-1

-1

-1

kompletně v roztoku, pod touto hodnotou není vliv patrný

-1

Výsledky ukazují výrazně diferencovaný vliv jednotlivých druhů komplexotvorných látek na efekt srážení
toxických kovů a mohou sloužit a mohou sloužit pro orientaci jaké obsahy těchto látek jsou závažné pro
zneškodnitelnost odpadních vod klasickým srážecím postupem.
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Význam velké novely vodního zákona pro provozy
povrchových úprav
Ing. Jindřich Kuběna

Úvod
Dne 23. dubna 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR tzv. „ velkou novelu vodního
zákona č. 254/2001 Sb.“ , která vyšla 21. května 2010 ve Sbírce zákonů v částce č. 53 pod č. 150/2010 Sb.
Důvody pro tuto i pro všechny předchozí novelizace byly tyto : zahrnout do tohoto zákona zkušenosti
z praxe vodoprávních úřadů při jeho uplatňování, uvedení zákona do souladu se všemi požadavky EU, které
mezi tím vznikly a které se týkají vodní politiky, uvedení do souladu se všemi nově vydávanými a
novelizovanými souvisejícími zákony, oprava různých chyb a nedostatků a v neposlední řadě zahrnutí
výsledků vědeckotechnického pokroku. Tato, v pořadí již šestnáctá a zatím nejrozsáhlejší novela vodního
zákona, nabyla účinnosti dne 1. srpna 2010, obsahuje též zmocnění pro předsedu vlády vydat úplné znění
vodního zákona, které zahrne veškeré dosud vydané změny a doplňky tohoto zákona. Toto úplné znění
vodního zákona již vyšlo ve Sbírce zákonů dne 22. září 2010 v částce č. 101 pod č. 273/2010 Sb. Novela
bude mít též dopad i na téměř všechny dosud vydané prováděcí předpisy k tomuto zákonu, které se budou
postupně měnit a doplňovat.
Uvedená novela obsahuje celkem 208 bodů změn proti předchozímu znění, přičemž vodní zákon má
celkem pouze 137 paragrafů. Z toho se by se dalo soudit, že z původního znění vodního zákona snad nezůstal
kámen na kameni. Skutečnost však není zdaleka tak dramatická. Základní principy a filozofie původního znění
vodního zákona v zásadě zůstaly zachovány. V rámci možného rozsahu tohoto příspěvku se proto pokusím popsat
všechny důležité změny, které mohou mít nějaký význam pro jednotlivé provozy povrchových úprav a stručně se
zmíním i o některých změnách, které mohou být významné i pro některé podniky, které se nacházejí v zátopových
pásmech vodních toků. V dalším textu se proto budu stručně zmiňovat pouze o těch paragrafech, ve kterých došlo
k významnějším změnám.
§ 1 – Změny v různých definicích z nichž nejpodstatnější je, že se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů
na vodohospodářské služby včetně nákladů na ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje.
§ 2 a nový § 2 a – Řeší plánování dobrého biologického a chemického stavu povrchových vod, které může
mít, v některých případech, význam při stanovování požadavků vodoprávních úřadů na požadovaný stupeň čištění
odpadních vod, zpravidla směrem k jejich zpřísnění.
§ 9 – Změny v některých ustanoveních, podle kterých je možné vydat povolení k nakládání s vodami pouze
současně se stavebním povolením ve společném řízení. Jsou zde též stanovena pravidla pro vedení odvolacího
řízení v těchto případech.
§ 12 – Změny se týkají změn a zrušení nakládání s vodami. Nejpodstatnější je změna při využívání zdrojů
podzemních vod v návaznosti na stanovení minimální hladiny podzemních vod nebo při její změně. Další novinkou
je možnost změny nebo zrušení nakládání s vodami z důvodů nezbytnosti dosažení cílů přijatých v plánu povodí a
ke splnění programu znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými látkami a zvlášť nebezpečnými
látkami. Další změnou – tentokrát k lepšímu – je, že pokud někdo požádá o změnu (např. prodloužení) platnosti
povolení k nakládání s vodami, původní povolení nezanikne dokud o této žádosti není pravomocně rozhodnuto.
Žádost se ale musí podat ještě před uplynutím doby platnosti původního povolení.
§ 23 a nový § 23 a – Obsahují cíle ochrany vod, jako složky životního prostředí a pravidla pro jejich
zajištění, včetně pravidel pro uplatnění výjimek.
§ 25 a další – Nové znění zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.
§ 36 – Minimální zůstatkový průtok může mít v některých případech vliv na odběr vody nebo i na možnosti
vypouštění odpadních vod. Způsob a kriteria stanovení minimálního zůstatkového průtoku stanoví vláda nařízením.
§ 38 – Poněkud změněná a zejména upřesněná je definice odpadních vod a povinností producentů
odpadních vod. Zcela nová je obecná povinnost pro ty, kteří akumulují odpadní vody v bezodtokových jímkách (tj.
pro provozovatele žump), zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a
podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich
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zneškodňování v souladu s vodním zákonem. Upřesněná jsou v tomto paragrafu též pravidla pro stanovení
podmínek pro vypouštění odpadních vod vodoprávním úřadem a nové je též ustanovení, že v pochybnostech, zda
se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad.
§ 39 – Změny při nakládání se závadnými látkami. Havarijní plány se musí předložit ke schválení
příslušnému vodoprávnímu úřadu. Seznam nebezpečných látek se rozšíří o tzv. prioritní látky, jejichž seznam
stanoví vláda nařízením. Součástí seznamu bude také kategorie prioritních nebezpečných látek, které vytvářejí
velmi vysoké riziko ve vodním prostředí z důvodů své persistence a schopnosti bioakumulace. K omezení
znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami může vláda
přijmout Program na snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými
závadnými látkami. Změnou je povinnost kontrolovat nejméně jednou za 6 měsíců sklady a skládky, včetně výstupů
jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy.
Výstupy z kontrolního systému je třeba předkládat na žádost vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního
prostředí. Významnou změnou je povinnost jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem
stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnost potrubí , nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu
nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek, prostřednictvím odborně způsobilé osoby a v případě zjištění
nedostatků, bezodkladně provádět jejich včasné opravy. Náležitosti nakládání se závadnými látkami, včetně
požadavků na odborně způsobilé osoby a další požadavky, stanoví Ministerstvo životního prostředí novelizovanou
vyhláškou č. 450/2005 Sb., která se současné době zpracovává. V příloze č. 1 k tomuto zákonu byla upřesněna
jedna kategorie zvlášť nebezpečných závadných látek a jejich rozkladných produktů, u kterých byly prokázány
karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo
jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí. Dále byla do seznamu
nebezpečných látek přidána další kategorie – Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý
stav povrchových vod. Pro nakládání s těmito látkami jsou však, ve srovnání s ostatními nebezpečnými látkami,
poněkud mírnější požadavky.
§ 55 – Vodní díla – Jsou určité změny v tom, co je a není vodním dílem.
§ 55 a – Tento nový paragraf byl přidán a řeší práva k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění
veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi. Tato práva lze odejmout nebo omezit postupem podle
zákona o vyvlastnění.
§ 59 – Byly upřesněny a doplněny povinnosti vlastníků vodních děl.
Hlava IX. Ochrana před povodněmi
§ 63 – Je upřesněna organizace a prevence ochrany před povodněmi.
§ 64 a – Zvládání povodňových rizik. (Nový paragraf). Podrobně popisuje povodňová rizika, jejich
vyhodnocování a plány pro jejich zvládání včetně systémů včasného varování.
§ 65 – Povodňová opatření byla nově rozdělena na přípravná opatření, opatření při nebezpečí povodně,
během povodně a na opatření po povodni.
§ 66 – Záplavová území – hlavní změnou je, že záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou
opatření obecné povahy.
§ 67 – Omezení záplavových území. – Malá upřesnění a možnost vodoprávního úřadu uložit omezující
podmínky formou opatření obecné povahy i mimo aktivní zónu záplavového území.
§ 68 – Území určená k řízeným rozlivům povodní. – Jedná se o pozemky nezbytné pro vzdouvání, popř.
akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před povodněmi, jimž bylo omezeno
vlastnické právo dohodou nebo postupem podle § 55a. Za škodu, vzniklou řízeným rozlivem povodní náleží
poškozenému finanční náhrada, kterou poskytne stát zastoupený Ministerstvem zemědělství. Způsob určení
náhrady a další podmínky jsou v tomto paragrafu podrobně specifikovány.
§ 70 – Stupně povodňové aktivity – upřesnění definic jednotlivých stupňů povodňové aktivity.
§ 73 – Předpovědní a hlásná povodňová služba. Změnou je, že k předávání informací předpovědní a
hlásné povodňové služby se využívá operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České
republiky a složek integrovaného záchranného systému.
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§ 74 – Povodňové záchranné práce – zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného
záchranného systému.
§ 77 – Povodňové orgány – byly upřesněny a doplněny kompetence jednotlivých povodňových orgánů
v době povodní.
§ 79 – Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností – menší organizační upřesnění.
§ 86 – Náklady na opatření na ochranu před povodněmi. Byla výrazně změněna struktura podílů státu, krajů,
obcí a jednotlivých právnických a fyzických osob na nákladech na ochranu před povodněmi.
§ 88 - Poplatky – Základní struktura a administrativa poplatků, včetně sazeb a limitů zpoplatnění za odběry
podzemních vod a za vypouštění odpadních vod, zůstávají stejné. U poplatků za odběry podzemních vod jsou
pouze menší změny v tom smyslu, že jednotliví odběratelé nejsou povinni podávat každoroční poplatková hlášení,
pokud nepodléhají zpoplatnění nebo pokud od posledního jimi podaného hlášení nedošlo ke změně povolení
k odběru podzemních vod, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno.
§ 90 – Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Rovněž u těchto poplatků nedošlo
k žádným zásadním změnám. Jsou pouze menší změny v pravidlech pro odečítání znečištění, obsaženého
v odebírané vodě.
§ 96 – Odklad placení poplatků – Drobná úprava pravidel, kdy odklad nelze povolit, pokud jakost odpadních
vod vypouštěných z čistírny odpadních vod nebo jiného zařízení v období 12 měsíců před zahájením stavby již plní
přípustné hodnoty ukazatelů znečištění, stanovené zvláštním předpisem.
§ 97 – Prominutí části poplatků – Je zde opravena chyba, která v minulém znění označovala Českou
inspekci životního prostředí za povolovací orgán čistíren odpadních vod, kterým není ani nikdy v minulosti nebyla.
§ 101 – Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí. Drobná změna v placení úroku z prodlení a
v některých formulacích.
§ 104 – Výkon státní správy. Byla vydána pravidla pro poskytování referenčních údajů z registru obyvatel
státním orgánům Ministerstvem vnitra.
§ 105 – Obecní úřady a újezdní úřady – upřesňuje kompetence těchto úřadů.
§ 106 – Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Zůstávají v platnosti stávající kompetence, pouze se
upravuje zaujímání stanovisek k územním plánům a k regulačním plánům těchto obcí.
§ 107 – Krajské úřady. Menší upřesnění jednotlivých kompetencí.
§ 108 – Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad. Málo významná upřesnění.
§ 109 – Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních. Upřesnění, jakých konkrétních situací
se tyto pravomoci týkají.
§ 114 a – Oprávnění osob vykonávajících vodoprávní dozor a vrchní vodoprávní dozor. Byl přidán tento
nový paragraf, který řeší možnost uložení pořádkové pokuty pro subjekt, který neumožní vodoprávnímu úřadu nebo
České inspekci životního prostředí vstup či vjezd na pozemek nebo neumožní provézt u něj kontrolu. Pořádková
pokuta do výše 200 000,- Kč může být uložena i opakovaně.
§ 115 – Vodoprávní řízení. Podstatnou změnou je rozhodování vodoprávních úřadů ve věci vodních děl a
vodohospodářských úprav, podle stavebního zákona. Upravena jsou práva a postavení občanských sdružení,
jejichž cílem je ochrana životního prostředí. Dále jsou zde podrobně upravena pravidla řízení ve vztahu ke
správnímu řádu a pravidla pro jednotlivé druhy rozhodnutí, včetně příslušných lhůt.
§ 115 a – Opatření obecné povahy. Byl přidán tento nový paragraf. Jedná se o různá obecná opatření,
obvykle vydávaná v nouzových situacích (povodně, velká sucha apod.), formou veřejné vyhlášky.
Nejvýraznější změny zaznamenala v této novele hlava XII - Správní delikty, ve které jsou velmi přesně a
podrobně rozdělené sankce podle jednotlivých paragrafů za přestupky fyzických nepodnikajících osob a za delikty
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právnických a podnikajících fyzických osob. Správní delikty jsou podrobně rozděleny podle jednotlivých paragrafů
včetně výše příslušných sankcí.
§ 116 – 120 – Správní delikty fyzických osob. Přestupky fyzických osob jsou rozděleny do několika částí na
obecné přestupky, porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě, porušení jiných povinností při
nakládání s vodami, porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl, porušení povinností vlastníků
pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi, porušení povinností při
zacházení se závadnými látkami, porušení povinností při haváriích, porušení povinností správce drobného vodního
toku a za porušení poplatkových povinností. Rozmezí výše pro fyzické osoby je odstupňována podle druhu
přestupku zhruba v rozmezí od 5 tisíc do 200, popř. 500 tisíc Kč a u některých zvláště závažných přestupků až 1
mil. Kč.
§ 125 a – 125 k – Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Rovněž tyto delikty jsou
rozděleny na obecné, za porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě, porušení jiných povinností při
nakládání s vodami, porušení povinností stavebníků vodních děl, porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a
zařízení, porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení vlastníků movitého majetku v ochraně před
povodněmi, porušení povinností při zacházení se závadnými látkami, porušení povinností při haváriích, porušení
povinností správce vodního toku a správce povodí, porušení povinností obce a za porušení poplatkových povinností.
Sazby pokut za výše uvedené delikty pro právnické a podnikající fyzické osoby jsou podle druhu deliktu od 20 tisíc
do 10mil. Kč.
§ 125 l – Společná ustanovení ke správním deliktům. Ostatní podmínky např. možnost upuštění od pokuty,
pokud pachatel správního deliktu učiní opatření zamezující dalšímu znečišťování, pro ukládání dvojnásobných
pokut při opakovaném porušení zákona a další věci jsou obdobné jako v posledním znění tohoto zákona. Maximální
sazba dvojnásobné pokuty rovněž zůstává ve výši 20 mil. Kč.
Podle § 129 tohoto zákona se novelizuje přestupkový zákon s tím, že veškeré přestupky ve vodním
hospodářství se budou v budoucnu řešit pouze podle vodního zákona.
Následující paragrafy mění další související zákony, které však touto novelou nebyly měněny.

Závěr
Z toho, co zde bylo uvedeno je zřejmé, že provozů povrchových úprav se z této novely mohou významněji
týkat zejména změny § 39 Nakládání se závadnými látkami. Nejpodstatnější změnou zde je skutečnost, že
pravidelné kontroly nádrží, potrubí a prostředků pro dopravu, ve kterých se nakládá s nebezpečnými a zvlášť
nebezpečnými látkami, mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby. Požadavky na odborně způsobilé osoby a
další náležitosti nakládání se závadnými látkami budou obsaženy v novelizované vyhlášce Ministerstva životního
prostředí č. 450/2005 Sb., která se v současné době přepracovává. Změn, které se více či méně mohou týkat
jednotlivých provozů povrchových úprav a následně i příslušných zneškodňovacích zřízení odpadních vod, je
samozřejmě více. Jak již bylo řečeno v úvodu, nedovolil možný rozsah tohoto mého příspěvku, probrat podrobněji
všechny důležité změny, obsažené v této novele. K podrobnějšímu seznámení bych proto případným zájemcům
doporučil, opatřit si úplné znění této novely, např. na internetové adrese : www.mvcr.cz , kde vyšlo v částce č. 101
pod č. 273/2010 Sb. Na této adrese také bude možné získávat i jednotlivé novelizované prováděcí předpisy, tak jak
budou postupně vydávány.
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Tvrdé chromování – řízení chromovacího procesu
Ing. Ladislav Obr, CSc. | MacDermid CZ Praha

Funkční chromování, nebo-li ve zkratce, tvrdochromování, tvoří velmi širokou a rozšířenou oblast chromování,
při které jsou vylučovány tvrdé a otěruvzdorné povlaky chromu. Většinou se jedná o technické vrstvy tloušťky od
několika µ do několika set µ a jejich vyloučení trvá i řadu hodin. Od prvního průmyslového zavedení chromování
uplynulo již více jak 90 let, vždyť jeho počátky se datují k roku 1920. Nosnou a základní složkou chromovacích lázní
je stále oxid chromový. U funkčního chromování se jeho koncentrace pohybuje v rozmezí 200 – 300 g/l. Optimální
koncentrace je 250 g/l, neboť při této koncentraci je nejvyšší katodový proudový výtěžek. Primárním katalyzátorem
jsou stále sírany, které se do lázně přidávají ve formě kyseliny sírové. Je paradoxní, že i znečistění používaného
oxidu chromového sírany, vlastně působí katalyticky. U chromovacích lázní první generace působil v roli
sekundárního katalyzátoru třívalentní chrom, který bylo vhodné udržovat v rozmezí koncentrace 3 až 7 g/l
pracovního elektrolytu. U lázní druhé generace byly do funkčních lázní přidávány fluoridy nebo komplexní soli
obsahující fluoroboritanový či fluorokřemičitanový aniont. Přítomnost těchto látek v lázni sice zvýšila katodový
proudový výtěžek, ale také výrazně zvýšila agresivitu elektrolytu vůči základnímu materiálu. Nejnovějším trendem
v oblasti vývoje chromovacích lázní třetí generace jsou organické, sekundární katalyzátory. Jedná se především o
alkyl sulfonované kyseliny a jejich deriváty. Jsou používány v kombinaci s primárním katalytickým účinkem síranů.
Tabulka č. 1
Porovnání katodových proudových výtěžků u lázní pro funkční chromování
Typ funkční chromovací lázně

Katodový proudový výtěžek v %

Běžná síranová – 1.generace
Fluoridová – 2.generace
S organickým katalyzátorem – 3.generace

10 – 13
18 – 22
24 - 28

Tabulka č. 2
Porovnání průmyslového využití jednotlivých typů lázní pro funkční chromování
Typ funkční chromovací lázně

Podíl v % v roce 2009

Běžná síranová – 1.generace
Fluoridová – 2. generace
S organickým katalyzátorem – 3.generace

30 – 35
5 – 10
65 - 55

Ve výše uvedeném přehledu není zahrnuta lázeň „mléčný chrom“, která se používá jako první stupeň v technologii
duplexního funkčního chromování. Její podíl, v průmyslovém využití klesá a je do 5%. V posledních létech se
používá jen zřídka a to díky realizaci lázní 3.generace, u kterých je výrazně zvýšená korozní odolnost oproti lázním
1.generace.
Před rozhodnutím, jak se bude proces funkčního chromování řídit, je nutné rozhodnout, co se od procesu očekává
a jaké jsou požadované vlastnosti vyloučeného povlaku. Výhodou je, že zařízení na funkční chromování, jak
stávající nebo nové, je shodné pro obě uvažované generace lázní (1. nebo 3.). S ohledem na používané vyšší
proudové hustoty u lázní 3.generace, je žádoucí prověřit výkon zdroje proudu. Základní porovnání vyloučeného
povlaku je uvedeno v tabulce č. 3.
Tabulka č. 3
Vlastnosti vyloučeného chromového povlaku
Vlastnost
3

Hustota ( g/cm )
Mikrotrhliny (počet/cm)
Tvrdost (HV100)
Úbytek – Taber test (mg/10.tis.ot.)
Vzhled

Typická hodnota
Lázeň 1. generace

Lázeň 3. generace

6,9 - 7,1
100 - 150
900 - 1 000
30
pololesk

6,9
400 - 700
1 100 - 1 250
6
vysoký lesk
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Dalším důležitým krokem v rozhodovacím procesu je zpracování nákladové a časové analýzy. Tu silně ovlivňuje
velikost, skladba a sériovost upravovaných polotovarů. Ve své podstatě se jedná o rozhodnutí jakou zvolit před
funkčním chromováním předpravu, zda provádět zdrsňování v pracovní vaně či zvolit samostatnou lázeň a
v neposlední řadě také rozhodnutí kolik pracovních van a o jakém objemu je vhodné realizovat. Výpočet spotřeby el.
práce a doby vlastního chromování lze provést podle tabulek č. 4 a č. 5.
V následujících tabulkách č.6 a č.7 je podle předcházejících tabulek modelově spočítána a porovnána potřebná
doba k vyloučení povlaku chromu o tloušťce 25µ v lázni 1. a 3. generace v závislosti na použité proudové hustotě.
Již na první pohled je zřetelná úspora pokovovací doby, za použití stejných proudových hustot u lázně 3. generace
oproti starší lázni, 1. generace. Zkrácení doby ovlivňuje dvojnásobný katodový proudový výtěžek u nejnovější lázně
( viz. tab. č.1 ). Dalším důležitým činitelem, který může zamíchat dosahovaným výkonem a následně skutečnou
ekonomikou, je používané napětí. To obyčejně není nastavováno a jeho velikost se automaticky řídí velikostí
nastaveného proudu a vodivostí celého systému. Samotnou vodivost ovlivňuje jednak použité vlastní zařízení a
jednak použitý chromovací elektrolyt a hlavně jeho čistota. Porovnání spotřeby el. práce u lázně 1. a 3. generace
v závislosti na napětí je opět modelově uvedeno v následující tabulce. Důležitost dosažení co nejnižšího napětí je
zcela evidentní.
Jaká však vede k dosažení těchto závěrů cesta ? Je vůbec možné i v provozní praxi vyhovět těmto teoretickým
požadavkům ? Nestojí nás tato opatření víc, než velikost skutečně získaných úspor ?
Tabulka č. 4
spotřeby el. práce pro funkční chromování z Faradayova zákona

1 kg CrO3
kWh
------------kg CrO3

Výpočet

= 1 610 Ah ( 100% katodový proudový výtěžek )

1 610 Ah x napětí na lázni (V)
-----------------------------------------------------------------------1 000 x účinnost zdroj. pr. x kat. proud.výtěžek

=

Tabulka č. 5
Výpočet doby pokovu pro funkční chromování

2

t (min.)

=

3

60 x h (µ) x P (dm ) x s (g/cm )
----------------------------------------------------Ae (A/hod.) x i (A) x r (%)

t - doba v minutách
h - tloušťka vrstvy v µ
2
P - plocha v dm
r - katodový proudový výtěžek v %

s - specifická hmotnost vylučovaného kovu v g/cm
Ae - elektrochemický ekvivalent v A/hod.
i - proud v A

3

Prvním a důležitým krokem na „cestě minimalizace nákladů“ je volba zařízení a jeho pravidelná údržba. U volby
zařízení se jedná především o správnou dimenzi kabelových přívodů, dostatečnou dimenzi katodových a
anodových tyčí a volba vhodných anod s dostatečnou plochou. Neméně důležitá je pak skutečně pravidelná údržba
a čistění zařízení. Důležitou částí zařízení pro chromování jsou závěsy a závěsová technika. Funkční chromování
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vyžaduje obzvlášť dostatečně dimenzované závěsy, které jsou schopné převést požadovaný proud. Velmi často se
v provozech stává, že závěsy jsou elektricky poddimenzované, nepřevedou požadované množství proudu, ten se
z části mění v teplo a výsledkem je rozčarování, že použitá technologie nesplňuje avizované parametry a následně
avizovaný výkon.
Tabulka č. 6
Porovnání doby vyloučení povlaku chromu o tloušťce 25µ v lázni 1. a 3. generace v závislosti na použité
proudové hustotě
Lázeň - generace

Proudová hustota
2
A/dm

Doba vyloučení
min.

Zkrácení doby v
min.

Zkrácení doby v
%

1.
1.
1.
3.
3.
3.

20
40
60
20
40
60

135,3
67,6
45,1
62,4
31,2
20,8

-

-

72,9
36,4
24,3

53,9

V průběhu chromování dochází ke značnému vývinu a úletu aerosolu, obsahujícího mikrokapičky chromovací lázně.
Ty se jednak dostávají do odsávání a způsobují po kondenzaci korozi zařízení, ale hlavně se aerosol usazuje na
funkčním zařízení, spojích, kontaktech a po odpaření vody vytváří na těchto místech „krustu“ solí, která snižuje
kvalitu kontaktů, či-li, zvyšuje odpor, snižuje vodivost. Proto je nutná pravidelná údržba a čistění zařízení. Ke
snížení množství vznikajícího aerosolu se používají speciální tenzidy. Tenzidy starší generace vytvářely na hladině
chromovací lázně nízkou, ale hutnou vrstvičku pěny, která tvořila „mechanickou přepážku“ ve které se mikrokapičky
lázně zachycovaly. Nedostatkem těchto tenzidů bylo jednak to, že se současně v pěně zachycoval i unikající vodík
a občas to pěkně „bouchlo“ a jednak se tato pěna zachycovala na vyjímaném zboží a pokud se včas a rychle
neopláchla, na zboží zasychala a vytvářela na povrchu nehezké mapy. Při intenzivnějším odsávání docházelo
k odsávání pěny a to vše vedlo ke zvýšené spotřebě. Nová generace tenzidů nyní pracuje na jiném principu. Vytváří
jen mírnou pěnu na části povrchu elektrolytu. Tím nedochází k záchytu mikrokapiček ani vodíku, ale také není
strhávána do odsávání. Hlavní funkce totiž spočívá ve změně povrchového napětí lázně. Číselná hodnota
povrchového napětí chromovací lázně bez použití tenzidů se pohybuje okolo 60 dyn/cm a s použitím nového typu
tenzidu se snižuje na rozmezí 25 – 30 dyn/cm.

Tabulka č. 7
spotřeby el. práce u lázně 1. a 3. generace v závislosti na napětí

Porovnání

Lázeň - generace

Použité napětí
V

Spotřeba el. práce
kWh/kg CrO3

Úspora el. práce
kWh/kg CrO3

Úspora el. práce
%

1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
3.

7
8
9
10
12
7
8
9
10
12

117,4
134,2
150,9
167,7
201,3
54,2
61,9
69,7
77,4
92,9

-

-

63,2
72,3
81,2
90,3
108,4

53,9
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Použité parametry pro tab.č. 6 a č. 7 : katodický proudový výtěžek lázně 1. generace 12%
katodický proudový výtěžek lázně 3. generace 26%
Účinnost zdroje proudu 80%
Touto změnou, snížením povrchového napětí lázně se výrazně ztenčí film vynášené kapaliny na unikajících
bublinkách vodíku a ve svém důsledku se tak výrazně sníží skutečné množství chromovací lázně v odsávané
vzdušině. Běžné dávkování těchto nových tenzidů je při nasazení cca 2,5 ml/l a doplňování 50 – 100 ml/10 tis.
Ahod.
Druhým a neméně důležitým krokem na „cestě minimalizace nákladů“ je volba použitého typu pracovního
elektrolytu a udržování výrobcem doporučených koncentrací jednotlivých složek lázně. O výhodnosti lázní 3.
generace oproti lázním 1. generace není pochyb ( viz. výše uvedené tabulky ). Důležitým krokem je zavedení
jednoduchého a provozně nenáročného způsobu sledování koncentrací doporučených jednotlivých složek v lázni.
Jedná se především o stanovení :
- oxidu chromového ( CrO3)
3+

-

třívalentního chromu (Cr )

-

kyseliny sírové (H2SO4)

-

znečisťujících kovů ( Fe, Cu, Ni včetně Cr )

-

katalyzátoru

3+

I tento požadavek je jednoduše řešitelný, bez nároků na speciální a drahé vybavení provozní laboratoře. Obsah
oxidu chromového je jednoduše stanovitelný jodometrickou titrací. Současně změřením hustoty elektrolytu si jeho
koncentraci ověříme, ale ihned zjistíme množství znečisťujících kovů. Zda se jedná opravdu o znečisťující kovy si
ověříme změřením vodivosti lázně. Vodivost nového elektrolytu o koncentraci 250 g CrO3/l činí 500 mS/cm. Každý
rozpuštěný přítomný gram znečisťujících kovů snižuje vodivost o předem známou a tabelovanou hodnotu. Kritická
hodnota vodivosti chromovacích lázní se pohybuje v rozmezí 300 – 350 mS/cm. Současně snižováním vodivosti
lázně dochází ke zvyšování svorkového napětí na lázni, a to většinou bývá prvním ukazatelem, že se s lázní něco
děje. Jednou z posledních otázek bývá stanovení obsahu kyseliny sírové. Doporučená koncentrace kyseliny sírové
je v lázních 3. generace 2,8 až 3,5 g/l. Klasické vážkové stanovení síranů je náročné jednak časově, a jednak již
vyžaduje slušně vybavenou laboratoř se zapracovanou obsluhou. Rychlá metoda pomocí iontové chromatografie
vyžaduje drahé zařízení a perfektně znalou obsluhu. I zde však již existuje jednoduchá a rychlá metoda,
nevyžadující nákladného zařízení. Jedná se o spojení klasické srážecí metody a použití malé laboratorní
odstředivky. Ve speciální skleněné kyvetě se pak v její kalibrované části odečte objem usazené sraženiny síranu a
z kalibračního grafu pak obsah přítomné kyseliny sírové. Celé stanovení dvou vzorků a dvou „slepých“ stanovení
netrvá déle než 15 až 20 minut. Jedině, co je nutné si nechat odborně stanovit, je koncentrace přítomného
katalyzátoru. Při řádném dávkování v doporučeném množství, obyčejně 1 litr katalyzátoru na doplněných 10 kg
oxidu chromového, vyžaduje stanovení cca 1 x za čtvrt roku. Toto stanovení je běžnou součástí bezplatného
servisu dodavatele lázně. Kompletní, výše popsaný, rozbor chromovací lázně lze tak pohodlně stihnout zaučenou
obsluhou, s minimálním vybavením laboratoře, do jedné hodiny.
Je jen na každém provozovateli funkčního chromování, jak se zamyslí nad svým provozem a zda si položí otázku –
„Neplýtvám zbytečně svými prostředky“ ?
Použitá literatura :
- Firemní podklady firmy MacDermid
TM

TM

2500, ChromKlad

2500 Catalyst, ChromKlad MS

-

Technické listy výrobků ChromKlad

-

Kopec – Maštalýř, Přehled galvanotechniky, Práce – vyd.ROH, 1955

-

G.A.Lausmann, Chromium Plating, Eugen G. Leuze Verlag, 2007
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Rozpuštěné anorganické soli
– limitující faktor vypouštění odpadních vod
Ing. Tomáš Fuka, CSc., Bc. Tomáš Fuka, Bc. Lukáš Fuka | W.P.E., a.s. Praha

Pro stanovení hodnoty limitů zbytkových koncentrací škodlivin povolených k vypouštění vyčištěných
odpadních vod je rozhodující recipient, do kterého se vody vypouští. Pokud jsou vody vypouštěny do kanalizačního
systému jsou rozhodujícím limitem hodnoty stanovené provozovatelem kanalizační sítě a čistírny odpadních vod
v místě vypouštění. Hodnoty mohou být stanoveny buď obecně kanalizačním řádem, nebo pro významné
producenty odpadních vod v místě individuelně, jako součást kanalizačního řádu. Tyto hodnoty jsou pak zakotveny i
v hospodářské smlouvě producenta odpadních vod a provozovatele kanalizační sítě. Do vodoprávního rozhodnutí
jsou pak takto stanovené hodnoty obvykle přejaty beze změn. Místně příslušný vodoprávní úřad však má možnost
tyto hodnoty upravit (zpřísnit), pokud by je shledal neodůvodněně vysokými, nad rámec současně dosažitelných
hodnot při použití odpovídajících technologií čištění odpadních vod. K tomuto zpřísnění však nedochází často,
protože provozovatel kanalizační sítě a biologické čistírny je sám vůči vodoprávním orgánům v pozici
znečišťovatele a musí rovněž dodržovat limity zbytkového znečištění na výstupu ze svojí čistírny do recipientu, jímž
je obvykle potok,či řeka. Mimo stanovených limitů zbytkových škodlivin ve vyčištěné vodě je pro něj dalším
problémem i kontaminace biologických kalů produkovaných čistírnou. Pokud nejsou dodrženy limity pro obsah
těžkých kovů v kalech, je pro provozovatele čistírny velkým problémem jejich zpracování, či uložení. Proto je v praxi
častým jevem, že u řady ukazatelů a to zejména u těžkých kovů odpovídají takto stanovené hodnoty limitů pro
vypouštění do povrchových vod, tak jak je stanovuje zákon 229/2007 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod a náležitostech k vypouštění odpadních vod v aktuálním znění
416/2010 Sb.
V uvedeném zákoně jsou stanoveny jednak emisní standardy zbytkových škodlivin, což jsou koncentrace
ve vypouštěné odpadní vodě z kterých se následně vychází při tvorbě emisních limitů (koncentrace povolené k
vypouštění danému znečišťovateli) a jednak limity imisní, což jsou maximální koncentrace povolené v recipientu (po
dokonalé homogenizaci), tj. příslušném vodním toku, kam jsou vody vypouštěny. Proto je nutno zbytkové
koncentrace škodlivin ve vypouštěné odpadní vodě posuzovat z obou těchto hledisek. Vodoprávní orgán pak může
emisní limity ještě snížit, pokud to vyžaduje situace v daném recipientu.
Emisní standardy jsou pro odvětví povrchových úprav kovů a plastů uvedeny pro informaci v tabulce č.1.
v citovaném zákoně se jedná o přílohu č.1, tabulka č.2. Příloze č.3 zákona pak jsou v tabulce č.1 uvedeny imisní
standardy ukazatelů a hodnot přípustného znečištění povrchových vod. Hodnoty některých imisních ukazatelů
běžných ve vodách z provozů povrchových úprav kovů a plastů jsou uvedeny v tabulce č.2
Tabulka č.1 Zbytkové koncentrace škodlivin ve vypouštěných odpadních vodách z povrchových úprav kovů a plastů
(emisní standardy)
Ukazatel
pH
CHSKCr
NL
N-NO2
Pcelkový
C10 – C40
AOX
Fluoridy
Sulfidy
Kyanidy celk.
Kyanidy s. uvol.
As
Sn

Limit (mg/l)
6-9
300
30
5
3
2
2
20
1
1
0,1
0,5
2
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Ukazatel
Co
Al
Cr
VI
Cr
Cu
Mo
Ni
Pb
Hg
Se
Ag
Zn
Fe

Limit (mg/l)
1
2
0,5
0,1
0,5
1
0,8
0,5
0,05
0,1
0,1
2
2

Tabulka č. 2 Imisní limity koncentrací přípustného znečištění v povrchových vodách
Ukazatel
pH
CHSKCr
NL
N-NO2
Pcelkový
C10 – C40
AOX
Fluoridy
Sulfan
Kyanidy celk.
Kyanidy s. uvol.
+
N-NH4
RL550
RL105
2SO4
Cl

Limit (mg/l)
6-8
35
30
0,09 – 0,14
0,05 – 0,2
0,1
0,035
1
0,015
0,7
0,01
0,5
600
1000
300
250

Ukazatel
Co
Al
Cr
VI
Cr
Cu
Mo
Ni
Pb
Hg
Se
Ag
Zn
Fe
Sn
As
Ba

Limit (µg/l)
7
1500
030
0,09 – 0,14
0,05 – 0,2
0,1
40
14,4
0,05
4
7
160
2000
50
20
360

Dále je v tomto zákoně v příloze č.4 (tabulka č.3) uvedena i četnost analytické kontroly vypouštěných
odpadních vod v závislosti na toxicitě a celkové produkci škodlivin. Tyto hodnoty jsou vztahovány k denní, či roční
produkci a jsou uvedeny v následující tab.č.3.
Tabulka č. 3 Prahová množství vypouštěných zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek, při jejichž překročení
vodoprávní úřad stanoví minimální četnost analytického sledování 12krát za rok.
Ukazatel
AOX
Sn
F
CN
Cu
Ni
Pb
C10 – C40
Zn

Denní produkce v g
30
20
150
1
5
5
5
100
20

Roční produkce v kg
10
7
50
0,3
1,5
1,5
1,5
35
7

Cd, pokud není jeho produkce vyšší než 10 kg ročně není vyžadováno denní sledování, sledovací režim se stanoví
dle lokality a produkce. Kontrolní vzorky musí být odebírány rovnoměrně v daném časovém období.
Z uvedených požadavků tedy zcela jasně plyne, jaké jsou stanoveny standardy a limity a možnosti pro
vypouštění vyčištěných odpadních vod do povrchových vod a do kanalizace. Lze tedy konstatovat, že v naprosté
většině vodoprávních rozhodnutí leží stanovené limitní koncentrace pro vypouštění zbytkových koncentrací
škodlivin v rozmezí hodnot uvedených v tabulkách č.1 a 2.
Každý z uvedených ukazatelů tak přímo určuje technologické možnosti zpracování odpadních vod.
Jednodušší situaci mají producenti pro které jsou závazné emisní standardy (viz. tabulka č.1), kde jsou uvedeny
hlavní produkované toxické složky. Ve vodoprávním rozhodnutí pak bývá dále stanoven i limit pro rozpuštěné látky
stanovené po sušení při 105ºC a dále pak pro rozpuštěné látky stanovené po žíhání při 550ºC (RAS), což je
skupinové stanovení vyjadřující obsah rozpuštěných anorganických solí. S tím je pak spojeno i sledování obsahu
chloridů a síranů. Z technologického hlediska čištění odpadních vod je nejčastěji využíván postup, kdy se
znečišťující podíly převedou na nerozpuštěnou formu a odseparují se fyzikálními metodami. Následné dočišťovací
postupy se různí dle jednotlivých složek znečištění a jsou také různě účinné a ekonomicky náročné. Pro obecnou
orientaci v možnosti plnění uvedených limitů v prvé řadě slouží součin rozpustnosti (rozpustnost) příslušných
nerozpustných sloučenin v jejichž formě jsou polutanty (škodliviny) separovány.
Pokud zbytkové koncentrace plynoucí ze součinu rozpustnosti přesahují povolené koncentrace pro vypouštění je
nezbytné využít následné dočištění, nebo provést opatření přímo na zdroji odpadních vod. K dosažení
požadovaného efektu je používána celá řada technik, od specielních postupů čištění až po organizační opatření.
Organizační zásahy do čištění odpadních vod a do oplachových systémů v linkách povrchových úprav mají prioritu
především v těch případech, kdy nejsou k dispozici ekonomicky a ekologicky vhodné postupy pro dosažení nižších
zbytkových koncentrací u sledovaných složek. Velmi často tato situace nastává právě u RL105 a RL550,kde
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z hlediska toxicity vůči vodním organismům nejsou tyto inertní soli příliš významné, avšak jejich limity obvykle
stanovené v rozmezí 1 – 3 g/l jsou mnohdy obtížně splnitelné. Mnohdy nastává situace, kdy snaha o stanovení
nízkých limitů u rozpuštěných anorganických solí ve jménu co možná nejekologičtějších výrobních postupů přináší
zcela opačný efekt. Producent na místo úsporného nakládání s vodou zvyšuje objemy odpadních vod, aby dosáhl
příslušného naředění, neboť dosud není k dispozici ekologicky a ekonomicky přijatelný postup čištění. S tímto
zvětšení objemu odpadních vod se zvětšuje i absolutní množství produkovaných ostatních škodlivin, např. těžkých
kovů (při dvojnásobném zvýšení objemu odpadních vod je při stejné účinnosti čištění dosaženo koncentračního
limitu pro RL105 a RL550, avšak produkované množství těžkých kovů je dvojnásobné a rovněž rozpuštěných
anorganických solí je více). Pokud uvážíme i vyšší energetické nároky na zpracování větších objemů vod je
dosaženo pravého opaku zamýšleného ekologického zlepšení. Pokud jsou použity stávající známé koncentrační
metody na bázi iontoměničových technik, či membránových procesů a zpracování koncentrátů u externího
zpracovatele, který obvykle rovněž po naředění a úpravě koncentráty vypustí mnohdy do stejného povodí v jiném
místě, je z ekologického hlediska stejně špatná. Odpadní soli se dostanou do recipientu ve stejném, či větším
množství, ale navíc s velkými energetickými a dopravními náklady, tedy výsledek opět žalostný a zasažení
životního prostředí násobně větší. Jak je tedy zřejmé, těmito směry rozumná cesta nevede, jedná se jen o
uspokojování úřadů bez pozitivních přínosů.
Obdobná situace pak může nastat se zbytkovými koncentracemi těžkých kovů, kde problémem může být
limit stanovený pod koncentrací plynoucí ze součinu rozpustnosti separovatelné formy, nebo nedokonalé vedení
čistícího procesu a zde se velmi často uplatňuje i únik nerozpuštěných složek (kalů) do odtoku. V této oblasti je
řešení situace z technologického hlediska možné, neboť jsou k dispozici odpovídající čistící postupy a mnohdy
dostačuje pouze dodržení provozní kázně obsluhy tak, aby byly dodrženy optimální parametry procesu čištění. Pro
informaci jsou v následující tabulce uvedeny součiny rozpustnosti a jim odpovídající hmotnostní koncentrace
nejběžnějších forem sloučenin využívaných pro separaci běžných škodlivin z odpadních vod
Tabulka č.4 Součiny rozpustnosti technologicky používaných sloučenin pro separaci škodlivin**
Sloučenina

pKs*

Ks

CaSO4
CaHPO4
Ca5(PO4)3OH
Ca3(PO4)2
MgNH4PO4
Zn3(PO4)2
Ca(OH)2
Fe(OH)2
Fe(OH)3
Sn(OH)4
SnS
Zn(OH)2
Cu(OH)2
Cd(OH)2
CdS
Ni(OH)2

5,04
6,56
5,30
26,0
12,60
32,04
5,43
15,10
39,43
56,00
25,0
16,50
18,80
14,40
26,10
6,87

10
-6,56
10
-5,30
10
-26
10
-12,60
10
-32,04
10
-5,43
10
-15,10
10
-39,43
10
-56,00
10
-25,0
10
-16,50
10
-18,80
10
-14,40
10
-26,10
10
-6,87
10

-5,04

Koncentrace kationtu
(mg/l)
121,034
21,033
14643,000
0,297
2,672
0,030
391,038
0,326
0,000
0,000
0,000
0,130
0,022
1,122
0,000
189,628

Koncentrace aniontu
(mg/l)
290,107
50,371
22062,156
0,470
5,992
0,029
0,000
0,000
-

*pKs = -logKs
** Tabulka obsahuje součiny rozpustností jednotlivých vybraných sloučenin v destilované vodě při jejím pH.
Při výběru tabelovaných hodnot součinů rozpustnosti z různých zdrojů lze zjistit mnohdy i řádové rozdíly,
což je dáno různou metodikou měření, která u uváděných hodnot není specifikována. V praxi pak přistupuje vliv
rozdílných iontových sil roztoků, pH a způsobu srážení.Proto je nutno pro praktické užití uvedených hodnot zvážit
všechny tyto aspekty.
Pro řešení vzniklých problémů s dodržením požadovaných limitů zbytkových koncentrací škodlivin je možno
použít řadu organizačních a technologických zásahů, z nichž jsou uvedeny dále nejběžnější postupy.
A) Opatření na zdroji odpadních vod - vedou především ke snížení množství látek vynášených do odpadních vod
a pokud možno i k eliminaci nejobtížněji čistitelných složek.
1. Použití alternativních technologií, které produkují snížené množství škodlivin, nebo neprodukují odpadní vody
(moření - tryskání), pokud je to možné z technologického hlediska.
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2. Aplikovat procesy s nižší koncentrací rozpuštěných látek, či s látkami s nižší škodlivostí a lepší čistitelností.
3. Používat ekonomické oplachy v případech, kde je to funkčně opodstatněné. Ekonomický oplach je schopen
zachytit 80 – 90% vynášené lázně a tedy i nečistot, s čímž se musí počítat i v podobě kvalitního oplachu po
předpravách. Tím se sníží podstatně produkce rozpuštěných anorganických solí
4. Využití koncentračních technologií u ekonomických oplachů a získávání složek lázní.
5. Předúpravy odpadních koncentrátů před vypuštěním ke zpracování na čistírně, např. rozelektrolyzováním u
kyanidových lázní.
6. Organizací vypouštění a zpracovávání koncentrátů tak, aby bylo účelně využito jejich neutralizačních kapacit.
7. Aplikací provozní údržby lázní, kdy se podstatně prodlouží životnost lázně. Z hlediska produkce rozpuštěných
anorganických solí je tento postup nejefektivnější zejména u použití ultrafiltrace pro údržbu odmašťovacích lázní,
kdy se daří prodloužit jejich životnost cca 20 - 40 krát, při doplňování tenzidové složky, která je zachycována
společně se separovaným podílem ropných látek. Uvážíme-li, že vyčerpaná odmašťovací lázeň obsahuje obvykle
cca 70g/l alkalických solí, stoupne jejich koncentrace po neutralizaci na dvojnásobek. Při objemu lázně 2 metry
krychlové to představuje produkci 280 kg anorganických solí a pokud uvážíme nižší prodloužení životnosti lázně
cca 20 krát jedná se již o 5600 kg, kdy při stanoveném limitu 2 g/l těchto solí by bylo potřeba k naředění více jak
3000 krychlových metrů vody (je nutno uvažovat i s mineralizací ředící vody).
8. Omezení lázní s obsahem komplexotvorných látek, jejich proces čištění je vždy složitější a vede k vyšší produkci
kalů a anorganických solí ve vyčištěné vodě.
9. Použití vícestupňových oplachů a případné násobné využití oplachové vody, což vede ke snížení absolutního
množství všech produkovaných škodlivin za cenu vyšší koncentrace rozpuštěných solí, pokud není tato možnost
vyloučena kontraproduktivním limitem u tohoto ukazatele.
10. Pro přípravu demivody na místo iontoměničových technologií využívat membránových procesů, které produkují
poloviční množství solí ve srovnání s ionexy.
11. Pro přípravu užitkové vody na místo koagulačních procesů používat ultrafiltrační postupy. Rovněž tak pro
změkčování aplikovat nanofiltrační postupy, které neprodukují žádné další soli a separují i další doprovodné
škodliviny mimo Ca a Mg.
12. Kontrola a evidence hlavních materiálních toků ve vazbě na prošlé objemy zboží, případná závislost systému
odměn na těchto ukazatelích.
B) opatření v čistícím procesu - jde zejména o použití adekvátních postupů čištění s využitím současných
technologických postupů. Velký efekt v účinnosti čištění mnohdy přinesou i organizační opatření vedoucí dodržení
technologické kázně a dobrého stavu používané techniky.
1. Důsledné využívání systému děleného vodního hospodářství, kdy jednotlivé druhy odpadních vod mohou být
zpracovávány optimalizovaným postupem a nejvyšší účinností čištění.
2. Pro zpracování oddělovat koncentráty od oplachových vod. V případě zpracování regenerátů z iontoměničů
používat jejich společné zpracování, tak aby se využilo jejich vzájemných neutralizačních kapacit.
3. Důsledná kontrola funkčních členů čistírny, zejména kalibrace pH elektrod, kdy zbytečné neutralizační činidlo je
nejen zdrojem anorganických solí ve vyčištěné vodě, ale zvyšuje i náklady na proces čištění.
4. Použití optimálních typů pomocných koagulantů a polyflokulantů a důsledná aplikace řízeného míchání, která
vede ke snížení zbytkových koncentrací škodlivin, včetně anorganických solí a dále rovněž snižuje objem
produkovaných kalů a zlepšuje jejich odvodnitelnost. Tím se snižuje i objem kalové vody, kterou je nutno vrátit zpět
k dočištění.
5. Dodržování technologické kázně při vedení procesu čištění a při přípravě činidel
6. Použití vhodných provozních kontrolních analytických metod s odpovídající citlivostí a přesností stanovení. S tím
souvisí i správný potup vzorkování, velmi často se stává, že výsledek poměrně nákladného analytického stanovení
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je znehodnocen nesprávným postupem odběru, či konzervací vzorku a výsledné vyhodnocení pak vede k chybným
opatřením v procesu čištění.
7. Použití dostatečně přesné a spolehlivé dávkovací techniky s dostatečnou kontrolou aplikované dávky, především
v případech, kdy dávka není přímo řízena pH , či redox elektrodou.
8. Používání kvalitních provozních hmot, zejména sorbentů a dodržování intervalů výměny, nebo regenerace náplní
kolon
9. U systému děleného vodního hospodářství nepřipustit vzájemnou kontaminaci jednotlivých větví, což nese s
sebou bezpečnostní rizika, snížení účinnosti čištění a možnost poškození některých použitých zařízení.
10. Využití nových fyzikálních metod čištění, které nezanáší do odpadní vody další balastní soli, např. použití
ultrafiltrační metody pro zpracování odpadních vod s obsahem ropných látek na místo klasického chemického
rozrážení.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že škála možných zásahů vedoucích ke zvýšení účinnosti čištění
odpadních vod je poměrně široká a dosažené efekty značné. Pokud se však týká mnohdy neadekvátního úsilí
věnovanému sledování a snižování koncentrace anorganických solí se domnívám, že je nutno vždy zvážit celkovou
ekologickou bilanci procesu a na jejím základě objektivně rozhodovat a to i meziodvětvově. Tj. pokud v jiném
odvětví lze snížit produkci sledované škodliviny s vynaložením odpovídajících nákladů (s vyšší účinností a
efektivitou), pak je lépe zaměřit se tímto směrem. V souvislosti s tím je možno uvést např. spotřebu
posypové soli, které činí za zimní období 2010/2011 69 600 tun pouze na komunikace, které jsou udržovány
3
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (toto množství postačuje na 34,8 milionů m vody o koncentraci 2 g/l
chloridu sodného což přibližně odpovídá RAS (při zanedbání inertních podílu soli) tento objem více jak 33
krát převyšuje objem přehrady Vrané (11,10 milionů m )). Toto množství nelze ani srovnávat s možnostmi
ovlivněni produkce těchto látek sofistikovanými zásahy na čistírnách odpadních vod. Zásadní je vždy komplexní
zhodnocení všech aspektů jak ekonomických, tak ekologických a zpracování odpovídajících a správných postupů.
Tomu bohužel však současná doba, kdy rozum na místo předchozí nadvlády ideologie nahradily peníze, příliš
nakloněná není.
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Měření elektrických zařízení v provozech povrchových úprav
Ing. Václav Škraban | VÚHU a.s., Akreditovaná zkušební laboratoř – Laboratoř technické
diagnostiky | E-mail: skraban@vuhu.cz

Příspěvek popisuje měření elektrických zařízení v provozech povrchových úprav s využitím analyzátoru napájecích
sítí a testovacího systému EMI. Příspěvek volně navazuje na první kapitolu loňské přednášky „Technická
diagnostika v provozech povrchových úprav“, která se zabývala analýzou napájecí sítě a zpětných vlivů napájecích
zdrojů galvanických a KTL linek.
1

Měření napájecích sítí

Také v České republice platí elektrotechnické normy, které se týkají elektromagnetické kompatibility (dále jen
EMC) a rušení napájecích sítí. Do 50. harmonické síťového kmitočtu, tj. pro oblast vyšších harmonických, kterou
označujeme jako energetické rušení, používáme přenosné analyzátory napájecích sítí [4]. Pro kmitočty do 30 MHz
sledujeme na síťových svorkách tzv. radiofrekvenční rušení, které se měří např. spektrálním analyzátorem nebo
lépe testovacím systémem elektromagnetické interference (EMI).
Pro oblast energetického rušení platí norma ČSN EN 61000-2-4 „Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení
šířené vedením v průmyslových závodech“. Norma ČSN EN 61000-4-7 potom popisuje „Zkušební a měřicí
techniky“ (část čtvrtá) a „Všeobecný pokyn o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro
rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich“ (díl sedmý). Naše laboratoř je vybavena několika špičkovými
analyzátory, které respektují poslední zmíněnou normu a to včetně možnosti ukládání naměřených dat do souboru.
Jde o přístroje ENA 500.22, PNA 550 a BK 550 MULTI [6]. Díky tomuto vybavení jsme schopni měřit i ve dvou,
třech či čtyřech nezávislých třífázových sítích současně. Na obr. 1 je přenosný analyzátor sítí ENA 500, který
umožňuje měřit činný, zdánlivý a jalový výkon jednotlivých fází a výkony celkové. Dále měří klasický účiník cos φ a
opravdový účiník λ jednotlivých fází, harmonické a meziharmonické složky všech tří napětí a proudů až do 2500 Hz.
Programové vybavení umožňuje stanovení činitele harmonického zkreslení napětí a proudu jednotlivých fází, toků
harmonických výkonů a činitele napěťové nesymetrie. Dále analyzátor umožňuje měřit impedanci sítě i zátěže. Této
funkce využíváme při hledání poruchových stavů, např. při kontrole přepěťových ochran v rozvaděčích.
V r. 2009 začalo plně platit nařízení vlády č. 616/2006 Sb. týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC) jak
vyráběných, tak i provozovaných zařízení. Požadavky NV se považují za splněné, pokud zařízení splňuje všechny
harmonizované popřípadě určené normy. Pro výkonové napájecí zdroje dříve platily předmětové normy ČSN EN
50081-2 (prostory průmyslové) a ČSN EN 50081-1 (pro obytné prostory a prostory lehkého průmyslu). Tu od roku
2004 nahrazuje ČSN EN 61000-6-3. Dále platí ČSN EN 61000-6-4:2007. Meze a metody měření stanovuje EN
55011:2007. „Specifikace přístrojů a metod měření vf. rušení a odolnosti. Pomocná zařízení. Rušení šířená po
vedení“ je obsahem normy ČSN EN 55016-1-2, idt CISPR 16-1-2. Příslušné normy viz [7] a [8].
V provozech povrchových úprav, zvláště v galvanických provozech, kde jsou nasazeny spínané napájecí zdroje
velkých výkonů, může docházet k ovlivnění napájecích sítí také vysokofrekvenčním rušením v pásmu 150 kHz až
30 MHz. Staré tyristorové zdroje jsou v tomto ohledu na tom lépe, protože řízený tyristorový usměrňovač je na
sekundární straně transformátoru a ten vysokofrekvenční rušení přenese na primární (síťovou) stranu silně
zeslabené. Na dostatečné odfiltrování potom stačí obyčejné odrušovací kondenzátory na přívodních svorkách ve
zdroji. Nedostatečně odfiltrované radiofrekvenční rušení, které do napájecí sítě zanáší spínané zdroje, může
v některých případech ovlivnit činnost jiných elektrotechnických zařízení [1]. Nedávno jsme řešili případ, kdy
vysokofrekvenční kmity o kmitočtu cca 300 kHz dokonce způsobovaly závady síťového usměrňovače frekvenčních
měničů.
Testovací systém EMI (bez měřicí napěťové sondy a bez notebooku) je na obr. 2. Jde v podstatě o měřicí EMI
přijímač, který vhodně doplňuje výše popsané analyzátory napájecí sítě o rozsah 150 kHz až 30 MHz (a pro radiové
kmitočty až do 1 GHz). Umožňuje předcertifikační nebo kontrolní měření in situ, např. galvanických zdrojů.
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Obr. 1: Analyzátor napájecích sítí

2

Obr. 2: Testovací systém EMI

Měření napájecích zdrojů pro galvanické a KTL linky

Příkladem využití výše popsané měřicí techniky je měření galvanických zdrojů a napájecích zdrojů pro
kataforézu. U zdrojů měříme efektivní fázová napětí a proudy, výkony (činný, jalový a zdánlivý), účiník, harmonické
zkreslení napětí a proudu, spektrum harmonických složek napětí a proudu, strmosti napětí a proudu, impedance a
proudové a napěťové nesymetrie. Příkladem plně vyhovujícího spektra harmonických složek napětí u napájecího
zdroje Galfont nc je následující obr. 3.

Obr. 3: Spektrum harmonických složek napětí zdroje Galfont nc 250 V/40 A.
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3

Měření rozběhu dopravníku

Následující dva obrázky pocházejí z měřicích protokolů elektrických pohonů dvou různých dopravníků. První
z nich ukazuje pozvolný nárůst proudu a poté tlumený přechodový děj. Pohon je vybaven frekvenčním měničem [5],
který umožňuje překročení jmenovitého proudu (výkonu) motoru maximálně o 40 %. Druhý obrázek ukazuje velké
proudové (výkonové) přetížení asynchronního motoru o výkonu 15 kW při rozběhu [3]. Okamžitý proud je po dobu
cca 0,7 sekundy desetinásobný proti jmenovitému. Při roztažení časové osy je zřejmé, že maximální proud je
dosažen již po pouhých 5 ms!

Obr. 4: Rozběh dopravníku s pohonem vybaveným frekvenčním měničem

Obr. 5: Rozběh dopravníku s asynchronním motorem bez frekvenčního měniče

4

Zjišťování poruchových stavů elektrických pohonů

U dopravníku s pružnou spojkou začalo docházet k výpadkům, které způsobovala proudová ochrana motoru
SPAM. Po zablokování vyhodnocování proudové nesymetrie a sledu fází byly naměřeny následující průběhy.
Z horního záznamu transientního zapisovače síťového analyzátoru (obr. 6) je zřejmé, že při poruše dochází
k zajímavému zvratu v průběhu jednotlivých fázových proudů (okolo časového okamžiku 0,00). Výsledkem je vznik
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velké proudové nesymetrie (obr. 7) po dobu cca 0,2 sekundy. Příčinou poruch je zřejmě stav (pružnost) spojky
spolu s narůstající vůlí v ozubení převodovky.

Obr. 6: Průběh okamžité hodnoty proudu při poruše (na ose je desetinásobek)

Obr. 7: Průběh proudové nesymetrie při poruše v proudu (na ose je desetinásobek)

5

Měření přepěťových ochran v rozvaděčích

Výše uvedené analyzátory napájecích sítí také s úspěchem využíváme ke kontrole varistorových svodičů přepětí
v rozvaděčích. Kurzor je nastaven na dobu měření varistorové patrony ve 3. fázi (nutná výměna), v době mezi
10:26:30 a 10:27 byla měřena 2. fáze a mezi 10:27:30 a 10:28:07 byla měřena varistorová patrona v 1. fázi (bez
závad). Z obr. 8 je zřejmé, že k uvedenému měření využíváme programové moduly Výkon a Impedance [2].
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Obr. 8: Měření přepěťové ochrany DEHNGUARD analyzátorem ENA 500.

6

Závěr

V minulém roce začalo převažovat měření poruchových stavů různých elektrických zařízení nad běžným
kontrolním měřením. V tomto příspěvku je popsáno několik typických příkladů měření elektrotechnických zařízení
s využitím analyzátorů napájecích sítí a testovacího měřicího přijímače EMI.
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Testování kompozitního povlaku chemický nikl – karbid křemíku
Josef Trčka | VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚO Brno

Úvod
Kompozitní povlaky chemického niku patří k nové generaci povrchových úprav, které nacházejí v technické praxi
stále větší uplatnění. Důvodem je plnění významných požadavků na kvalitu ochranných vrstev, k nimž se mimo
korozní odolnosti řadí otěruvzdornost, samomaznost a definované kluzné vlastnosti. Jedná se o heterogenní
systémy, v nichž základní fázi tj. matrici tvoří kovový povlak a disperzní fázi tj. fázi rozptýlenou v matrici, tvoří
mikročástice makromolekulární látky nebo anorganické sloučeniny, která se vyznačuje extrémně vysokou tvrdostí a
otěruvzdorností. Do této kategorie patří kompozity s karbidem křemíku (SiC) nebo syntetickým diamantem.
V příspěvku jsou prezentovány výsledky analýz vzorku kompozitního povlaku chemický nikl – karbid křemíku na
oceli.

Základní materiál testovaného vzorku
Vzhledem k záměru využití výsledků prováděných testů pro vojenskou výrobu byla jako základní materiál zvolena
speciální ocel. Jedná se o pancéřovou ocel ARMOX 500 o tloušťce 6 mm (výrobce švédská firma SSAB). Tato ocel
se používá pro balistickou ochranu pozemní vojenské techniky. Chemické složení oceli ARMOX 500 je uvedeno
v tabulce 1.
Tabulka 1
C
max.0,32

Si
0,1 – 0,4

Mn
max. 1,2

Cr
max. 1,0

Ni
max. 1,8

Mo
max. 0,7

B
0,005

Tvrdost oceli udávaná výrobcem je v rozmezí 515 – 595 HV (480 – 540 HBW).

Technologie nanášení vrstvy chem. Ni – SiC
Dle údajů firmy ATOTECH, která přípravu vzorku zajišťovala, technologie nanesení vrstvy kompozitního povlaku
sestávala z následujících hlavních operací:
1) chemické odmaštění v lázni Uniclean 154, koncentrace 50g/l, 60˚ C, 10 minut,
2) elektrochemické odmaštění v lázni Uniclean 293, koncentrace 100 g/l, 60˚ C,
3) kyselá aktivace v HCl, koncentrace 50 % obj., 1 minuta, 25˚ C,
4) pokovení v lázni Nichem SiC na tloušťku 30 µ, 89˚ C,
5) tepelné zpracování – vytvrzení vrstvy, 1hodina, 350˚ C.
Vizuální prohlídkou vrstvy kompozitního povlaku chemický nikl – SiC bylo zjištěno, že povlak vykazuje nejednotný
vzhled, skvrny barvy pískové a modrofialové, vzniklé vytvrzováním vrstvy.

Metalografická analýza kompozitního povlaku chem. Ni – SiC
Ze spodní části vzorku o původních rozměrech 100 x 240 mm byl odebrána část o velikosti cca 25 x 10 mm pro
metalografický rozbor. Po zalisování do plastické hmoty byl vzorek standardně vybroušen a vyleštěn, mikrostruktura
základního materiálu byla vyvolána 2 % - ním nitalem.
K pozorování, odměřování tloušťky vrstvy a fotodokumentaci byl použit metalografický mikroskop Neophot 32 a
digitální fotoaparát Olympus C – 3030. Tloušťka povlaku byla měřena počítačovým modulem při 500 x zvětšení.
Bylo zjištěno, že střední hodnota místní tloušťky povlaku činí 25,6 µ ± 2,1µ ( odhad rozptylu střední hodnoty pro 95
% - ní interval spolehlivosti).
Analýzou bylo zjištěno, že tloušťka kompozitního povlaku je rovnoměrná(obr.1). Reprezentativní mikrostruktura
povlaku je zobrazená na snímcích 2 a 3, z nichž je patrné, že ostrohranné částice SiC jsou relativně rovnoměrně
rozptýlené v povlaku. U rozhraní se základním materiálem je jejich koncentrace nižší, avšak v některých místech je
vyšší koncentrace naopak v horní části povlaku (obr.4). Místně se v povlaku vyskytuje i zvýšená koncentrace oxidů
(obr. 5 a 6).
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Měření mikrotvrdosti kompozitního povlaku chem. Ni – SiC
Měření mikrotvrdosti kompozitního povlaku bylo prováděno na metalografickém řezu na mikrotvrdoměru Shimadzu
HMV-2T se zatížením HV 0,05. Naměřené hodnoty jsou uvedené v tabulce 2 a v grafu 1.
Tabulka 2
Mikrotvrdost HV 0,05
Označení vzorku

Číslo měření

Plocha řezu
1

Plocha řezu
2

Základní
materiál

1
2
3
4
5

924
886
868
924
850

886
850
944
944
964

354

Povlak
chemický Nikl-karbid křemíku
na oceli ARMOX 500

Graf 1
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Závěr
Testováním kompozitního povlaku chemický nikl – karbid křemíku na oceli ARMOX 500 byly zjištěny následující
skutečnosti:
• průměrná místní tloušťka povlaku činí 25,6 µ ± 2,1 µ,
• mikrotvrdost povlaku HV 0.05 se pohybuje od 850 do 964,
• relativně rovnoměrný rozptyl částic SiC v povlaku.
Tepelné zpracování – vytvrzování povlaku má za následek snížení tvrdosti základního materiálu.
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Obr. 4
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Zinkování a udržitelná výstavba | Galvanizing and sustainable
construction
European General Galvanizers Associationa | Petr Strzyžb | Libor Černýb
Maybrook House, Godstone Road, Caterham, Surrey CR3 6RE, United Kingdom
b
Asociace českých zinkoven, Českobratrská 1663/6, CZ 702 00 Ostrava, info@acsz.cz
a

ABSTRAKT
Cílem této přednášky je pomoci architektům, projektantům a jejich zákazníkům při rozhodování o tom, jak použít
pozinkovanou ocel v kontextu udržitelné výstavby. K tomu by jim měla dopomoci nová publikace, kterou připravila
Evropská asociace žárových zinkoven – European General Galvanizers Association (EGGA)
Nejedná se o marketingovou či reklamní publikaci, ale o výsledek studie, na níž pracovalo mnoho nezávislých
odborníků z různých částí Evropy a která čerpá z akademických a vědeckých studií zabývajících se vlivem
pozinkovaných výrobků a jejich alternativ na životní prostředí. O jednotlivých záležitostech se snaží informovat co
nejupřímněji a nejotevřeněji, aby si na ně čtenář mohl vytvořit svůj názor. Myslíme si, že je potřeba, aby všichni
výrobci i dodavatelé stavebních materiálů uváděli přesné údaje týkající se životního prostředí.
EGGA
EGGA sdružuje jednotlivá národní sdružení žárových zinkoven nebo srdužení z určitého regiónu (Skandinávská
asociace). Sídlo se nachází v Londýně a členy jsou 15 zemí EU (včetně České republiky a Slovenska), Švýcarsko,
Norsko a Island. Členové EGGA ve 478 pozinkovnách pozinkují více než 7 mil tun výrobků.
UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Brundtlandova zpráva Světové komise pro životní prostředí a vývoj (WCDE) definuje udržitelný rozvoj takto:
„Lidstvo má schopnost učinit rozvoj udržitelný – zajistit, aby uspokojil potřeby současnosti, aniž by ohrožoval
možnosti budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.“ (WCDE 1987)
Tento výrok se hojně používá k podpoře jakéhokoli návrhu od uložení jaderného odpadu po těžbu nafty pod
Severním Pólem, což jej poněkud znehodnotilo. Pokud je však interpretován správně, může se stát velmi dobrým
měřítkem, podle kterého lze posuzovat všechny lidské činnosti. Ve stavebnictví to například znamená, že bychom
měli být nesmírně opatrní při používání zdrojů, které jsou vzácné a které nelze obnovit, a že ať už děláme cokoli,
mělo by to vydržet co nejdéle, případně by to mělo být recyklovatelné a opětovně použitelné. Navíc bychom měli
snížit na minimum používání energie z fosilních paliv a velmi zásadně omezit znečišťování.
Lidstvo ale nebude prospívat, pokud nebude nic dělat a činnostem se bude pouze vyhýbat. Celý svět čelí
obrovským problémům s hladem a chudobou, je potřeba zlepšovat infrastrukturu, aby se zabránilo přírodním
katastrofám, jako jsou povodně a zemětřesení. Udržitelný rozvoj znamená řešit tyto problémy, aniž bychom
poškozovali planetu a sobecky využívali zdroje, které už našim dětem a dětem našich dětí nebudou k dispozici.
Pojem udržitelný rozvoj má své kořeny v lesnictví a zavedl ho Hans Carl von Carlowitz. Původně znamenal způsob
hospodaření lesem, který spočíval v tom, že se těžilo z lesa pouze takové množství stromů, kolik mohlo na tomto
místě znovu vyrůst, aby nikdy nedošlo k likvidaci lesa, aby les měl vždy šanci se obnovit.

ZINKOVÁNÍ A UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA
Publikace byla vydána v roce 2008 v 8 jazycích: anglicky, francouzsky, nizozemsky, švédsky, německy, španělsky,
italsky a česky. Autorem je Tom Woolley, Ph.D. - profesor architektury na Queens University, Belfast.
Publikace je rozdělena do několika částí:
- Pozinkovaná ocel – úvod
- Použití pozinkované oceli v udržitelné výstavbě
- Ekologické aspekty pozinkované oceli
- Základní materiál pro zinkování – zinek
- Udržitelná výstavba – vysvětlení
- Slovníček, průvodce zkratkami
- Případové studie
- Balkónové konstrukce
- Parkoviště
- Trvanlivost: most v Nizozemí po 60 letech
- Trvanlivost: přístav ve Švýcarsku po 38 letech
- Most udržitelnosti
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POUŽÍVÁNÍ OCELI
Ocel je nezbytnou součástí moderní výstavby budov i dopravních systémů. I když ji lze v některých případech
nahradit jinými materiály, jako např. betonem nebo dřevem, bývá často z mnoha důvodů upřednostňována. Hlavním
důvodem je to, že ocel lze recyklovat a používat donekonečna, a proto se snižuje potřeba použití nových materiálů.
Ocel však může v určitých podmínkách korodovat, takže je ji před těmito vlivy potřeba chránit, a to buď nátěrem,
legováním (např. nerezová ocel) nebo zinkováním.
POZINKOVANÁ OCEL: ÚVOD
Pozinkovaná ocel je všude kolem nás a hraje v našem životě zásadní úlohu. Používá se ve stavebnictví, dopravě,
zemědělství, na výrobu zařízení pro přenos energie a všude tam, kde je nezbytná dobrá protikorozní ochrana a
dlouhá životnost.
- Zinek chrání ocel
Jednou z nejdůležitějších vlastností zinku je jeho schopnost chránit ocel proti korozi. Pokud je ocel opatřena
povlakem zinku, její životnost a trvanlivost se výrazně zvyšuje. Je-li ocel nechráněná, koroduje téměř v každém
prostředí. Povlak zinku chrání ocel před korozí dvojím způsobem – bariérově a elektrochemicky.
- Popis technologie žárového zinkování
- Popis dalších technologií nanášení Zn
- Popis jednotlivých slitinových vrstev Fe-Zn
- Vysvětlení elektrochemické ochrany
POUŽITÍ POZINKOVANÉ OCELI V UDRŽITELNÉ VÝSTAVBĚ
Věnovat pozornost trvanlivosti ocelových konstrukcí přináší významné ekologické, ekonomické a sociální důsledky.
V několika zemích se zjišťovaly celkové ztráty způsobené korozí. Jejich výše se odhaduje až na 4 % hrubého
domácího produktu.
- Výčet možností použití pozinkované oceli pro zvýšení udržitelnosti stavebních výrobků a budov
Zinkování zajišťuje dlouhodobou životnost při poměrně malé ekologické zátěži z hlediska energie a dalších globálně
závažných vlivů, obzvláště pak v porovnání s energetickou náročností výroby oceli, kterou chrání.
- Rozbor dostupných studií životního cyklu, měření ekologické zátěže úplného životního cyklu (surovina → doprava
k zákazníkovi)
Ekologická zátěž se měřila na základě úplného životního cyklu, od těžby surovin po dopravu k zákazníkovi. Získané
informace o ekologické zátěži protikorozní ochrany poskytované zinkováním umožnily porovnání důsledků různých
typů protikorozní ochrany.
Několik studií prokázalo vysoké ekonomické a ekologické náklady spojené s opakovaným nanášením nátěru
v rámci údržby ocelových konstrukcí. Tuto zátěž lze výrazně snížit počáteční investicí do dlouhodobé ochrany,
kterou zajišťuje žárové zinkování.
- Příklady projektů respektujících udržitelnou výstavbu
EKOLOGICKÉ ASPEKTY POZINKOVANÉ OCELI
- Popis životního cyklu pozinkované oceli
- Možnosti zlepšení využití energie při procesu žárového zinkování
- Kontrola emisí
- Regenerace a recyklace technologických roztoků
- Recyklace zinkového popela a tvrdého zinku
- Využití recyklovaných surovin (20 MJ/kg vs. 2,5 MJ/kg)
- Trvanlivost a životnost žárově zinkovaných výrobků (úbytek – 1 mm/rok; tloušťka cca 80 mm)
ZÁKLADNÍ MATERIÁL PRO ZINKOVÁNÍ – ZINEK
- Popis těžby a výroby zinku
- Závazek výrobců zinku (IZA) k udržitelnému rozvoji
- Zinek a zdraví
- Zinek v přírodě
- Zinek v životním prostředí
- Recyklace zinku
UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA: VYSVĚTLENÍ
Při výběru stavebních materiálů a výrobků se budou architekti, zadavatelé, developeři a zákazníci stále více
zabývat ekologickými aspekty. Důvodem bude buď to, že to budou nařizovat pravidla a předpisy, nebo také jejich
čistě etické rozhodnutí zajistit, aby budovy byly co nejudržitelnější.
- Popis jednotlivých výkladů pojmu – udržitelná výstavba
- Přehled národních systémů (Ecoquantum, Nizozemí; LEGEP, Německo; Haute Qualitié Environmentale, Francie)
- Snaha o vytvoření jednotného systému hodnocení vlivu staveb na životní prostředí v rámci EU (CEN do konce
roku 2009)
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- Přehled nástrojů hodnotících vliv na životní prostředí (environmentální prohlášení o produktu EPD, posuzování
životního cyklu LCA)
- Popis procesu posuzování životního cyklu
SLOVNÍČEK, PRŮVODCE ZKRATKAMI
- Globální oteplování
se měří v kilogramech ekvivalentů CO2. Globální oteplování je postupné zvyšování průměrné teploty zemské
atmosféry a oceánů natolik, že vyvolává změny zemského klimatu. Toto zvyšování teploty Země souvisí se
zvyšováním emisí plynu, jako např. CO2, metanu, vodní páry,oxidu dusného a CFC atd., z antropogenních zdrojů,
které je způsobeno především spalováním fosilních paliv. V roce 1990 činily ekvivalentní emise CO2 v Evropě 8700
kg na osobu. Pro porovnání, spálením 1 litru benzínu v autě vzniká přibližně 2,5 kg CO2.
- Acidifikace
se měří jako množství iontů vodíku (H+) vytvořené přeměnou látky na kyselinu. Tyto kyseliny (často nazývané jako
kyselé deště) jsou nejčastěji spojovány se škodami napáchanými na lesích a jezerech. Nejzávažnějšími emisemi
okyselujících plynů jsou emise oxidu siřičitého (SO2) a oxidu dusného (NOx) způsobené spalováním. V roce 1990
činily emise H+ v Evropě 38 700 mol na osobu.
- Fotochemický smog
Potenciální vznik fotochemického ozónu neboli letního smogu se měří v kg ekvivalentů ethenu (C2H4). Ke zvýšení
hladiny přízemního ozónu dochází reakcí prchavých organických sloučenin, např. ethenu, se sloučeninami kyslíku
nebo oxidů dusíku ve vzduchu a vlivem slunečního světla, tzv. fotochemické oxidace. V roce 1990 činily
ekvivalentní emise ethenu v Evropě 20 kg na osobu. Pro porovnání, spálením 1 litru benzínu v moderním autě
vzniká přibližně 1 g ekvivalentů ethenu.
- Eutrofizace
se měří jako množství spotřebovaného kyslíku způsobené látkou uvolněnou do prostředí. K hlavním zdrojům
„zamoření živinami“ patří používání umělých hnojiv v zemědělství, emise oxidů dusíku z výroby energie a odpadní
voda z domácností a průmyslových zařízení. V roce 1990 činily emise O2 v Evropě 298 kg na osobu. Pro porovnání,
spálení 1000 litrů benzínu v moderním autě vede ke spotřebě přibližně 10kg kyslíku.
PŘÍPADOVÁ STUDIE: BALKÓNOVÉ KONSTRUKCE
Cílem studie bylo:
- vytvořit environmentální profil žárově pozinkované ocelové konstrukce a stejné konstrukce opatřené nátěrem
- zjistit relativní význam výběru povlaku pro celkový vliv životního cyklu ocelových konstrukcí na životní prostředí
Hodnotily se environmentální aspekty:
- spotřeba energie,
- spotřeba přírodních zdrojů,
- potenciál globálního oteplování (ekvivalent CO2),
- acidifikace (emise H+) a
- tvorba fotochemického ozónu (ekvivalent C2H4).
Trvanlivost
- Trvanlivost povlakových systémů byla odhadnuta dle normy ISO 14713 pro zinek a ISO 12944 pro nátěrové
systémy
- Uváděná korozní rychlost u žárových povlaků v prostředí Finska činí 0,5 – 1,0 µm
- Povlak žárového zinku o tloušťce 100µm po dobu požadované životnosti 60 let nevyžadoval žádnou údržbu
- Konstrukce opatřená nátěrem by vyžadovala údržbu nátěrem každých 15 let
Závěry případové studie:
Studie vyčísluje hlavní environmentální vlivy ocelového balkónu s povlakem zinku a ocelového balkónu s nátěrem.
U zjišťovaných kategorií dopadu přispěla účinnost a trvanlivost povlaku zinku v porovnání se stejnou konstrukcí
opatřenou
nátěrem
k
výrazně
nižším
hodnotám
(CO2,
H+,
C2H4).
Výsledky studie vyžadují další zkoumání, a to zejména stanovení zátěže související s nanášením nátěru v rámci
údržby.
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Provozní a ekonomické výhody zinkovacích lázní nové generace
firmy MacDermid
Jaromír Vrbata | MacDermid CZ Praha

V roce 2008 zasáhla finanční krize Spojené státy americké. Během podzimu téhož roku se krize přelila do
západní Evropy a začátkem roku 2009 zasáhla i Českou republiku. Krize v České republice naplno otevřela slabá
místa našeho průmyslu. Sklářské a textilní podniky, které měly dlouhodobé problémy, nedokázaly krizi překonat a
bohužel skončily. V automobilovém průmyslu tato situace způsobila propouštění zaměstnanců a omezování výroby.
V našem odvětví to znamenalo dramatické poklesy zakázek a taktéž propouštění zaměstnanců. V roce 2010 se
situace začala pozvolna zlepšovat, ale u většiny podniků se návrat k původním číslům z předkrizového období
nepovedl.
Česká republika za posledních 21 let udělala velký krok v před a to ve všech směrech. Nicméně tím pomalu končí
éra „levné pracovní síly z východu“. Životní úroveň se v naší zemi neustále zlepšuje. Je tedy velmi pravděpodobné,
že v důsledku rostoucích nákladů na mzdy zaměstnanců se budou velké společnosti stěhovat dále na východ. To
pro nás bude znamenat úbytek velkých sériových zakázek. Firmy budou muset vynaložit nemalé úsilí na zlepšení
technologického zázemí a úrovně vzdělání svých zaměstnanců. Mnoho podniků má však problémy s investicemi do
nových technologií díky vysokým nákladům na provoz. Jde především o rostoucí ceny energií. Firmy, které mají
zázemí vybudované v relativně nových budovách, jsou ve značné výhodě. Investice do snižování energetických
nákladů jsou podstatně nižší než u firem, které mají provozy v budovách, které se stavěly za doby, kdy se na
náklady za energie nehledělo vůbec. Je tu sice možnost určité pomoci z fondů Evropské unie, ale díky přílišné
byrokracii je někdy těžké pro malé a střední podniky na tyto peníze dosáhnout. Pro dodavatele chemií byla celá tato
situace velkou výzvou. Společnost MacDermid se během let 2009 a 2010 snažila svým zákazníkům vyjít vstříc a
pomoci jim najít a vybrat takové technologie, které jsou dostatečně kvalitní, ekonomicky výhodné a mají
bezproblémový provoz a servis.
Alkalické zinky:
Mezi jednu z výhod našich alkalických zinkových lázní lze uvést rychlost, s jakou jsme schopni tyto lázně nasadit.
Pro využití všech předností, které tyto aplikace nabízejí (především rychlost nanášení, stabilita lázní a ekonomická
výhodnost), neprovádíme konverze ze starších lázní, ale nasazujeme nové za výhodných podmínek pro
galvanovnu. Konverze alkalických zinkovacích lázní je vždy trochu nejistá a výsledky převodu takové lázně nejsou
úplně přesvědčivé. Proto upřednostňujeme nové nasazení. Díky komponentě, ISOBRITE 408, která obsahuje
rozpuštěný a velmi čistý zinek a louh, jsme schopni během jedné směny lázeň nasadit a uvést do provozu. Po
zhruba 3000 Ah je lázeň plně funkční. Zákazník tak dostane zcela novou alkalickou lázeň, aniž by prakticky musel
omezit provoz. Alkalické zinkovací lázně MacDermid patří již dlouhou dobu k absolutní špičce. Velká oblíbenost
těchto lázní na celém světě je nejen díky technické kvalitě ale i z důvodu výhodné ekonomiky provozu.
Envirozin 120®
Envirozin 120® je velmi spolehlivá a ekonomicky výhodná lázeň. Vyniká především kvalitním rozložením povlaku a
velmi solidní vylučovací rychlostí. Lázeň má velkou výhodu v širokém rozpětí použitelných proudových hustot.
Zboží nemá tendenci se připalovat ani při použití vyšších proudů. Podle prošlých ampérhodin se doplňují pouze
Envirozin 120 Brightener a Envirozin 120 Base. Společně s přídavky louhu se pak dávkuje Envirozin Conditioner.
Spotřeby aditiv pro Envirozin 120®
Závěs

Buben

Envirozin Brightener

0,8 – 1,5 litru/10kAh

0,8 – 1,5 litru/10kAh

Envirozin Base

0,5 – 0,7 litru/10kAh

1,5 – 2,5 litru/10kAh

Envirozin Conditioner

7,5 litru/25 kg NaOH

7,5 litru/25 kg NaOH

Spotřeba
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Parametry lázně Envirozin 120®

Zn
NaOH
Uhličitan sodný

Závěs

Buben

10 – 14 g/litr

13 – 17 g/litr

125 – 140 g/litr

135 – 150 g/litr

< 80 g/litr

< 80 g/litr

Katodová proudová hustota

2 – 3,5 Ad/m

Anodová proudová hustota

1 – 2 A/dm

Teplota

25 – 30 °C

2

2

0,5 – 2 A/dm

2

0,5 – 2 A/dm

2

20 – 40 °C

Envirozin 120® je lázeň vhodná jak pro provozy s automatickou linkou, tak pro provozy ruční. Provozujeme tuto
lázeň s rozpouštěcí vanou, ale lze ji provozovat i bez tohoto zařízení (vhodné zvláště pro ruční provozy). Vyloučený
povlak je kompatibilní s většinou pasivací pro alkalický zinek.
Lázeň Envirozin 120® v současné době provozuje šest galvanoven v České republice.
Envirozin Genesis®
Envirozin Genesis® je alkalický zinek nové generace. Vyniká především velkou rychlostí, perfektním leskem a
dokonalým rozložením vyloučeného povlaku. Lázeň má, stejně jako Envirozin 120, velmi široký rozsah využitelných
proudových hustot a výrobky se nepřipalují ani při nejvyšším proudovém zatížení. Tato lázeň je vhodná pro firmy,
které očekávají vysoký výkon a bezproblémový chod. Pro doplňování podle prošlých ampérhodin slouží dvě
komponenty: Envirozin Genesis Brightener a Envirozin Genesis Carrier. Společně s přídavky louhu se doplňuje
Envirozin Replenisher.
Spotřeby aditiv pro Envirozin Genesis®
Závěs

Buben

Genesis Brightener IP74380

1,5 – 2,5 litru/10kAh

1,5 – 2,5 litru/10kAh

Genesis Carrier IP74381

0,6 – 1,2 litru/10kAh

0,8 – 1,5 litru/10kAh

Replenisher IP74379

7,5 litru / 25kg NaOH

7,5 litru / 25kg NaOH

Závěs

Buben

10 – 14 g/litr

12 – 18 g/litr

Optimum 11 g/litr

Optimum 14 g/litr

Spotřeba

Parametry lázně Envirozin Genesis®

Zn

NaOH
Uhličitan sodný

125 – 140 g/litr

130 – 140 g/litr

Optimum 130 g/litr

Optimum 135 g/litr

< 80 g/litr

< 80 g/litr

Katodová proudová hustota

2,0 – 3,0 A/dm

2

Anodová proudová hustota

1,5 – 2,5 A/dm

2

Agitace
Filtrace

0,3 – 1,0 A/dm

2

1,0 – 2,5 A/dm

2

Pohyb lázně pomocí ejektorů nebo pohyb katodových
tyčí
Kontinuální filtrace přes 5 – 10 µ filtr
(1-2x objem lázně za hodinu)

Lázeň Envirozin Genesis® v současné době provozují dvě galvanovny v České republice.
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Údržba alkalických zinkovacích lázní:
Alkalické lázně MacDermid se velmi snadno udržují. Důležité je pouze udržovat hodnoty zinku a louhu v optimálním
poměru a pravidelně dodávat doporučená aditiva. Poměr mezi zinkem a louhem by měl být 1 : 10. Na doplňování
přísad je velmi výhodné použít dávkovacích čerpadel (především pro větší instalace). Analytický rozbor lázně je
vhodné provádět pravidelně. Na usnadnění kontroly lázně máme speciální diagnostický program pro lázně
Envirozin:
Obsluha provede testovací pokovení na Hullově komůrce. Podmínky pokovení v Hullově komůrce jsou
standardizovány na každou lázeň zvlášť. Pro Envirozin 120 je čas 10 min při 1 A. Pro Envirozin Genesis je čas 15
2
2
2
min při 1 A. Výsledný pokovený plech se nevyjasňuje. V oblasti proudové hustoty 4 A/dm , 2 A/dm a 0,5 A/dm se
provede měření tloušťky vyloučeného povlaku. Výsledné body se zadají do programu na počítači. Program
vyhodnotí stav lázně a v případě nesprávného rozložení vrstvy navrhne možné příčiny a řešení.
Typické rozložení tloušťky vrstvy Envirozin Genesis®.

Kyselé zinkovací lázně
Nabídka kyselých zinkovacích lázní MacDermid je široká. Pro tuzemský trh byl proto vytipován takový produkt,
který zajistí stabilní provoz, vysoký lesk a stejné ekonomické podmínky po celý rok. Obecně mají kyselé zinkovací
lázně hlavně v letních měsících problémy se zvyšující se teplotou. Vyšší teplota lázně způsobuje zvýšenou
spotřebu leskutvorných přísad a to současně snižuje teplotní bod zákalu. Nejvýhodnějším řešením tohoto problému
je instalace chlazení lázně. Z různých důvodů není ale toto řešení vždy možné. Firma MacDermid proto v roce
2009 uvedla na trh novou kyselou zinkovací lázeň, která pracuje i při vyšších provozních teplotách.

Kenlevel TR Brightener®
Největší výhodou provozu této lázně, je její velké teplotní rozpětí. Firma MacDermid garantuje, že v rozmezí 20 –
40 °C nedochází k navýšení spot řeby leskutvorné přísady a v lázni se netvoří žádný kal. Při použití vyšších
proudových hustot lázeň nenapaluje zboží. Kenlevel TR Brightener je lázeň vhodná pro závěsové i bubnové
pokovení. Podle spotřebovaných ampérhodin se doplňuje pouze komponenta Kenlevel TR Brightener. Kenlevel
Ultima Carrier se doplňuje pouze na základě výnosu z lázně.
Spotřeby aditiv pro lázeň Kenlevel TR Brightener®
Spotřeba
Kenlevel TR Brightener
Kenlevel Ultima Carrier

Závěs

Buben

1,5 – 1,7 litru/10kAh

1,5 – 2,5 litru/10kAh

Doplňování jen při zvýšeném výnosu
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Pracovní parametry lázně Kenlevel TR Brightener®
Závěs

Buben
30 – 40 g/litr

Zn

130 – 160 g/litr

Chloridy
Kyselina boritá

25 – 35 g/litr

Kenlevel TR Brightener

0,5 – 2 ml/litr

Kenlevel Ultima Carrier

20 – 40 ml/litr
5 – 5,7

pH
Teplota

20 – 40 °C

Agitace

Mechanicky nebo vzduchem
1,5 – 3 A/dm

Proudová hustota

2

0,2 – 1 A/dm

2

>50 °C

Tepelný bod zákalu

PPR, kyselinovzdorné textilie nebo papír

Filtrace

Kenlevel TR Brightener v současné době provozuje šest galvanoven v České republice.

Údržba kyselých zinkovacích lázní:
Kyselé zinkovací lázně je potřebné pravidelně analyzovat. Důležitý je bod teplotního zákalu, který nám ukazuje míru
znečištění lázně organikou. Jestliže je teplotní bod zákalu pod hodnotou 50°C, láze ň může spotřebovávat více
leskutvorných přísad. Je vhodné proto teplotní bod zákalu zvýšit pomocí speciálního aditiva Netzmittel K 1000.
Velmi důležitá je také pravidelná kontrola stavu lázně pomocí Hullovy komůrky.
Přehled nejpoužívanějších pasivací pro kyselé i alkalické zinkovací lázně.
Pasivace

Kyselé
lázně

Alkalické
lázně

Bez Cr

VI

Teplota

Koncentrace

Počet instalací v
ČR

TriPass ELV
1500 LT

Ano

Ano

Ano

20 – 26 °C

12 – 16 %

5

TriPass 5200
Black

Ne

Ano

Ano

20 – 28 °C

20 %

3

EnviroPass G

Ano

Ano

Ano

20 – 25 °C

4–5%

5

Výše uvedené parametry předložených zinkovacích lázní MacDermid můžete porovnat s těmi, které znáte z vašich
provozů a určitě dojdete k zajímavým poznatkům. Firma MacDermid dokázala během relativně krátké doby
přesvědčit zákazníky o své kvalitě. Lázně MacDermid jsou ekonomicky výhodné, protože mají nízké spotřeby a
velmi zajímavé ceny při srovnání s konkurencí. Naším velkým plusem je obrovská zkušenost s funkčními povlaky,
která těmto technologiím zajišťuje pověstnou robustnost a kvalitu. Zinkové povlaky MacDermid jsou ve světě velmi
oblíbené a je pro nás velmi příjemné zjištění, že se jim začíná dařit i v České republice.
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Tribologické povlaky
doc. Ing. František Kristofory, CSc., Ing. Xenie Ševčíková, Ing. Kateřina Konečná,
Ing. Pavel Fabisz, PhDr. Zdenka Římovská, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta
strojní – Katedra mechanické technologie, Ostrava Poruba

Anotace
Aplikace nových technologických postupů při výrobě tribologických uzlů znamenají zvýšení jejich životnosti,
zabezpečení vyšší spolehlivosti a možnosti nasazení vyšších provozních parametrů. Do této kategorie vývojových
technologií můžeme zařadit systémy tribologických povlaků, mezi které se řadí nanášení kluzných laků na bázi
suspenzí jemně rozptýlených tuhých mazacích částic např. MoS2, v organických nebo anorganických filmotvorných
látkách a rozpouštědlech.
Další zajímavou a v praxi úspěšně aplikovanou variantou kluzných laků jsou neelektrolyticky nanášené povlakové
systémy na bázi mikrolamel zinku. Vytváření těchto povlakových systémů zaručuje bezprostřední spojení technické
stránky tribologie s jejím ekonomickém vlivem a je v souladu s požadavky kladenými na maximální využití surovin a
zdrojů energie spolu s poznáním, že tření a opotřebení znamená kromě koroze, stárnutí, překročení pevnostních
hranic a zmetkové výroby, také náhradní a novou produkci výrobků a náhradních součástek.
Úvod
Definice tribologie zavedená mezinárodní tribologickou radou:
Tribologie je věda a technologie (teorie a praxe) zaobírající se vzájemným působením povrchů při jejich relativním
pohybu a s nimi souvisejícími subjekty a praktiky.
Jiná definice:
Tribologie je nauka o vědeckém výzkumu a technickém použití zákonitostí a poznatků pro vědné obory tření,
opotřebení a mazání. Jde o vědu, která se zabývá určováním a změnou struktur a chování se všech možných
reálných, přírodních a umělých tribologických systémů.
Mezi povlakové materiály z oblasti povrchových úprav charakteristických tribologických vlastností, tj. velmi dobrá
samomazní schopnost, vysoce kluzné a korozně ochranné vlastnosti, odolnost proti adheznímu opotřebení, snížený
a stálý součinitel tření, dobrá chemická odolnost aj., bezesporu patří AntiFrikční povlaky - kluzné laky,
neelektrolyticky nanášené povlaky a systémy ze zinkových lamel Delta – MKS. Tyto povlaky jsou vysoce kvalitními
mazacími prostředky, které mohou často zajistit bezobslužné trvalé mazání v extrémních podmínkách například u
dílu, které při vysokém zatížení mají nepatrné kluzné rychlosti nebo provádí oscilační pohyb.
Kluzné laky můžeme definovat jako suspenze jemně rozptýlených tuhých mazacích částic (např. PTFE, grafit,
MoS2 ), nebo jako disperzní přípravky na bázi organických a anorganických látek kombinovaných s organickými
rozpouštědly, případně pojivy, inhibitory a stabilizátory v řadě různorodých kombinací odvozených od
požadovaných funkčních parametrů povlaku. Doporučený teplotní rozsah využití těchto povlaků (-198 ÷ 450°C ) a to
zejména na kovy skupiny Fe, Zn, Al, Ni, Cr, Cu, Mg, Ti, nerez oceli a jejich slitiny. Sušení a vytvrzování kluzných
laků probíhá za studena na vzduchu nebo za tepla vypalováním, korozní odolnost je zaručena do 300 hodin
průběžného solného testu, tloušťka vrstev se pohybuje v rozmezí 10m÷30m.
Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových lamel Delta – MKS jsou aplikovatelné v procesu jako jednovrstvé
povlaky nebo vícevrstvé povlakové systémy. Podle složení pojiva se dělí na dvě skupiny, anorganické povlaky
s mikrolamelami zinku případně hliníku rozptýlenými v pojivu s komplexními titanáty nebo zirkonáty na
rozpouštědlové bázi nižších alkoholů. Tyto jsou nanášeny jako základní povlaky na dokonale ošetřený,
předupravený povrch součásti. Specifikem jejich využití je oblast těžké protikorozní ochrany. Základní povlaky se
povrstvují povlaky krycími organického nebo anorganického charakteru s mikrolamelami zinku rozptýlenými v pojivu
z komplexních silikátů na vodní bázi. Nanášení povlaků je prováděno v jedné a více vrstvách ponorem do studené
lázně a odstředěním následným sušením a vytvrzováním povlaku, pro rozměrné součásti je využívána metoda
nanášení pomocí elektrostatického stříkání. Tloušťka základního povlaku je nanášena v rozmezí 4÷15m
k vytvrzení dochází v rozmezí teplot 200÷250°C. Tlo ušťka krycího povlaku je nanášena v rozmezí 2÷4m nebo
4÷10m, korozní odolnost je zaručena v širokém rozsahu závislém na druhu a typu Delta MKS povlaku a to
v rozmezí 120÷2000 hodin průběžného solného testu do vzniku červené Fe koroze. AntiFrikční a Delta MKS
povlaky lze snadno a rychle nanášet metodami odvozenými z oblasti lakování, máčením, stříkáním, nátěrem,
kombinovaným ponorem s odstředěním, rotačním povlakováním (Coil – Coating). Životnost povlaků je do značné
míry ovlivněna přeúdpravou povrchu, kvalitou odmaštění, tryskání a fosfátování.

Předúpravy povrchu
Vliv předúpravy na životnost kluzných laků.
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Obr. 1.1. I – broušeno, II – tryskáno, III – tryskáno a fosfátováno
Geometrická střední hodnota drsnosti Ra (µm)

Pro nanesení rovnoměrné vrstvy tribologického povlaku musí být díly předem pečlivě odmaštěny. I v případě, že
byly díly předem v kyselinách nebo louzích zbaveny korozních produktů, je odmaštění nutné, aby byla vrstva
kluzného laku rovnoměrná. Zbytky olejů a tuků musí být odstraněny několikanásobným umýváním vhodnými
rozpouštědly, musí být použita rozpouštědla, která po odpaření nezanechávají zbytky. Je možno použít zařízení
ultrazvukových, nebo odmaštění v parách rozpouštědel, nebo alkalické odmašťování.Odstranění korozních
produktů chemicky nebo mechanicky s využitím kyselé i alkalické lázně používané v galvanice. Volené lázně musí
odstranit korozní produkty a nenaleptávat základní materiál. Fosfátování se osvědčilo u předúpravy dílů z oceli,
s výjimkou nerez oceli. Lázně musejí vytvářet jemně krystalické fosfátové vrstvy. Rozměry upravovaného dílu se při
fosfátování o několik mikrometrů mění, čímž vzrůstá rovněž jejich hmotnost. Fosfátová vrstva musí být rovnoměrná,
jednotného vzhledu, černé a šedé barvy. Na dílcích se nesmí objevovat bílé skvrny od vyschlých zbytků
fosfátovacích lázní. Nesmí mít rzivé skvrny, krystalická struktura nesmí být vizuálně patrná. Tribologické povlaky je
vhodné nanášet na fosfátované plochy do 24 hodin.
Změny hmotnosti způsobené korozním prostředím
Vlivem koroze dochází u materiálu k hmotnostním úbytkům nebo naopak ke hmotnostním přírůstkům. Abychom
zjistili změny hmotnosti zkoušených vzorků, provedli jsme jejich zvážení a registraci jejich jednotlivých hmotností
před korozní zkouškou v solné mlze ČSN EN ISO 9227 (NSS) a po ukončení korozní zkoušky. Stanovená doba
expozice 300 hodin bez známek červené Fe koroze základního materiálu. Korozní zátěži byly vystaveny povlaky
volených zástupců AntiFrikčních povlaků a Delta - MKS povlaků shodných fyzikálních a mechanických vlastností
deklarovaných výrobcem, provozovatelem a dodavatelem těchto povlakových úprav povrchů .
Experimentální zjištění velikosti koroze K

K=
K
m1
m2
’
K
S

(m1 − m2 ) ⋅ 10000 − K '

-2

[g.m ]

S

- korozní úbytek na jednotku plochy
- hmotnost vzorku před korozní zkouškou
- hmotnost vzorku po odstranění korozních zplodin
- úbytek materiálu při slepém pokusu
- plocha povrchu vzorku
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-2

[g.m ]
[g]
[g]
-2
[g.m ]
2
[cm ]

Hmotnosti vzorků [g]
Delta-MKS povlak
vzorek 1

AntiFrikční povlak
vzorek 2

m1

m1

m2

m2

29,8816

29,88522

29,8771

29,87957

29,8875

29,89037

29,87845

29,88168

29,8813

29,884

29,88845

29,89227

29,88095

29,88317

29,8795

29,88467

Aritmetický průměr [g]
Označení vzorku
29,88284

29,88569

29,88088

29,88455

Nárůst hmotnosti [g]
0,00278

0,00385

Tabulka 1.1 Hmotnostní nárůst korozních produktů

Graf 1.1 Hmotnostní závislost vzorků 1 Delta-MKS povlak a 2 AntiFrikční povlak, aritmetické průměry hmotností.

Adhezní opotřebení
Otěruvzdornost povlaku byla testována pomocí laboratorního vybavení kulotestr, které je určeno k simulaci
abrazivního opotřebení testovaného povlaku. Tato metoda se zakládá na principu odvalování kuličky na povrchu
testovaného povlaku a v nastavení počtu oběhů kuličky. Tření ve styčných plochách zkušebního tělesa a
zkoušeného povlaku pak zapříčiní mechanické poškození povlaku ve formě vybroušené kaloty, která je následně
dokumentována pomocí světelné mikroskopie na vybavení Neophot 21 a stnovením středního průměru kulového
vrchlíku se výpočetní metodou stanoví hloubka porušení povlaku. Na obr. 1.2 a obr 1.3 je zaznamenána stopa po
testování adhezní odolnosti povlaku Delta – MKS a AntiFrikčního povlaku. V obou případech nebyly nastavené
parametry 8000 otáček dostatečnou zátěží testovaných povlaků. Krycí vrstvy vykazují pouze známky změny
vzhledové u povlaku Delta – MKS a nepatrné poškození v rámci zarovnání mikronerovností u AntiFrikčního povlaku.
Pro srovnání je na obr. 1.3 dokumentováno opotřebení povlaku galvanicky vyloučené Zn vrstvy totožných korozně
ochranných vlastností, ale bez přítomnosti tribologické mezivrstvy. U tohoto povlaku však již došlo k mechanickému
poškození a to do hloubky 13µm.
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Obr 1.2 Adhezní opotřebení Delta – MKS povlaku (M 20:1)

Obr. 1.3 Adhezní opotřebení AntiFrikčního povlaku (M 20:1)
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Obr. 1.3 Adhezní opotřebení galvanicky vyloučeného Zn povlaku (M 20:1)

Závěr
Dodržení podmínek a parametrů odborné předúpravy povrchu, technologií nanášení tribologických povlaků a jejich
provrstvování eliminuje předpokládaný výskyt vodíkové křehkosti u bezpečnostních a vysoce pevnostních
ocelových dílů s pevností v tahu ≥ 1000 MPa nebo tvrdostmi povrchu > 320 HV a potlačuje ztráty pevnosti
popouštěním u pevnostních materiálů a pružin. Povlaky neobsahují těžké a toxické kovy, jako např. kadmium,
chrom, olovo, nikl a jsou vhodnou alternativou náhrady povlaků s vysokou ekologickou zátěží, galvanické zinkování,
kadmiování, černění. Životnost tribologického povlaku do značné míry ovlivňuje správná volba předúpravou
povrchu, na který bude povlak nanesen.
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Možnosti využití kyselé slitinové lázně ZnNi od firmy ENTHONE
Lubomír Šubert, ENTHONE s.r.o. Brno

Zájem o možnost realizace a informace o technologii slabě kyselého zinku-niklu se neustále zvyšuje. Nejen
automobilový průmysl, ale i ostatní průmyslová odvětví už před delší dobou přestaly rozlišovat ve většině případů,
zda slitina ZnNi musí být vyloučena z alkalického nebo kyselého elektrolytu.
V současné době výrobci automobilů v naprosté většině aplikací u slitinových povlaků ZnNi předepisují
podmínky jako je tloušťka vrstvy, korozní odolnost, barevný vzhled apod. Záleží potom na dodavateli povrchové
úpravy jakou technologii zvolí, aby co nejlépe a nejekonomičtěji splnila požadované parametry. Tím se tato oblast
slitinových procesů dostává do podobné situace jaká panuje v oblasti běžného zinkování, kde zákazník nerozlišuje,
zda jeho dodavatel galvanické PÚ pracuje s alkalickým nebo kyselým elektrolytem, pokud dodavatel splňuje
požadované parametry zadané zákazníkem.
Co je důvodem rostoucího zájmu o technologii slabě kyselého slitinového ZnNi?
Především jeho podobnost se slabě kyselým zinkováním a z toho plynoucí přednosti jako jsou nesrovnatelně
nižší materiálové náklady a vysoká produktivita ve srovnání s alkalickým slitinovým procesem.
Jedno však mají oba slitinové procesy společné podobně jako je tomu u normálního alkalického a kyselého
zinkování. A to srovnatelnou korozní odolnost při stejné tloušťce ZnNi vrstvy a při shodném obsahu niklu v povlaku
– mluvíme o tzv. červené korozi (korozi základního materiálu), neboť pro bílou korozi je rozhodující použití vhodné
pasivace a utěsnění.
Tento příspěvek ale nemá za cíl porovnat vlastnosti slitinového alkalického a kyselého procesu.
Tímto chci na úvod vysvětlit rostoucí zájem o aplikaci kyselého ZnNi, kde stále výraznější roli hraje otázka
vysoké produktivity a nižších materiálových nákladů při dosahování požadovaných fyzikálních parametrů daných
normami nebo předepsaných výkresovou dokumentací zákazníků.
Firma Enthone má bohaté zkušenosti s aplikací kyselého slitinového zinku nejen u světových a Evropských
zákazníků, ale, což je především pro náš region zajímavé, také v České a Slovenské republice. Našimi zákazníky
jsou významní dodavatelé do automobilového průmyslu, kteří používají proces slabě kyselého ZnNi pod názvem
ZINCROLYTE KCl Ni-III.
Čím se tento proces především vyznačuje a jeho vlastnosti.
ZINCROLYTE KCL Ni-III je proces pro vylučování lesklých slitinových povlaků zinek/nikl s obsahem niklu 10 – 16
%. Tyto povlaky jsou vhodné pro pokovování litinových dílů, jako např. brzdové komponenty pro automobilový
průmysl, ocelové dílce nebo při použití hromadného pokovování i pro širokou škálu spojovacího materiálu a drobné
díly.
Rozložení obsahu niklu ve vyloučeném povlaku na plechu z Hullovy komůrky při rozdílných proudových hustotách
můžeme vidět na tomto grafu.

Hullova komůrka 1 A, 20 min.

Obsah Ni (% )

Tloušťka vrstvy
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20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vzdálenost v cm
Elektrolyt neobsahuje žádné komplexotvorné látky, které by měly negativní vliv na zpracování odpadních vod a
také neobsahuje amoniak. Vylučované povlaky se vyznačují velmi dobrou krycí schopností, přilnavostí, vysokou
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tvrdostí a dobrou odolností proti otěru. Obsah niklu ve vyloučeném povlaku je v celém rozsahu použitelných
proudových hustot konstantní a lze jej udržovat v rozmezí ±1%.
Vyloučené povlaky jsou hladké, lesklé a prakticky bez výrůstků nebo jiných vad v oblastech vysokých proudových
hustot nebo na hranách.
Zařazení IMDS: povlaky ZINCROLYTE KCL Ni-III odpovídají svým složením materiálu uvedenému pod číslem
–Nr. 51317748.

ID

Shoda RoHS: suroviny použité v přípravku ZINCROLYTE KCL Ni-III splňují veškeré podmínky dané směrnicí
6+
RoHS a neobsahují Pb,Cd, Hg, Cr , PBB, PBDE.

Složky elektrolytu a jejich funkce

•
•
•
•
•
•
•

Název

Číslo produktu

Hustota

ZINCROLYTE KCL Ni Complexor
ZINCROLYTE KCL Ni Extender A
ZINCROLYTE KCL Ni Carrier B
ZINCROLYTE KCL Ni Brightener
ZINCROLYTE KCL Ni L
ADDITIVE OF
ENTHOBRITE CLZ Extender CP

0500780
0500790
0500730
0500520
0500560
1270210
0230500

1,134
1,085
1,045
0,91
1,04
1,092
1,02

ZINCROLYTE KCL Ni Complexor je komplexotvorná přísada, která stabilizuje nikl v roztoku a současně
zajišťuje jeho spoluvylučování v celém rozsahu proudových hustot.
ZINCROLYTE KCL Ni Extender A je nosič lesku a zlepšuje krycí schopnosti v oblastech nízkých
proudových hustot. Mimo to ještě poskytuje bělejší zabarvení vylučovanému povlaku.
ZINCROLYTE KCL Ni Carrier B dodává procesu potřebné množství smáčedel a současně je rozpouštědlo
pro leskutvornou přísadu.
ZINCROLYTE KCL Ni je leskutvorná přísada, která zajišťuje stejnoměrný lesk povlaku.
ZINCROLYTE KCL Ni L zlepšuje krycí schopnost a stabilizuje vylučování povlaku v místech nízkých
proudových hustot.
ADDITIVE OF obsahuje základní leskutvornou přísadu, převážně je tato složka spotřebovávána výnosem.
Tato přísada zvyšuje krycí schopnost a rovnoměrnost lesku v ploše.
ENTHOBRITE CLZ Extender CP je smáčedlo, které umožňuje zvýšit bod zákalu. Dávkujte pouze
v případě potřeby.

Na první pohled by se zdálo, že tato technologie je pro praktické použití velmi složitá pro velký počet přísad.
Realita je ovšem taková, že vlastní proces je velmi robustní, některé přísady jsou pomocné pro jednorázové použití
k ovlivnění vlastností vylučovaného povlaku nebo pro řešení případných problémů při galvanickém procesu a
některé se v praxi v dávkovacích zařízeních mísí ve vhodném poměru. Pro provozování této technologie
doporučujeme a jsou dostatečná 2 až 3 dávkovací čerpadla přísad. Lze pracovat i v režimu ručního dávkování
podle prošlých Ah, ale vzhledem k zachování kontinuálních vylučovacích podmínek v elektrolytu je vždy výhodnější
použít dávkovací čerpadla.
Nezanedbatelná není možnost použití jednotlivých přísad k ovlivnění vylučovacích podmínek a vlastností
vylučovaného povlaku a to podle požadavků zákazníka, podle základního materiálu, pokud se jedná o ocel nebo
litinu a v neposlední řadě i podle procesu, pokud se jedná o závěsové nebo bubnové pokovování.
Testování elektrolytu:
Elektrolyt je možno zkoušet za pracovní teploty v Hullově komůrce opatřené mícháním.
Pohyb: magnetickým míchadlem; délka míchadla cca 25 – 30 mm; počet otáček cca 300/min
Anoda: nikl
Podmínky zkoušky: 1A; 10 minut; pH 5,3 – 5,5
Teplota: běžně 35 – 37°C; odpovídá v provozu používané teplot ě
Schéma uspořádání Hullové komůrky:

56

Pracovní podmínky
teplota
pH (měřeno při pracovní teplotě)
proudová hustota katodická
proudová hustota anodická
vylučovací rychlost

optimum
rozsah
36 °C
32 - 40 °C
5,4
5,3 - 5,6
2
2
2,0 A/dm 1,0 - 3,0 A/dm
2
0,5 - 1,0 A/dm
2
asi 0,5 µm/min při 2,0 A/dm

Složení elektrolytu
+

zinek
2+
nikl
chloridy
kyselina boritá
ZINCROLYTE KCL Ni Complexor
ZINCROLYTE KCL Ni Extender A
ZINCROLYTE KCL Ni Carrier B
ZINCROLYTE KCL Ni Brightener
ZINCROLYTE KCL Ni L
ADDITIVE OF
v případě potřeby možno použít ještě
ENTHOBRITE CLZ Extender CP

optimum
30 g/l
25 g/l
165 g/l
20g/l
160 ml/l
70 ml/l
25 ml/l
1 ml/l
1,5 ml/l
12 ml/l

rozsah
27 – 37 g/l
23 – 31 g/l
150 – 220 g/l
17 – 23 g/l
150 – 200 ml/l*
60 – 90 ml/l
20 – 30 ml/l
0,5 – 2 ml/l
1 – 3 ml/l
10 – 15 ml/l
0 – 5 ml/l

Požadavky na zařízení
V principu lze použít shodné zařízení a vany, které se běžně používají pro slabě kyselé zinkovací elektrolyty.
Při přestavbě linky nebo při budování nové linky pro technologii kyselého slitinového zinkování ZINCROLYTE
KCl Ni-III je třeba u funkčních van počítat s dostatečným prostorem pro umístění dvou anodových tyčí na každé
straně vany pro elektrolyt.
Jsou nutné dva oddělené proudové okruhy samostatně pro zinkové a samostatně pro niklové anody. Zbytkové
zvlnění u zdrojů stejnosměrného proudu musí být do maximálně 5 %. Proudové zdroje je možno použít s nižším
2
výkonem protože potřebná proudová hustota (optimálně 2 A/dm ) je dána součtem výkonu obou zdrojů.
Anody
Materiál anod: čistý zinek (99,99%), ve formě tyčí nebo desek a elektrolytický nikl. Je nutné anody krýt
anodovými sáčky z polypropylénové tkaniny. Zinkové anody ve formě tyčí je vhodné upevnit na titanové háky. Zinek
ve formě koulí je výhodné umístit do kruhových anodových košů z titanu. V tomto případě je nutné dbát na to, aby
nedošlo (především při hromadném pokovování) k překročení průrazného napětí což má za následek rozpouštění
titanu v kyselém prostředí elektrolytu.
Niklové anody ve formě kusů nebo desek je rovněž možno umístit do titanových anodových košů. Zinkové anody je
nutno v pravidelných intervalech podle plánu údržby čistit pomocí vysokotlakého přístroje.
Zinkové anody je možno při pracovních přestávkách do 4 dnů ponechat v elektrolytu. Při delších provozních
přestávkách je doporučeno elektrolyt přečerpat do zásobní vany, nebo anody z elektrolytu vyjmout.
Anodové tyče je vhodné chránit před kontaktem s lázní, např. poniklováním (>50 µm sulfamátového niklu).
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Pohyb elektrolytu a zboží
Pro dobrý provoz lázně je výhodné zajistit rovnoměrný pohyb elektrolytu kolem pokovovaných součástí. Při
závěsovém pokovování se doporučuje pohyb katodové tyče popř. doprovázený mírným, stejnoměrným a jemně
perlivým mícháním stlačeným vzduchem. Rovněž je možno zajistit pohyb elektrolytu pomocí Venturiho trysek, který
však musí být mírný a musí být uzpůsoben místním podmínkám - spektru pokovovaného zboží.
Filtrace
V každém případě je nutná kontinuální filtrace. Výkon filtračního zařízení by měl u závěsového pokovování
zajistit minimálně dvojnásobnou výměnu celého objemu elektrolytu za hodinu. Jako filtrační materiál doporučujeme
polypropylen (plachetky nebo svíčky) o porezitě <30 µm.

Kontrola pH
Hodnotu pH je nutno udržovat v rozmezí 5,3 – 5,6. Doporučujeme kontinuální měření pH a automatické
doplňování kyseliny na úpravu pH, neboť během provozu hodnota pH mírně stoupá.
pH se upravuje pomocí kyseliny chlorovodíkové. V ojedinělých případech, kdy je nutno pH zvýšit, je možno použít
zředěný roztok hydroxidu draselného, který se přidává za velmi intenzivního míchání.
Vany
Vhodné jsou vany z nelegované oceli vyložené PE, PP nebo vhodnou gumou.
Topení a chlazení
Pracovní teplotu ZINCROLYTE KCL Ni-III je nutno udržovat v rozmezí 35 – 37 °C. Aby bylo za jištěno konstantní
složení slitiny, je nutno teplotu udržovat v rozmezí ± 1°C, proto je nutno zajistit topení i chlazení láz ně.
Jako materiál pro tepelné výměníky je možno použít grafit nebo teflon, popř. křemenné sklo. Titan je možno
použít pouze podmíněně, neboť vysoké napětí může titan poškozovat. Proto je nutno zohlednit veškeré podmínky
pro používání titanu. Doporučuje se při údržbě občasné čištění topných a chladících těles od nánosů, které se na
nich mohou usazovat.
Předúprava materiálu před vlastním pokovením
Díly musí být dokonale zbaveny veškerých zbytků olejů a mazadel vhodným odmaštěním. Před vlastní úpravou
v elektrolytu ZINCROLYTE KCL Ni – III je nutno zajistit dokonalou předúpravu jako je běžné např. před slabě
kyselým zinkováním nebo před niklováním. Ta se sestává ze sekvence alkalického chemického odmašťování,
kyselé mořící lázně a anodického odmaštění následovaného neutralizací a aktivací ve zředěné HCl přímo před
samotným elektrolytickým procesem vylučování ZnNi.
Pasivace vyloučené slitinové vrstvy
Pro pasivaci (trojmocnou) Zn-Ni slitinového povlaku jsou k dispozici následující přípravky:
®

PERMAPASS ULTRA III
®
PERMA PASS 3095
®
PERMA PASS 7200
®
ENTHOX E 500

transparentní až ocelově šedé (trojmocný)
silnovrstvá, transparentní až irizující (trojmocný)
černá pasivace (trojmocný)
transparentní, (elektrolytická pasivace)

Různými provozními podmínkami můžeme dosahovat rozdílný vzhled pasivační vrstvy. Příkladem může být použití
pasivace Permapass Ultra III, kdy rozdílným nastavením hodnoty pH dosahujeme transparentní vzhled nebo lehkou
iridiscenci.
Utěsňování
®
Podle specifikace a požadavků zákazníka následuje použití utěsňovacích přípravků řady ENSEAL , které
poskytují povlaku vysokou korozní odolnost, vyšší teplotní stabilitu, případně ovlivňují kluzné vlastnosti povlaku.
Závěr
Proces slabě kyselého slitinového zinkování ZINCROLYTE KCL Ni – III patří ke špičkovým technologiím, které
uživateli umožňují dosáhnout nízké provozní náklady při vysoké produktivitě a bezproblémové likvidací odpadních
vod. Se sílícím tlakem na hledání úspor a používání procesů, které nezatěžují životní prostředí je tato technologie
jedním z vhodných řešení.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE Z EVROPSKÉ LEGISLATIVY
PRO NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
Blanka Fialová | Ekoline, s.r.o., Hviezdoslavova 29, Brno 627 00, ekoline@ekoline.cz

C
classification
klasifikace

L
labelling
označování

P
packaging
balení

G
globally
globálně

H
harmonised
harmonizovaný

S
systém
systém

CLP – Nové nařízení pro chemické látky
CLP neboli nařízení CLP je nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, které
upravuje a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a upravuje nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Vstoupilo v
platnost dne 20. ledna 2009 a uplatňuje se ve všech státech Evropské unie.
Přechod k nařízení CLP
Ustanovení nařízení CLP nahradí postupně směrnici Rady 67/548/EHS (směrnice o nebezpečných látkách, DSD) a
směrnici 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích, DPD).
Nařízení CLP ve srovnání se směrnicemi DSD a DPD
Nařízení CLP se stejně jako předchozí směrnice o nebezpečných látkách (DSD) a směrnice o nebezpečných
přípravcích (DPD) týká klasifikace, označování a balení látek a směsí. Všechny také zahrnují v zásadě stejné druhy
nebezpečnosti. Přesto však mezi nařízením CLP a směrnicemi DSD / DPD existují určité rozdíly.

Výstražné symboly nebezpečnosti

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ - signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti
VAROVÁNÍ - signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti
H-věty: Standardní věty o nebezpečnosti
P-věty: Pokyny pro bezpečné zacházení
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Třídy nebezpečnosti
1. Výbušnina
2. Hořlavý plyn
3. Hořlavý aerosol
4. Oxidující plyn
5. Plyny pod tlakem
6. Hořlavá kapalina
7. Hořlavá tuhá látka
8. Samovolně reagující látka nebo směs
9. Samozápalná kapalina
10. Samozápalná tuhá látka
11. Samozahřívající se látka nebo směs
12. Látka nebo směs, která při styku s vodou
uvolňuje hořlavé plyny
13. Oxidující kapalina
14. Oxidující tuhá látka
15. Organický peroxid

16. Látka nebo směs korozivní pro kovy
17. Akutní toxicita
18. Žíravost/dráždivost pro kůži
19. Vážné poškození očí / podráždění očí
20. Senzibilizace dýchacích cest /
senzibilizace kůže
21. Mutagenita v zárodečných buňkách
22. Karcinogenita
23. Toxicita pro reprodukci
24. Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
25. Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice
26. Nebezpečná při vdechnutí
27. Nebezpečný pro vodní prostředí
28. Nebezpečná pro ozonovou vrstvu

Termíny:
Látky
Do 1.12.2010 klasifikace, balení,označování podle
DSD
Od 1.12.2010 klasifikace souběžně podle DSD a
CLP, balení,označování pouze podle CLP
Do 1.12.2012 překlasifikování a přeznačení látek
podle CLP uvedených na trh před 1.12.2010
Od 1.6.2015 klasifikace, balení,označování pouze
podle CLP
Od 1.6.2015 zrušena směrnice DSD

Směsi
Do 1.6.2015 klasifikace, balení, označování podle
DPD
Od 1.6.2015 klasifikace, balení, označování podle
CLP
Do 1.6.2017 překlasifikování a přeznačení směsí
podle CLP uvedených na trh před 1.6.2015

Od 1.6.2015 zrušena směrnice DPD

Legislativa:
Směrnice Rady 67/548/EHS týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných lá
átek (DSD)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES týkajících se klasifikace, balení a označování
nebezpečných p ípravk
(DPD)
í
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a
směsí (CLP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)
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Požadavky na velikost štítku
Velikost obalu
≤ 3 litry
> 3 ≤ 50 litrů
> 50 ≤ 500 litrů
> 500 litrů

Minimální rozměr
etikety
52 x 74 mm
74 x 105 mm
105 x 148 mm
148 x 210 mm

Minimální rozměr
výstražného symbolu
Nejméně 16 x 16 mm
Nejméně 23 x 23 mm
Nejméně 32 x 32 mm
Nejméně 45 x 45 mm

ETIKETA PRO LÁTKU:
METHANOL
Index. Číslo: 603-001-00-X

Masterman s.r.o.
Prdkova 5
Kladno 272 00
Tel: +420 777 555 333

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Toxický při
vdechování. Toxický při styku s kůží. Toxický při požití.
Způsobuje poškození orgánů. Chraňte před
teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.
– Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte
velkým množstvím vody a mýdla. PŘI expozici: Volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.

ETIKETA PRO SMĚS:
EPOX ČINIDLO

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a
páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné
podráždění očí. Toxický pro vodní
organismy, s dlouhodobými účinky.
Chraňte před
teplem/jiskrami/otevřeným
plamenem/horkými povrchy. – Zákaz
kouření. Používejte ochranné
rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít. Kontaminovaný
oděv svlékněte a před opětovným
použitím ho vyperte. Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte na
dobře větraném místě.

Masterman s.r.o.
Prdkova 5
Kladno 272 00
Tel: +420 777 555 333

Obsahuje: xylen, butanol
Obsahuje triethylenamin. Může vyvolat
alergickou reakci.

UPOZORNĚNÍ !
Kodifikační systém pro informace podle GHS je stále předmětem jednání ve Výboru odborníků OSN a lze tedy
očekávat změny.

61

Kontinuální galvanické pokovování
doc. Ing. František Kristofory, CSc., Ing. Jan Garay, Ing. Xenie Ševčíková,
Ing. Pavel Fabisz, PhDr. Zdenka Římovská, VŠB – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta strojní – Katedra mechanické technologie, Ostrava Poruba

Anotace:
V oblasti galvanotechniky se zavádějí a vyvíjejí stále nové strojírenské technologie, nebo inovační metodiky
současných a dříve používaných technologií, zařízení a technologických postupů. Kontinuální nanášení
galvanických Fe povlaků a postupné nanášení kombinovaných Fe – Ni povlaků lze bezesporu zařadit do
inovačních metodik technologií spíše zastaralých. Tyto však stále nacházejí své specifické uplatnění v úzce
specializovaných oblastech s nutností vytváření difuzních bariér Fe povlaků, které eliminují případné snížení,
kolísání nebo ztrátu el. vodivosti u Cu vodičů, které jsou následně pokovovány galvanickými Ni povlaky a budou
v procesu vystaveny nadměrné teplotní zátěži. Kontinuálnost galvanického procesu umožňuje plynulé
a rovnoměrné nanášení těchto povlaků, potlačuje degradaci Fe povlaků vlivem oxidace a umožňuje vylučování
minimální tloušťky v rozmezí 1–3µm.

Úvod:
Postupným nanášením vrstev různých kovů, z nichž se mohou pozdějším tepelným zpracováním vytvářet slitiny,
lze získat povlaky speciálních vlastností. V oblasti povrchových úprav galvanicky vylučovaných povlaků je doposud
méně rozšířená a spíše ojediněle využívána oblast galvanického železnění. Přes svou náročnost na udržení
stability procesu vysokou energetickou a ekologickou zátěž, však tato oblast doposud nalézá své opodstatněné
uplatnění a to zejména v oblasti elektrotechnického průmyslu, kde je stále, i když jen okrajově rozvíjena. Pro
elektrolytické vylučování Fe povlaků platí několik základních podmínek, které mohou být vodítkem pro volbu
vhodné lázně a pracovního postupu. Železo by mělo být v lázni pouze ve dvojmocné formě. Trojmocné železo
zmenšuje katodový výtěžek (redukce z trojmocné formy místo z dvojmocné) a zhoršuje jakost naneseného kovu.
++
+++
je tím větší, čím vyšší je teplota a čím vyšší je pH. V železící lázni je nutné
Sklon lázně k oxidaci Fe - Fe
udržovat přebytek volné kyseliny, jednak z důvodu již uvedeného a jednak proto, že čím je teplota lázně vyšší, tím
rychleji probíhá hydrolysa železité, ale i železnaté soli. Zvětšením kyselosti lázně se zmenšuje tvrdost a zlepšuje
plastičnost vyloučeného železa. Zmenšením koncentrace volné kyseliny se zvětší tvrdost pravděpodobně tím, že
vyroste obsah hydratovaných alkalických sloučenin železa inkorporovaných do povlaku. Se stoupající teplotou se
projevuje snížení tvrdosti železného povlaku. Rozdíl 5 °C zp ůsobí změnu tvrdosti o 40 HV. Zvýšením teploty
2
elektrolytu je možné zvyšovat proudovou hustotu. Pracuje-li lázeň při 80 °C se 7A/dm , lze při teplotě 105°C použít
2
20A/dm . Abychom dosáhli vyhovujícího výsledku pokovení drátu, je zapotřebí použít kvalitní vstupní drát
s ohledem na jeho povrch a jakost zpracování. Rýhy, plošné mechanické poškození drátu, vměstky, póry,
mikropóry, trhliny a jiné povrchové vady drátu mohou v důsledku jeho dalšího zpracování na menší průměr 0,5 –
0,3mm zapříčinit nekvalitní vylučování Fe+Ni povlaku a povrchové vady těchto povlaků. Tyto povrchové vady
včetně trhlin, pórů a mikropórů mají tendenci k uzavírání provozních chemikálií a povrchových nečistot a tím snižují
fyzikálně mechanické vlastnosti povlaků. Galvanické povlakování takto defektivních oblastí se pak také potýká
s problémem nevodivých částic způsobujících nerovnoměrné vylučování povlaků, výskytem nepokovených míst,
sníženou korozní odolnosti a přilnavostí povlaků. V neposlední ředě také s difuzí procesních chemikálií vlivem
značných sorpčních sil působících v pórech, oblastech neuzavřených přeložek a hlubokých rýhách. Jednou
z inovačních metod galvanického železnění je technologie kontinuálního povlakování tenkých vodičů, Cu drátů.
Potřeba stanovení vhodného návrhu technologie galvanického pokovení těchto drátů kombinovaným povlakem
Fe+Ni, a rovněž zkoumání technologií galvanického vylučování těchto povlaků v návaznosti na nabyté konkrétní
praktické poznatky a požadavky nás vedlo k sestavení kontinuální galvanické linky, která zajistí sloučení všech
pracovních procesů bez časových prodlev. Plynulost a návaznost jednotlivých galvanických operací minimalizuje
případné degradační jevy u Fe povlaků, tj. nízká odolnost proti atmosférické korozi, zamezuje nebo alespoň
eliminuje jiné provozně-výrobní a také ekologicko-hospodářské ztráty.
Navrhované zařízení a experimentální návrh technologického postupu umožňuje galvanické nanášení Fe a Ni
vrstev na tenké dráty z Cu slitiny o průměru 0,3 – 0,5 mm. Povlaky jsou vylučovány v tenkých vrstvách Fe povlak
v rozmezí 1 – 2 µm a povlak Ni v rozmezí 2 – 4 µm. Obě tyto na sebe navazující vrstvy musí být rovnoměrně
vyloučeny po celém obvodu a délce Cu drátu a musí splňovat podmínky dokonalé přilnavosti a homogenity.
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Schéma experimentálního řazení technologických operací galvanické kontinuální linky pro vylučování
Fe + Ni povlakového systému.
Shrnutí
Kontinuální vylučování povlaků dle experimentálního postupu, nastavení rychlostí posuvů a proudových hustot bylo
limitováno požadovanou tloušťkou vyloučeného povlaku Fe 1 - 2 µm a vrstvou Ni 2 - 4 µm. Požadavky na kvalitu
povlaku byly kladeny převážně na rovnoměrné vylučování železa po celém obvodu a délce drátu. Železnění bylo
provedeno v chloridové lázni při teplotě 90°C s následným oplachem a pokovením vrstvou nikl u v lázni sulfamátové
o teplotě 60° C. Zkušební vzorky pro zkoušení a metalografic ká šetření byly pokoveny Fe povlakem a část vzorků
vrstvou Fe+Ni a v rámci experimentu vystaveny teplotní zátěži 200°C, 300°C, 400°C, 500°C a 700°C po dobu 30
min. Před zavedením Cu drátu do galvanického procesu byla provedena kontrola povrchu, následně byla
provedena a dokumentována kontrola kvality povrchu drátu s povlaky Fe a Fe+Ni po galvanickém vyloučení
a konečná analýza vzorků po teplotní expozici. Nejprve byla provedena vizuální kontrola změny vzhledu povlaku
před a po teplotní expozici a kontrola změny mechanických vlastností. Po vychladnutí drátů byly dráty Cu
s povlakem Fe a Fe+Ni zkoumány metodou kolmého řezu pomocí světelné mikroskopie pomocí
metalografického mikroskopu OLYMPUS GX51.Rovněž bylo provedeno mechanické zkoušení povrchu drátu,
který byl po teplotní expozici vystaven kombinované deformaci namotáním drátu na trn o průměru 1 mm
s opětovným rozvinutím a vyrovnáním.

Obr. č. 1. Cu drát vyhovující pro povlakování vrstvou Fe a Ni (M:100:1)
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Obr. č. 2. Cu drát s povlakem Fe+Ni před deformací bez vizuálních vad (M:100:1)

Obr. č. 3. Drát Cu s povlakem Fe+Ni po kombinované deformaci, u něhož nedošlo k poškození povlaku
(M:100:1)
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,
Obr. č. 4. Měření tloušťky vyloučeného Fe+Ni povlaku (M:500:1)

Typ
objektu

Druh
Číslo
Hodnota Jednotky
měření měření

Statistiky

Úsečka

Délka

1

5

µm

Veličina

Délka

Úsečka

Délka

2

5

µm

Počet měření

5

Úsečka

Délka

3

5

µm

Střední
hodnota

5

µm

Úsečka

Délka

4

5

µm

Sm. odchylka

0

µm

Úsečka

Délka

5

5

µm

Tab. 1. Naměřené hodnoty Fe-Ni povlaku

Závěr
Při experimentálním ověřování byly vygenerovány přesné údaje nastavení pracovních parametrů lázní a rychlostí
posuvu drátu s přímou vazbou na požadované tloušťky galvanicky vylučovaných povlaků Fe, Fe+Ni, kvalitu
a rovnoměrnost těchto povlaků. Průkazným doložením je pak dokumentace metalografického šetření
viz. obr.1 - obr 3. a tabulka naměřených hodnot tloušťky Fe-Ni povlaku tab.1.,tato uvádí průměrné hodnoty tloušťky
obou vrstev 5 µm, přičemž tloušťka Fe povlaku byla rovněž měřena samostatně a průměrná hodnota tloušťky byla
2 µm. Povlak Ni na vrstvě Fe, jak průkazně dokumentuje obr.4., je vylučován rovnoměrně, souvisle, bez trhlin,
pórů, mikropórů a bez ztráty přilnavosti. Z dalších šetření pak vyplývá, že povlak dokonale kopíruje minimální
nerovnosti nebo deformace povrchu Cu drátu, tato poškození mechanického charakteru, rýhy, vrypy, přeložky atd.,
jsou produktem výrobního procesu drátů. Zkušební vzorek s povrchovou úpravou Fe-Ni bez různých defektů byl
dále vystaven kombinované deformační zkoušce, navinutím na trn a následným vyrovnáním, povlak zůstal
neporušený s dobrou přilnavostí viz. obr.3., poté byl vzorek vystaven teplotní zátěži 200 °C, 300 °C, 400 °C, 500 °C
a 700 °C po dobu 30 min. Zm ěny vzhledu, barevnosti se projevily již při teplotě 300 °C, povlak byl viditeln ě tmavší
při teplotě 500 °C až černý, spálený, s prokazatelným výskytem okují, docházelo k totální dehydrataci a při zkoušce
kombinovanou deformací k praskání povlaku a ke ztrátě přilnavosti. Při 500 – 700 °C již prokazateln ě docházelo
k precipiteci Fe karbidů do základního materiálu Cu drátu viz. obr.5. a strukturním změnám základního materiálu.
Povrch Cu drátu rovněž vykazuje známky rozpadu, strukturních změn a rozměr ů, tyto jsou důsledkem
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probíhajících termochemických dějů. Povlak Ni je již spálený, zokujený, došlo k totální oxidaci a dehydrataci
povlaku viz obr. 6. Na základě výsledků teplotního ovlivnění povlaku je vhodné při vysokoteplotní pracovní zátěži
volit alternativu následné povrchové ochrany, například keramickými materiály, která by u povlaků eliminovala
atmosférický vliv, zabránila oxidaci, zokujení, degradaci a v neposlední řadě zajistila rozměrovou stálost.

Obr. č. 5. Teplotní degradace Fe+Ni povlaku při 500°C (M:100:1)

Precipitace Fe karbidů, kuje, teplotní zátěž 700°C rozpad Fe+Ni povlaku (M:500:1)

Literatura
[1] VÍTEK, J., KRISTOFORY, F. Základy galvanochemie a fyzikální aspekty galvanického vylučování kovů. Sborník
textů, VŠB-TU Ostrava 1995
[2] MAX A.M. Iron Plating, Metal Finishing Guidebook and Directory, Vol. 77, No. 13, 1979, 255 p.
[3] DETTNER W., ELZE J. Handbuch der Galvnotechnik,, Band II, Carl Hanser Verlag, Munchen 1972, 444 s.
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Kataforetické lakování
doc. Ing. František Kristofory, CSc., Ing. Xenie Ševčíková, Ing. Jan Garay,
Ing. Kateřina Konečná, Ing. Pavel Fabisz, PhDr. Zdenka Římovská
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní – Katedra mechanické technologie,
Ostrava Poruba

Anotace
Rostoucí požadavky na korozní odolnost, mechanické vlastnosti a v neposlední řadě dekorativní vzhled galvanicky
vyloučených Zn povlaků, mají za následek stále rostoucí rozvoj technologií a alternativ kombinovaných
povlakových systémů. V současné době se v průmyslové a automobilové výrobě do značné míry uplatňují
kombinované galvanické Zn povlaky s následným ošetřením konverzní úpravou a aplikací kataforézně nanesených
laků na bázi epoxidů či akrylátů.
Kataforetický povlak (KTL) nemusí být nutně povlakem závěrečným, je možné provádět následné úpravy například
vytvářením fluidních vrstev.Kataforetické lakování (kataforéza, KTL) je řazeno mezi povrchové úpravy
elektroforetické a je prováděno v několika formách povlakových systémů Zn + KTL. Adekvátní volba aplikace
těchto systémů v praxi podporuje flexibilní reakci na stále se rozšiřující požadavky oblasti užitných vlastností
povrchových úprav, v limitující oblasti ekologické zátěže, hospodárnosti a konkurenceschopnosti.
Úvod
Elektroosmotická teorie kataforézy: Na rozhraní pevné a kapalné fáze předpokládáme vznik elektrického
potenciálu a elektrické dvojvrstvy, jejíž jedna část je uložena v kapalinovém povlaku usazeném na povchu pevné
fáze a druhá část je rozptýlena v přiléhající vrstvě kapalné. Pokud se pevná fáze v kapalině může volně pohybovat,
dochází vlivem tangenciální složky elektrické síly k pohybu suspendovaných částic.Kataforetické lakování (KTL) je
založeno na principu vytváření katodických organických povlaků na bázi epoxidových nebo akrylátových
elektroforézních materiálů. Kationické ve vodě rozpustné nátěrové hmoty s velmi nízkým obsahem organických
rozpouštědel obsahují částice laků ve formě polymerních kationtů. Pokud v soustavě, která má částice pevné fáze
rozptýlené ve fázi kapalné, vznikne elektrické pole, začnou se částice vlivem elektrické síly pohybovat ve směru
pole, přičemž orientace pole závisí na znaménku elektrického náboje na povrchu těchto částic. Stejnosměrný
proud mezi výrobkem, který je v KTL procesu katodou a anodickou protielektrodou (anodou) vytváří elektrické pole,
které se stává nositelem polymerních kationtů směřujících ke katodě (výrobku). V důsledku reakcí s hydroxilovými
ionty vzniklými z rozpadu vody na katodě dojde k potlačení rozpustnosti a k aktivaci procesu vylučování
organického povlaku na povrchu katody. Kvalita a rovnoměrnost vyloučené vrstvy kataforetického povlaku
u tvarově složitých součástí, závitů šroubů a matic, oblastí dutin a děr je zaručena schopností procesu snižovat
rychlost vylučování povlaku v návaznosti na rostoucí tloušťku povlaku, v oblastech s vyloučeným povlakem větší
tloušťky se vylučování zpomaluje a pak dodatečně a přednostně probíhá v oblastech hůře povlakovatelných.
Při dosažení maximální tloušťky povlaku cca 45 µm se proces vylučován zastaví. KTL ovlaky jsou nejčastěji
vylučovány v rozmez 15 – 35 µm, korozní odolnost je převážně testována cyklickou zkouškou. Kataforétické
lakování se s výhodou využívá jako korozní ochrana kovových povrchů např. karosériích v kombinaci
s podkladovou vrstvou Fe, Zn, nebo Mn fosfátů, která zvyšuje přilnavost a korozní odolnost krycí vrstvy KTL. Dále
je kataforetické lakování s výhodou aplikováno u duplexních systémů na podkladové galvanicky vylučované Zn
povlaky, legované povlaky Zn/Ni a to rovněž ve variacích těchto povlaků dodatečně ošetřených některou
z konverzních úprav. Průběh kombinovaného povrstvování by měl následovat bezprostředně a návazně.
V případech nutnosti kooperačního řešení mezisklady a transporty mezi jednotlivými technologickými procesy je
vhodné provádět kataforetické lakování nejpozději do 24 hodin, aby bylo zamezeno koroznímu napadení
základních, podkladových vrstev, nedocházelo rovněž k provoznímu znečištění těchto vrstev. Při dlouhodobějším
vystavení neošetřených podkladových vrstev atmosférickým vlivům a jiné korozní zátěži dochází ke koroznímu
napadení těchto povlaků a následně nanesený KTL povlak pak ztrácí ze svých korozně ochranných vlastnosti,
dochází ke snížení přilnavosti a k výskytu, puchýřů nebo jiných vzhledových anomálií povlaku. Prodloužení
mezioperační doby povlakování mezi konverzními úpravami, pasivacemi, a kataforetickým lakováním pak aktivuje
uvolňování vodíku do krycí vrstvy kataforetického povlaku a k jeho degradaci ve formě puchýřů.
Kombinovaná zkouška korozní odolnosti dle ČSN EN 11997-1: 2006, ( PV 1210), čyklického namáhání povlaku
a adhezního opotřebení povlaku. Metodika zkoušky opotřebení spočívá ve vystavení vzorku volenému počtu
otáček zkušebního tělesa (zkušební kulička R) a následnému vyhodnocení objemového úbytku zanechaných stop
(kalot) zkušebního tělesa v povlaku. Vzorky byly následně vystaveny korozní zátěži cyklické, 4 hodiny zkoušky
solnou mlhou, 4 hodiny uložení v normálním klimatu a 4 hodiny uložení ve vlhkém horkém klimatu.
Metodika výpočtů adhezního opotřebení:
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Průměr kalot (délka tětivy kruhového oblouku), resp. hloubka je dána vztahy:

L = 2 h ⋅ (D − h ) ,
kde:

L
h
D

resp.

h=

D−

(D

2

− L2

)

2

- průměr kaloty (délka tětivy) [mm]
- hloubka kaloty [mm]
- průměr kuličky [mm]

Obr. 1. Řez kulovým vrchlíkem

Pokud dojde k opotřebení v celkovém rozsahu tloušťky povlaku k základnímu materiálu nebo u vícevrstvých
povlaků, lze tloušťky vypočítat ze vzniklého mezikruží podle vztahu:

t = R 2 − r12 − R 2 − r22 ,

kde:

t
R
r1, r2, x, y

resp.

t≈

x⋅ y
2R

- tloušťka vrstvy [mm]
- poloměr kuličky [mm]
- rozměry probrusu

Obr. 2. Princip metody probrus

Jiným výstupem zkoušky je srovnání rychlosti opotřebení (směrnice aproximované přímky) jednotlivých úprav, tj.
závislost opotřebení na počtu otočení kuličky.

č. vz.
1.
2.
3.

Popis povrchové úpravy
Popis zkušební zátěže cykly/ otáčky
Zn fosfát 5 mm + KTL lakování 30mm
30 / 500,1000,2000,4000,6000
Zn fosfát 5 mm + elektrolytické zinkování 5 – 12 mm +
30 / 500,1000,2000,4000,6000
KTL lakování 10 - 15mm
Zn povlak 5 – 12 mm + tenkovrstvá pasivace + KTL
30 / 500,1000,2000,4000,6000
lakování 10- 15 mm
Tab1. Povrchová úprava zkušebních vzorků, popis zkušebního zatížení
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Obr. 3 Vzorek č.1. povlak po kombinované adhezně korozní zátěži 10 cyklů

Obr. 4 Vzorek č.2. povlak po kombinované adhezně korozní zátěži 10 cyklů

Obr. 5 Vzorek č.3. povlak po kombinované adhezně korozní zátěži 30 cyklů

počet
oběhů
kuličky
N [-]

střední průměr
kulového vrchlíku
L [m]

vnitřní průměr
mezikruží kaloty
l [m]

průměrná
hloubka
kulového
vrchlíku h [m]

tloušťka
povlaku t [m]

průměrná
hloubka
kulového
vrchlíku
mezikruží

6000

2192,3

1182

20,03

14,21

5,82

4000

2061,3

885

17,71

14,45

3,26

2000

2067,3

854

17,81

14,77

3,04

1000

2040,7

789

17,36

14,76

2,59

500

1789

761

13,34

10,93

2,41

Tab. 2 Vzorek č.1. hodnoty adhezního opotřebení

počet
oběhů
kuličky
N [-]

střední průměr
kulového vrchlíku
L [m]

vnitřní průměr
mezikruží kaloty
l [m]

průměrná
hloubka
kulového
vrchlíku h [m]

tloušťka
povlaku t [m]

průměrná
hloubka
kulového
vrchlíku střed

6000

2543

1527

26,96

17,24

9,72

4000

2213

15,45

4,96

2080

1091
792

20,41

2000

18,03

15,42

2,61

1000

2055,3

889

17,61

14,31

3,29

500

1987

1095

16,46

11,46

5,00

Tab. 3 Vzorek č.2. hodnoty adhezního opotřebení
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počet
oběhů
kuličky
N [-]

střední průměr
kulového vrchlíku
L [m]

vnitřní průměr
mezikruží kaloty
l [m]

průměrná
hloubka
kulového
vrchlíku h [m]

tloušťka
povlaku t [m]

průměrná
hloubka
kulového
vrchlíku
mezikruží

6000

2408

1585

24,17

13,70

10,47

4000

2291

1378

21,88

13,96

7,91

2000

2158

1273

19,41

12,66

6,75

1000

2042

1205

17,38

11,33

6,05

500

1928

1169

15,49

9,80

5,69

Tab. 4 Vzorek č.3. hodnoty adhezního opotřebení

Závěr
Povrchová ochrana zkušebních vzorků definovaná v tab. 1. byla volena na základě praktických poznatků
s ohledem na současné vývojové trendy a praktické aplikace. Vzorky byly nejprve vystaveny adheznímu
opotřebení, testování proběhlo na vybavení Kulotestr, kde byl povlak vystaven mechanické zátěži odvalující se
zkušebního kuličky o poloměru R = 15 mm. Nastavení jednotlivých oběhových cyklů bylo voleno v rozmezí
500, 1000, 2000, 4000, 6000 otáček kuličky. Pomocí optického světelného mikroskopu Neophot 21 byla
vyhotovena fotodokumentace opotřebení povlaku ve formě jednotlivých kalot a počítačová podpora QuickPHOTO
Industrial 2.2 nám umožnila provádět měření jednotlivých průměrů kaloty. Naměřené hodnoty opotřebení povlaků
a vypočtené hodnoty hloubky opotřebení jsou zaznamenány v tab. 2 – tab. 4. Z vypočtené průměrné hloubky
kulového vrchlíku vyplývá, že nejlépe odolával opotřebení povlak vzorku č. 1. Podkladová vrstva Zn fosfátu a její
fyzikálně mechanické vlastnosti mezi, které patří tendence snižování styčného tření mezi zkušební kuličkou
a zatěžovanou oblastí v momentě porušení ochranné vrstvy kataforetického laku je bezesporu klíčovým faktorem
závěru tohoto experimentu. Následný korozní test však prokázal, že dvojnásobná hloubka poškození povlaku
vzorku č. 3. není hendikepem jeho korozně ochranných vlastností, a na rozdíl od vzorků č. 1. a č. 2., které podlehly
červené Fe korozi již po10 – ti cyklech se na vzorku č. 3. neobjevily produkty červené Fe koroze ani po ukončení
testování 30 - ti cykly.
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[ 1 ] ČSN EN ISO 10289 Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických
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Nový povlak pro povrchy galvanicky vyloučeného zinku pro
zvýšení korozní odolnosti bez obsahu chromu
GLOMAX ITALIA – oficiální zastoupení na území ČR: AlfaChrom servis s.r.o.

Z výzkumu nanostruktur sloučenin vzešla významná novinka v sektoru zinkovaných povlaků. Tento proces
nepoužívá chrom ani těžké kovy, ale i tak zajišťuje vysokou odolnost vůči korozi. Dvě italské firmy z oblasti
Lombardie (Milán), Glomax a Elettrochimica Bergamasca, zahájily důležitý program pro výzkum nanostruktur
sloučenin ve spolupráci s Polytechnikou v Miláně a s ekonomickými fondy regionu Lombardie. Výzkum spočíval v
hledání funkčního systému pro možnost náhrady současných způsobů úpravy povrchu zinkováním na bázi
šestivalentního a třívalentního chromu povrchovou úpravou bez nadměrné toxicity, typické pro některé známé
kancerogenní chromany, aby bylo dosaženo odolnosti vůči korozi vyšší než u stávajících povrchových úprav. Firma
Glomax v Belluscu poblíž Milána, která se zabývala tímto výzkumem, dala k dispozici techniky, vyspělou laboratoř
a revoluční zkušební zařízení. Závod Elettrochimica Bergamasca, nacházející se taktéž nedaleko Milána, poskytla
techniky a průmyslové výrobní zařízení. Polytechnika v Miláně dala do hry vlastní výzkumné pracovníky a vlastní
moderní inženýrskou laboratoř zabývající se výzkumem povrchů a nanostruktur. Národní Svaz Průmyslníků
(Confindustria) z Bergama zajistil územní rozšíření výsledků výzkumu. Neméně významnou roli sehrála také
japonská společnost HSK (Hoden Seimitsu-Kako Kenkyusho Co. Ltd) díky cennému know-how týkajícímu se
technologie ochranné úpravy povrchů, se kterou firma Glomax již mnoho let aktivně spolupracuje, má výhradní
právo na prodej jejích výrobků a brzy bude již i přímo vyrábět podle jejich technologie.
Dodnes se odolnost vůči korozi zinkovaných výrobků získávala pomocí šesti nebo třívalentního chromátování či
pasivace. V prvním případě je výrobek upravován bez použití vnější elektrické energie ponořením do lázní na bázi
solí kyseliny chromové, kdy je v něm tedy tento chemický prvek přítomný převážně v šestivalentní formě.
Výsledkem takové povrchové úpravy je povlak o různých barvách dle použité technologie, počínaje duhově žlutou,
po zelenou, modrou či černou. Chromátování šestivalentním chromem má jednu velkou výhodu, protože je
“samohojivé”, neboli povlak se dokáže zacelit po případném poškození. Kromě toho tento proces není tolik
ovlivněn přítomností škodlivin, jako jsou železo a zinek, vrstva uložená během chromátování se pohybuje od 30 do
400 nm a umožňuje dlouhou životnost lázní. Bohužel nejvážnější nevýhodou je nadměrná toxicita výrobků na bázi
šestivalentního chromu, které jsou pro živé tvory klasifikovány jako kancerogenní.
Co se týče úpravy pasivací na bázi solí třívalentního chromu, i přes pokroky z minulých let dosažené různými
společnostmi, stále přetrvávají výsledky nižší než u výrobků s šestivalentním chromem. Například třívalentní
pasivace nemá samohojivou schopnost, je znát ve větší míře znečištění železem a zinkem, má průměrné vyšší
tloušťky nanesených vrstev (300-400 nm) a nižší životnost lázní. Samozřejmě výhodou je přítomnost netoxického
třívalentního chromu.
Technologický boj spočíval v nalezení náhrady povrchové úpravy na bázi šestivalentního a třívalentního chromu
novým procesem, který by nepoužíval těžké kovy, ale i přesto zaručoval stejné, či dokonce vyšší vlastnosti a
služby oproti svým předchůdcům, které jsou dodnes na trhu, s přihlédnutím také k ekonomické stránce (na kterou
musí společnosti zabývající se prodejem galvanických výrobků na trhu s velkou konkurencí a s výrobky vysoké
kvality brát stále ohledy). Nesmíme opomenout nepříliš vzdálenou možnost, že vejdou v platnost další omezující
normy Evropské Unie, které by znamenaly ukončení používání dosavadních výrobků a postavily by podniky
zabývající se zinkováním na rozcestí, zda ukončit výrobu či přejít na alternativní ekologické způsoby povrchové
úpravy, které se chystáme dále popsat. Výrobek, který vznikl z tohoto technologického snažení, je sloučenina na
bázi silanů obchodně nazvaná Zec-Coat 888.
Zec-Coat 888 se váže na galvanický povlak, který tak dává základ pro dvě vrstvy. První vrstva se váže na podklad
tvořený kyslíkovými, křemíkovými a zinkovými vazbami a ta druhá přímo na první vrstvu s křemičitými částicemi.
Zec-Coat 888 neobsahuje těžké kovy a má průhlednou barvu. Má samohojivou schopnost: vlhkost přemístí
křemičité částice, které následně zakryjí obnažené místo. Tloušťka povlaku je 1-2 mikrony s jednou vrstvou silanů
o 50 nm. Kromě toho vrstva se může aplikovat i po procesech třívalentního chromátování/pasivace zinku nebo
zamaku běžnými výrobky, nebo po fosfátování. Tím dojde ke zvýšení odolnosti podkladu, především vůči korozi,
jako například v případě černé pasivace. Testy ukazují hlavně velké zvýšení odolnosti vůči červené rzi, z 200-300
hodin bez Zec-Coat 888 bylo zaznamenáno zvýšení na více než 1200 hodin v komoře se solnou mlhou. Výsledky
byly tak významné, že se již mnohé automobilky rozhodly vydat technické podmínky pro dodavatele, ve kterých
vyžadují zajištění výše uvedených hodnot.
Zec-Coat 888 může být vložen do stávajících systémů tak, že se upraví software, odstraní se některé oplachové
vany a na konec galvanické linky se přidá proces úpravy na bázi výrobku Zec-Coat 888 a vypálení. Realizací
nových zařízení se při tomto procesu mohou snížit rozměry linky a jí zastavěné prostory. Odstranění chromu a
těžkých kovů má také za následek zredukování zatížení čističky: není již nutné odstranění chromu a zmenší se i
pořizovací a provozní náklady.
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Nyní se schematicky podíváme, jak by se změnila tradiční zinkovací linka po vložení procesu povrchové úpravy
výrobkem Zec-Coat 888.
Běžná zinkovací linka:
1) alkalické odmaštění 2) opláchnutí 3) moření 4) opláchnutí 5) opláchnutí 6) anodické odmaštění 7) opláchnutí 8)
elektrolytické zinkování 9) opláchnutí 10) opláchnutí 11) kyselá neutralizace – aktivace 12) třívalentní pasivace 13)
opláchnutí 14) opláchnutí 15) opláchnutí 16) opláchnutí 17) sušení 60-70°C 18) ustalova č (pokud se předpokládá)
19) odstředění 20) Konečné sušení 80-120° C
Upravená zinkovací linka s povrchovou úpravou Zec-Coat 888 :
1) alkalické odmaštění 2) opláchnutí 3) moření 4) opláchnutí 5) opláchnutí 6) anodické odmaštění 7) opláchnutí 8)
elektrolytické zinkování 9) opláchnutí 10) opláchnutí 11) kyselá neutralizace 12) opláchnutí 13) opláchnutí 14)
sušení 60-70°C nebo odst ředění 15) Zec-Coat 888 16) vypálení při 100-150° C
Povrchová úprava šestivalentní chromovou konverzí byla využívána běžně jako úprava pro zabránění koroze
zinkovaných částí, ale v budoucnosti bude pravděpodobně způsob úpravy chromovou konverzí (nyní třívalentní),
jak jsme již zmiňovali, zastaven na základě kontrol nařízení ELV nebo ROHS. V současnosti je povrchová úprava
třívalentní chromovou konverzí považována za plnohodnotnou náhradu, ale stále existuje riziko, že dílce, které
prošly třívalentní chromovou konverzí, mohou podléhat změnám na základě okolních podmínek a že v určité míře
mohou přejít z třívalentního chromu na chrom šestivalentní.
Základní charakteristické vlastnosti při aplikaci vrstvy Zec-Coat 888, neboli při jejím přímém nanášení na zinkovaný
povrch(Základní kov-Zinek-Zec-Coat 888), jsou následující:
a) kompletně bez chromu
b) vzhled : průhledný lesklý
c) výsledky v komoře se solnou mlhou dle JIS-Z2371 nebo ASTM B117): 250 hodin a více do objevení bílé rzi a
1500 hodin a více do objevení červené rzi.
d) dobrá samohojivá schopnost
e) třecí koeficient podobný jako u chromovaných povrchů
f) není nutná úprava odpadních vod právě z důvodu nepřítomnosti chromu v lázních
g) velmi dobrá přilnavost
Co se týče způsobu aplikace Zec-Coat 888 na zinkované povrchy, máme tři možnosti: nástřikem (včetně
elektrostatického nástřiku), dip-spin a dip-drain coating.
Dosažitelné tloušťky jsou 1-2 mikrony, teplota sušení 80-120° C na 10 minut či více. Zinc-Coat 888 je alkoholický
roztok zvláštní křemičité sloučeniny a jeho viskozita je 30 sekund za použití “Zahn Cup číslo 1”
Ochranné vlastnosti můžeme shrnout do následující tabulky:

Položka

Odolnost
vůči rzi

Metody hodnocení
Metoda hodnocení (JIS Z 2371
nebo ASTM B117)
Test v kombinovaném cyklu
(JASO)

Samohojivá schopnost (test v
solné mlze po cross-cutting)

Zjištěné výsledky
Bílá rez 240 hodin
Červená rez 1500 hodin a více
3
20 cm s 20% bílé rzi
3
30 cm s 2% rzi
Vyšší než chromované povrchy

Díky samohojivé vlastnosti po řezu není
přítomna bílá rez
Vyšší odolnost vůči existujícím Top coat

Odolnost v
zašroubování

Odolnost
vůči vodě

solné

mlze

po

Ponoření do destilované vody o
teplotě 40°C
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Ověřena po 240 hodinách, v jednom
okamžiku zjištěny černé body; jedná se o
vzedmutí,
není
pozorováno
žádné
odloupnutí

Odolnost
vůči
vlhkosti
Odolnost
vůči
benzínu
Odolnost
vůči oleji
Odolnost
vůči
alkáliím
Přilnavost

Tepelná
odolnost
Třecí
koeficient

Teplota 50°C, p ůsobení prostředí
s relativní vlhkostí 98%
Ponoření do roztoku : benzentoluen = 8/2 při 22°C
(JIS K5400 8.24)
Ponoření do motorového oleje
(100°C)
Ponoření do roztoku uhličitanu
sodného 5 % objemu při 22°C
Ponoření do roztoku hydroxidu
sodného 1/10 N při 22°C
1 mm interval, metoda s lepící
páskou
Vzhled po 12 hodinách v peci
Účinnost odolnosti proti rzi Test šroubem

Ověřena po 240 hodinách, v jednom
okamžiku zjištěny černé body; začíná se
objevovat rez ale nedochází k odlupování
Ověřena po 7 hodinách: žádná změna

Ověřena po 24 hodinách: žádná změna
Ověřena po 7 hodinách: žádná změna
Ověřena po 2 hodinách: povlak poleptán

Nedošlo k odtržení
200°C : žádná zm ěna
250°C : místy černé body
150° C: žádná zm ěna nad 1500 hodin
200°C: objevuje se rez okolo 1000 hodin
Třecí koeficient okolo 0,3

Nyní přejdeme ke krátkému popisu všech tří možností aplikace Zec- Coat 888 na zinkované povrchy:
1) Při procesu Dip & Spin se koš se zinkovanými dílci určenými k úpravě ponoří nejprve do kapaliny na bázi
Zec-Coat 888, poté se vynoří a odstředí těsně nad kapalinou. Tímto je odstraněna přebytečná kapalina a
dojde k vytvoření ochranného povlaku na povrchu. Tento proces se provádí pomocí jednoduchého zařízení
a jeho aplikační doba je 3 minuty na várku (to závisí na druhu zařízení). V jedné várce se dá zpracovat
velké množství dílců, obvykle od 20 do 100 Kg v závislosti na typu zařízení. Díky jednoduchosti zařízení je
údržba roztoku velmi snadná. Jelikož je možné regulovat rychlost odstřeďování, lze také ovlivnit tloušťku
povlaku na jednotlivých dílcích.
2) Pro nástřik se používá běžná stříkací pistole. Tato metoda se používá v případě, kdy mají dílce složitější
geometrické tvary. Tímto způsobem lze rovnoměrně aplikovat naředěný produkt, stejně jako při procesu
Dipping&Drain, aniž by došlo k ohrožení celkové odolnosti. Během tohoto způsobu zpracování hraje
důležitou roli stupeň ochrany osob, které práce provádějí.
3) Při procesu Dipping and Drain může nejvíce problémů během aplikace způsobit nadměrná vrstva kapaliny,
která ulpí na dílcích, a následný proces jejich odkapávání. Tento způsob aplikace se používá především v
případě dílců majících velké rozměry. Je možné aplikovat tuto metodu s malým množstvím kapaliny v lázni.
Z důvodu typu procesu je nutno dbát zvýšené opatrnosti na stádia odkapávání, může docházet ke
hromadění kapaliny v určitých místech, kde se potom mohou tvořit vady aplikace. Během odkapávání se
kapalina hromadí ve spodních částech dílců a někdy její vrstva může být značně velká.
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Solná komora / ASTM B 117 / 5 % Na Cl, 35 °C, pH 6, 5 – 7,2
1.
položka grafu : ZnNi + zec-coat 888. 2. ZnNi + černá pasivace CrIII+Zec-coat 888. 3. Zn / laminar /+ZecCoat 888. 4. Zincseal – speciální finální protektor stříbrné barvy. 5. Zn+Zec-coat 888. 6. Zamac+Zec-coat 888. 7.
Zn + černá pasivace CrIII+Zec-Coat 888. 8. Zn + pasivace CrVI. 9. Zn + silnovrstvá pasivace CrIII .10. Zn + černá
pasivace CrIII. 11. Zn / bez dalších úprav /
Šedá zóna – bez koroze, bílá zóna – bílá koroze
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UniClean Bio: Nízkoteplotní odmaštění před galvanizací
- Cesta k dosažení výrazných provozních úspor
Ing. Roman Konvalinka, Atotech CZ, a.s.

Při provádění povrchových úprav, ať už se jedná o lakování, anodizaci či galvanické pokovení, je kritickou operací
odmaštění povrchu základního materiálu. Kvalitně provedené odmaštění je nutnou podmínkou pro provedení
kvalitní povrchové úpravy. Dnes se až na výjimky používají alkalické odmašťovací lázně, které se zpravidla
dodávají ve formě koncentrátu pro rozpuštění ve vodě. Výběr vhodného přípravku závisí samozřejmě na povaze
základního materiálu (ocel, hliník, barevné kovy), typu znečištění (obráběcí oleje, brusné emulze a jiné), případně
na aplikaci (ponor, postřik, ultrazvuková lázeň, apod.).
Dalším důležitým procesním parametrem je i doba aplikace a teplota lázně. Ta se u běžných lázní používaných v
galvanice pohybuje mezi 60 – 80 °C. Takto vysoká te plota vytváří pochopitelně značný finanční náklad na ohřev a
udržování teploty lázně. Náklady na ohřev a udržování provozní teploty lázně rostou se stoupající teplotou daleko
rychleji než lineárně. Například u lázně o objemu 5000 litrů a třísměnném provozu činí náklady na ohřev při teplotě
60°C cca 270.000 K č, u lázně o teplotě 70°C cca 500.000 K č a při teplotě 80°C dokonce až tém ěř 900.000 Kč
ročně. Výpočet byl proveden pro otop elektrickou energií při ceně 3,2 Kč/kWh. Lze navíc předpokládat, že tato
cena v budoucnu i nadále poroste.

Roční náklady na ohřev 5000L odmašťovací lázně

Roční náklad na ohřev v Kč

1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
UniClean Bio VA
45°C

Lázeň o teplotě
60°C

Lázeň o teplotě
70°C

Lázeň o teplotě
80°C

Lázeň

Graf 1.: Porovnání ročních nákladů na ohřev a udržování provozní teploty při 3 směnném provoze a objemu lázně
5000 litrů a ceně za energii 3,20 Kč/kWh.

Cestou při hledání provozní úspory může být sleva na straně dodavatele chemických přípravků, ale to ani při
poskytnutí zajímavé slevy na produkt nepřinese kýženou úsporu. Vyjednání lepší ceny za elektrickou energii je
v téměř monopolním prostředí na českém trhu nadlidský úkol, takže jedinou schůdnou cestou je nalezení úspory
na straně spotřeby energie. Toho lze dosáhnout použitím lázní pracujících při nižší provozní teplotě.
Firma Atotech CZ, a.s. uvedla v létě 2010 na trh právě takovou novinku. Odmašťovací lázně řady UniClean Bio
jsou navrženy tak, aby zajistily výborné odmaštění celé řady základních materiálů již při teplotě 45-50°C . Speciální
tenzidy a přísady zajistí odmaštění při nízké teplotě a biologická složka díky schopnosti přirozeně odbourávat
emulgované oleje zase významně prodlouží životnost odmašťovací lázně, v některých případech až na roky.
Odmašťovací lázeň se tak přirozeně regeneruje a odmašťovací účinek lázně se časem nesnižuje. Co se naopak
výrazně sníží jsou náklady na ohřev a udržování teploty lázně, množství odpadu a množství přísady pro
znovuzakládání lázně.
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Lázně využívají tzv. proces bioremediace, který není ničím cizorodým, ale naopak se kolem nás odehrává každý
den. Bioaktivní složky rozkládají organické látky, jakými jsou mimo jiné i nečistoty nebo mastnota, na oxid uhličitý a
vodu. Samotná biologická složka neslouží k vlastnímu odmaštění dílců, k tomu jsou v lázni povrchově aktivní látky
a další přísady, ale k prodloužení životnosti lázně.
Od uvedení na český trh v létě 2010 používají tyto lázně již dva významní zákazníci, další dvě instalace jsou od
roku 2009 v Polsku. Jinak celosvětově se tyto lázně používají v severní Americe a Asii od roku 2007. Již po tak
krátké době od uvedení na středoevropský trh můžeme vyzdvihnout pár zajímavých čísel:
• výrazné snížení nákladů na otop lázně a to o cca 50%
• delší životnost lázně v porovnání s klasickou chemickou odmašťovací lázní. Obě lázně v Polsku pracují
bez výměny již rok a půl, v České republice v referenčním provozu jsme překovali životnost srovnávací
chemické odmašťovací lázně již dvakrát.

Obrázek 1.: Lázeň UniClean Bio lze založit do téměř libovolné galvanizační linky, jedinou podmínkou je zajištění
trvalého provzdušňování lázně (Pozn.: Lázeň na fotografii je cca 5 cm pod provozní hladinou). Fotografie
z referenčního provozu v ČR.
®

Z portfolia Atotech nabízíme v České a Slovenské republice dvě lázně řady UniClean Bio:
®

UniClean Bio WB
je lázní pro odmaštění základních materiálů, které nesnesou vysoké pH jako je například hliník. Lázeň má pH
kolem 9 a provozuje se při teplotě 40 až 50°C. Dodávané p řísady obsahují povrchově aktivní látky, ale neobsahují
žádnou biosložku. Lázeň pouze zajišťuje optimální podmínky pro růst mikroorganismů, které se do ní dostanou
přirozeně z okolního prostředí.
®

UniClean Bio VA
je naopak výrazně alkalickou lázní (pH 12), ale se stejně nízkou provozní teplotou (40 - 50 °C). Láze ň je určena
®
především na silně znečištěné železné materiály. UniClean Bio VA již obsahuje mikroorganismy, které jsou
speciálně vybrané tak, aby pracovali při vyšším pH.
Závěr:
Odmašťovací lázně UniClean Bio z portfolia Atotech přinášejí několik podstatných ekonomických výhod
• Významná úspora energie na ohřev lázně v řádu 50-80%
• Úspora nákladů na likvidaci odpadních vod
• Stálé kvalitní odmaštění díky bioremediaci
• Použitelsnost na široké spektrum základních materiálů včetně hliníku a litiny
• Lze použít do jakékoliv linky bez nutnosti složité úpravy vany
• Dlouhá životnost lázně, provozní zkušenost až několik let bez výměny lázně
• V lázních UniClean Bio od fy. Atotech se využívají pouze zdraví neškodné mikroorganismy
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Příspěvek k teoretickým základům tvorby fosfátového povlaku
Petr Pokorný | VŠCHT Praha – Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství,
Vladimír Mejta | VŠCHT Praha – Ústav anorganické technologie,
Petr Szelag | Pragochema spol. s.r.o, Praha – Uhříněves

Fosfátování patří již více jak půl století k tradičním povrchovým úpravám, které našlo trvalé uplatnění
v mnoha odvětvích výrobního průmyslu. Tato konverzní povrchová úprava velice významně vylepšuje přilnavost
nátěrů, jejich korozní odolnost a odolnost proti podkorodování, dále je dobrým nosičem lubrikantů, proto nachází
významné uplatnění všude tam, kde je nutné snížení valivého či vlečného tření. Vytvořená fosfátová vrstva bývá
využívána jako spolehlivá a stálá elektroizolace při výrobě transformátorových plechů, nebo po zamýdlování
usnadňuje tváření drátů při jejich výrobě tažením. Krystalová struktura tvořená technologií zinečnato-vápenatého
fosfátování našla pro svoji specifickou morfologii uplatnění ve snaze o vylepšení přilnavosti mezi kovovým
substrátem a kaučukem. Cílem tohoto teoretického článku je především popsat tvorbu jak prvotního amorfního
povlaku, tak druhotného povlaku ryze krystalové struktury. Závěrem jsou rozděleny jednotlivé vyloučené povlaky
podle druhu fosfátovací technologie.
ÚVOD
Jak již bylo řečeno, fosfátování patří mezi běžné povrchové úpravy a to především nelegovaných ocelí
případně podkladů zinkových, nejčastěji galvanicky zinkovaných. Tato povlakovací technika je založená na
vylučování nerozpustných terciálních fosforečnanů kovů z vodných roztoků na povrch kovového substrátu. Tato
precipitace probíhá prostým ponorem vzorku do fosfatizační lázně nebo technikou postřikovou. Lázeň vždy
obsahuje kyselinu fosforečnou, dihydrogenfosforečnany vhodných kovů a látky usnadňující a urychlující tvorbu
povlaku zvané v této technice jako urychlovače. Někdy lázně mohou obsahovat i jiné látky, které s tvorbou
kompaktní fosfátové vrstvy nesouvisí, jako např. tenzidy, usnadňující dočištění povrchu vzorku, a samozřejmě i jiné
látky. Fosfátování probíhá v lázních s přesně definovaným složením zmiňovaných komponent, které je nutno
v průběhu procesu analyticky kontrolovat a úbytky látek (především urychlovače) vhodným způsobem doplňovat.
Lázně pracují vždy za zvýšených teplot a rovněž technika postřiková vyžaduje předehřívání pracovního roztoku
[3,7,8].
Při studiu tvorby fosfátového povlaku se obecně došlo k závěru, že proces vytváření povlaku se skládá ze
dvou fází, které na sebe kontinuálně navazují. Nejdříve je proces zahájen elektrochemickou fází, kdy na povrchu
vzorku vzniká velice tenká amorfní vrstva. Po kompletaci této vrstvy je odstartována druhá fáze procesu, která je
ryze krystalizační a produkuje silnou vrstvu krystalového fosforečnanu, který je právě nositelem citovaných
vlastností [1, 2, 3].
Při fosfátování vzniká určité množství kalu, který vždy působí technologické potíže, protože se usazuje na
stěnách ponorných van nebo ucpává trysky postřikových zařízení. Kal je složen z kationů odmořených z povrchu
kovového substrátu, které se nezabudovaly do povlaku především během elektrochemické fáze vzniku povlaku. Při
2+
fosfátování železných kovů je kal složen převážně z FePO4. Kde kationy železa (Fe ) jsou oxidovány vzdušným
kyslíkem, případně účinkem oxidačního urychlovače v lázni a sráží se s fosforečnanovými aniony hojně přítomnými
v lázni [5].
I. TVORBA FOSFÁTOVÉHO POVLAKU: ELEKTROCHEMICKÁ FÁZE
Prvotně na kovovém povrchu vzniká velice tenoučká amorfní vrstvička fosfátu jednoznačně tvořená
kationty obou kovů, tedy jednak kovu uvolněného z ocelové matrice a jednak také kovu obsaženého ve
fosfatizačním roztoku. Vznik amorfního povlaku této směsné struktury je založen na elektrochemické teorii přesněji
na teorii elektrochemické koroze. Povrch kovové matrice je po elektrochemické stránce značně heterogenní. Při
styku s elektrolytem lázně se na ní vytváří síť lokálních článků, v nichž probíhají odděleně příslušné anodické a
katodické reakce. Povrch kovu je pokryt sítí mikroelektrod. Mikroanodou pak rozumíme takové místo na povrchu
kovu, které má vyšší rozpouštěcí tlak a proto v těchto místech přechází kov do roztoku jako kationt (v teorii
elektrochemie označujeme tento proces jako anodickou oxidaci či jako anodické rozpouštění). Mikroanodická místa
jsou oblasti obohacené energií a jejich vznik lze podpořit vhodnou mechanickou úpravou povrchu (např.
otryskáním). Tato místa zabírají větší část plochy kovu [3, 5].
Mikrokatody pak tvoří místa, kde je rozpouštěcí tlak nižší-např. v místech vměstků, legujících prvků a
ostatních možných nehomogenit kovové matrice. Tato místa jsou lokalizována menšinově. Na mikroanodě
2+
lokálního článku tedy přejde do roztoku kation kovu, což pro případ dvojmocného kovu Me vystihuje rovnice:
2+
Me = Me + 2e
Uvolněné elektrony postupují matricí k mikrokatodě lokálního článku, kde jsou přijímány vodíkovými
ionty z roztoku za vzniku molekuly vodíku:
+

-

2H + 2e = H2
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Protože bylo prokázáno, že kationy kovu odmořené z matrice přecházejí do vytvářeného amorfního
povlaku, musí být anodická reakce složitější. Obecně bývá přijímána teorie vzniku tzv. fosfatizační substance, která
usnadňuje vybíjení kationu z kovové matrice. V lázni obsahující primární fosforečnan zinečnatý vzniká podle této
teorie komplexní anion ZnPO4 podle uvažovaných rovnic:
2+
+
H2PO4 + Zn = ZnPO4 + 2H
2+
+
HPO4 + Zn = ZnPO4 + H
Vznik krystalizačních zárodků probíhá přednostně na mikrokatodických místech podle navržené reakce
(příklad anodické reakce je uveřejněn pro případ zinečnatého fosfátování ocelové matrice):
2+
Fe + 2 ZnPO4 = Zn2Fe(PO4)2
Vzniklý amorfní film terciálního fosforečnanu se zakotvuje do mřížky kovového podkladu. Jím pak putují
2+
dále vzniklé Fe kationy k fázovému rozhraní, kde dochází po reakci se ZnPO4 k případnému zesilování
amorfního povlaku. Tato teorie předpokládá, že vliv změn pH v blízkosti lokálních katod má do značné míry větší
2+
vliv na tvorbu povlaku, než koncentrace iontů Me vzniklých mořením [3,6,10,13,14].

Obrázek 1. Schéma vzniku krystalického fosfátového zárodku na mikrokatodě lokálního článku [10].
II. TVORBA FOSFÁTOVÉHO POVLAKU: KRYSTALIZAČNÍ FÁZE
V elektrochemické fázi tvorby se tedy na mikrokatodách sráží nerozpustný fosforečnan zinečnatý (v
případě zinečnatého fosfátování zinkové matrice) nebo směsný fosforečnan zinečnato-železnatý (v případě
fosfátování ocelové nebo obecně železné matrice), který se rozrůstá a zvětšuje neustále prostor mikrokatod a
zmenšuje plochu mikroanod tak dlouho, až tato plocha má rozměry mikropórů. Tím stoupne elektrický odpor natolik,
že výše popsaný elektrochemický děj se prakticky zastaví. Při velkém nárůstu elektrického odporu se začne
uplatňovat krystalizační fáze fosfatizačního pochodu. Celková konverzní vrstva začne pozvolna narůstat na
základě krystalizačních zásad. Rovněž v krystalizační fázi dochází k rozpouštění podkladového materiálu a
k vodíkové depolarizaci (obě reakce byly popsány výše). Prostřednictvím vodíkové depolarizace dochází
k prudkému nárůstu pH na fázovém rozhraní. V této úzké oblasti dojde k vylučování nerozpustné formy terciárního
fosforečnanu-tedy fosforečnanu zinečnatého. Rozpustnost fosforečnanů kovů klesá v řadě:
Me(H2PO4)2 > Me(HPO4) > Me3(PO4)2
Nerozpustný terciární fosforečnan se po překročení součinu rozpustnosti začne vylučovat na amorfní
vrstvě, až ji zcela překryje. Nově vytvořená vrstva má již zcela krystalický charakter a obsahuje především kationy
kovu z roztoku. Další růst krystalového povlaku je závislý především na aktivitě krystalizačních center, tedy
především mikrokatod a mikroanod, které ovšem klesají jejich stíněním, rostoucím povlakem. Po určité době se
růst krystalové vrstvy prakticky zastaví, neboť rozpouštěcí potenciál mikroanod je již kriticky malý. Elektrochemická
fáze tvorby amorfního fosfátového povlaku je omezena vždy na několik málo sekund, kdežto růst krystalového
povlaku ve fázi krystalizační se prakticky zastaví po dobu několika minut (5-10 minut podle druhu fosfátovací
technologie).
V úvodu bylo zmíněno, že všechny fosfatizační pracovní roztoky obsahují látky usnadňující tvorbu
konverzního povlaku nazývané urychlovače. Urychlení fosfatizačního procesu je založeno na usnadnění procesů,
které podporují úvodní korozní reakci systému. Používají se rozpustné jednoduché anorganické látky (NO2 ,NO3
,H2O2,ClO3 aj.) nebo dokonce složitější organické látky (hydroxylaminsulfát,acetaldehydoxim,pyridin, nitroguanidin
ad.) případně jejich vzájemné kombinace, které usnadňují depolarizaci vodíkových kationů a tím urychlují průběh
rozpouštění kovové matrice. Dříve se pro urychlení fosfatizačního procesu používají látky, které snižovaly přepětí
vodíku při vylučování na mikrokatodách lokálních článků. V tomto případě se do roztoku přidávalo malé množství
2+
2+
soli ušlechtilejšího kovu, než byl materiál matrice (např. Ni , Cu ), který se vycementoval na povrch a vytvořil
lokální článek, usnadňující rozpouštění matrice. V současné fosfátovací technologii se užívá při urychlování
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různých komplexních činidel, které usnadňují rozpouštění železa (cheláty, fluoridy). Použitím těchto látek dochází
k intenzifikaci anodického dílčího děje a tedy urychlení tvorby vrstvy. Tyto látky mají ty výhody, že neovlivňují nijak
tvorbu kalu a neprecipitují na povrchu, tedy netvoří žádné lokální korozní články [1,2,3,4,7,11,13,15].

Obrázek 2. Komplexně postihuje problematiku zinečnatého fosfátování ocelové nebo železné matrice. Částečně
odhaluje elektrochemickou problematiku vzniku fosfátového konverzního povlaku. Obrázek ukazuje vylučování
vodíku a tvorbu kalu tvořeného FePO4 [5].
Kategorizace fosfátových pochodů
Jak již bylo řečeno, fosfatizační lázně obsahují primární fosforečnany kovů, jejichž povlak chceme vytvořit.
+
Jsou to především kovy jako zinek, vápník a mangan, ale i sodík a skupina NH4 a to v případě železnatého
fosfátování. Podle druhu vyloučeného fosforečnanu se odvíjí nejen mechanické a chemické vlastnosti vyloučeného
povlaku, ale také vlastní kategorizace fosfátových pochodů [7].
Fosfátování železnaté
Jedná se o netradiční formu fosfátování. Pracovní lázeň tohoto druhu fosfátování nikdy neobsahuje
dihydrogenfosforečnan železnatý ale dihydrogenfosforečnan amonný případně dihydrogenfosforečnan sodný.
Vyloučená konverzní vrstva je velice tenká a zcela amorfní. Je složená z Fe3(PO4)2. 8 H2O ale především fází γFe2O3. Hydrát fosforečnanu železnatého se podle mineralogie nazývá Vivianit a krystaluje v monoklinické
krystalové soustavě. Pracovní lázně produkující amorfní fosfátovou vrstvu pracují při teplotách 50-60 °C (nové typy
lázní jsou ovšem schopny pracovat i při normální teplotě) a doba expozice bývá okolo 1-5 minut. Vyloučené
2
struktury mají plošnou hmotnost mezi 0,1-0,4 g/m lze dosáhnout i parakrystalických vrstev s plošnou hmotností do
2
1,5 g/m . Proces železnatého fosfátování je velice jednoduchý s minimální průběžnou kontrolou složení pracovní
lázně v průběhu procesu. Ovšem vyloučená vrstva je tenká a poskytuje pouze minimální ochranné vlastnosti tj.
vylepšení přilnavosti nátěru a zesílení korozní ochrany bariérového systému je velice malé. Tato vrstva bývá
využívána především jako dočasná mezioperační ochrana proti prvotním náznakům koroze[2,9,12,16].
Fosfátování zinečnaté
Povlaky zinečnatého fosfátu tvoří nejčastější adhezní vrstvu na oceli, která slouží k dobrému ukotvení
organického povlaku. Lázeň obsahuje vždy dihydrogenfosforečnan zinečnatý. Lázně produkují tlustou vrstvu ryze
krystalového Zn3(PO4)2.4 H2O zvaného hopeit, který krystaluje v krystalové soustavě orthorombické a má lupenité
zrno. Pokud fosfátujeme ocelovou matrici je v povlaku zastoupen ještě minoritně směsný Zn2Fe(PO4)2. 4 H2O
zvaný fosfofyllit (krystalová soustava monoklinická). Lázně pracují při teplotách 40-70 °C po dobu 3-10 minut.
2
Běžná plošná hmotnost vzniklá touto technologií je 1-10 g/m . Lze vytvořit i silnější povlaky o plošné hmotnosti až
2
35 g/m . Tento druh fosfátu bývá využíván nejen pod organický povlak, ale také např. pro usnadnění záběhu
točivých součástí, pro usnadnění tažení drátů či jako dobrá elektroizolační vrstva při výrobě transformátorových
plechů [9,12,16].
Fosfátování zinečnato-vápenaté
Jedná se o velice speciální druh fosfatizační technologie. Složení lázní je definováno podobně jako u
fosfátování zinečnatého, ale roztok obsahuje ještě dihydrogenfosforečnan vápenatý. Lázně produkují mimořádně
jemné zrno „vejčitého“ tvaru tvořené Zn2Ca(PO4)2.2H2O. Minerál toho složení se nazývá scholzit a krystaluje
v soustavě kosočtverečné. Scholzit se vylučuje z lázní pracujících při teplotách 50-70 °C po dob ě expozice 5-10
2
minut. Povlak dosahuje plošné hmotnosti 1-4,5 g/m . Tento druh fosfátového povlaku je velice vhodný pro ukotvení
nátěrového systému a samozřejmě vylepšuje protikorozní vlastnosti, v oblasti aplikace je vhodnou alternativou
k hopeitickému povlaku. Jemný scholzitický povlak našel také speciální uplatnění při ukotvování složitých spojů
guma + vulkanizovaný kaučuk[3,5,12,16].
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Fosfátování manganaté
Lázně manganatého fosfátování obsahují dihydrogenfosforečnan manganatý. Lázně produkují na oceli
velice tmavý povlak jehlicovitých zrn. Krystaly jsou tvořeny minerály huréality, jejichž složení je velice rozmanité a
lze přibližně popsat sumárním vzorcem (Mn,Fe)5H2(PO4)2. 4H2O. Železo a zinek se v huréalitech navzájem
zastupují, mluvíme o tzv. krystalové diadochii. Huréality krystalují vždy v krystalové soustavě monoklinické. Tyto
krystaly jsou jednoznačně nejtvrdší ze všech vylučovaných forem a dosahují tvrdosti 4-4,5 Mohsovy stupnice
tvrdosti. Dalším unikátem mezi konverzními fosfáty je jednoznačně nejhorší štěpnost této krystalové skupiny.
Lázně manganatého fosfátování pracují při teplotách 70-98 °C a expozi ční čas bývá běžně okolo 5-10 minut.
2
Vyloučená plošná hmotnost krystalů bývá větší než 7,5 g/m . Protože struktura vyloučeného fosfátu je velice tvrdá
používá se tato povrchová technologie při ošetřování ozubených soukolí pro usnadnění jeho záběhu. Využívá se
také všude tam, kde je nutné snížit vlečné tření [2,3,5,12,16].
ZÁVĚR
Fosfátování patří stále mezi využívané povrchové úpravy vytvářející konverzní povlaky na kovech. Vývoj
nových alternativních lázní, předpokládá jednoznačně znalost teoretických základů tvorby fosfátového povlaku a
mechanismů, které tvorbu povlaku ovlivňují. Pozornost tohoto článku byla přednostně zaměřena na tvorbu
fosfátového povlaku jako celku, byly proto poukázány nejčastější názory na tvorbu jak prvotního amorfního povlaku,
tak na tvorbu jakostní vrstvy krystalické, v hlavní časové etapě fosfátovacího cyklu.

Obrázek 3. Mikroskopický snímek (SEM) typického amorfního povlaku vytvořeného prostřednictvím technologie
železnatého fosfátování, struktura kopíruje strukturu za studena Obrázek 3. Mikroskopický snímek (SEM)
typického amorfního povlaku vytvořeného prostřednictvím technologie železnatého fosfátování, struktura kopíruje
strukturu za studena válcovaného povrchu oceli [16].
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Obrázek 4. Mikroskopický snímek (SEM) typického krystalového povlaku vzniklého technologií zinečnatého
fosfátování. Krystalová struktura je tvořena hopeitem [16].

Obrázek 5. Mikroskopický snímek (SEM) typického krystalového povlaku vzniklého technologií zinečnatovápenatého fosfátování. Krystalová struktura je tvořena scholzitem [16].
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Obrázek 6. Mikroskopický snímek (SEM) hurealitického povlaku s vyšším rozlišením [16].
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