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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom povrchovo aktívnych látok na mechanické 

vlastnosti a štruktúru  Ni-P povlakov na horčíkovej zliatine AZ91. Teoretická časť práce 

obsahuje zhrnutie poznatkov týkajúcich sa horčíkových zliatin, povrchovo aktívnych 

látok a bezprúdej depozície Ni-P povlakov, vrátane detailného popisu redukcie Ni-P na 

povrchu substrátu. Teoretická časť je zakončená rešeršom súčasného výskumu                  

v oblasti Ni-P povlakov. V experimentálnej časti bola pomocou rastovacej elektrónovej 

mikroskopie (SEM) pozorovaná morfológia Ni-P povlakov. S využitím svetelného 

mikroskopu (LM) bol pozorovaný vplyv povrchovo aktívnych látok na depozičnú 

rýchlosť povlaku.  Pomocou energiovej disperznej analýzy bol stanovený priemerný 

obsah fosforu v Ni-P povlakoch. Tvrdosť, akožto mechanická vlastnosť týchto 

povlakov, bola stanovená pomocou mikrotvrdomeru. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the effect of surfactants on mechanical properties and 

structure of Ni-P coatings on AZ91 magnesium alloy. The theoretical part of the thesis 

includes summary of basic knowledge about magnesium alloys, surfactants and 

electroless deposition of Ni-P coatings, including a detailed description of Ni-P 

reduction on substrate. The theoretical part is concluded by current research in the field 

of Ni-P coatings. In the experimental part, morphology of Ni-P coatings was observed 

by electron microscopy (SEM). Using a light microscope (LM), the effect of surfactants 

on the deposition rate was observed. By means of energy dispersion analysis, the 

average phosphorus content of Ni-P coatings was determined. The hardness as a 

mechanical property of these coatings was determined using a micro hardener. 
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horčíkové zliatiny, Ni-P povlaky , AZ91, bezprúda depozícia, povrchovo aktívne látky, 
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1 ÚVOD 

V súčasnosti môžeme horčík a jeho zliatiny zaradiť medzi perspektívne materiály, 

najmä zo strany automobilového, leteckého a elektrotechnického priemyslu. Skúmajú 

ich aj kvôli záujmu o úsporu pohonných hmôt, avšak ich využitiu zatiaľ bráni ich nízka 

odolnosť voči korózií a nízka tvrdosť a odreniuvzdornosť. Z tohto dôvodu je potrebné 

zabrániť interakcií materiálu s okolitým prostredím, preto je dobré na ich povrch 

deponovať rôzne povlaky [8]. 

Povrchová úprava, ktorá by mohla s týmto problémom pomôcť je chemické 

niklovanie. V súčasnosti je to jedna z najžiadanejších povrchových úprav v priemysle, 

predovšetkým na zlepšenie tvrdosti, odreniuvzdornosti a koróznej odolnosti. 

Bezprúdovo vylúčené povlaky sa tiež vyznačujú rovnomerne vylúčeným povlakom na 

povrchu substrátu a svojou hĺbkovou účinnosťou, avšak aj takto vylúčené niklové 

povlaky majú nevýhody a obmedzenia. Tými sú nízka depozičná rýchlosť pri porovnaní 

s galvanicky vylúčenými povlakmi, vyššie pracovné teploty a nízka stabilita niklovacích 

kúpeľov. Hlavným účelom povlaku je zlepšiť povrchové vlastnosti materiálu 

(horčíkových zliatin), ktorý nemá dostatočne dobré tribulogické a korózne vlastnosti. 

Stručne povedané, ide o proces depozície kovu, ktorý sa týka chemickej redukcie. 

Nežiadúcim vedľajším produktom redukcie je plynný vodík. Jeho prítomnosť v povlaku 

vedie k nežiaducim povrchovým vlastnostiam (vznik pórov). Na vyriešenie tohoto 

problému sa zvyčajne používajú povrchovo aktívne látky na zlepšenie zmáčavosti 

povrchu, ktorý sa má povľakovať v Ni-P kúpeli [11]. 

Povrchovo aktívna látka ovplyvňuje Ni-P povlaky hlavne prostredníctvom 

adsorpčného mechanizmu. Znižujú povrchové napätie medzi vodíkovými bublinkami a 

niklovacím kúpeľom, čím dochádza ku odstráneniu vodíkových bublín, čo má za 

následok zlepšene povrchových a štruktúrnych vlastností Ni-P povlaku [12]. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Najvýznamnejšou vlastnosťou horčíka je jeho takmer polovičná hustota v porovnaní 

s hliníkom (1,738g·cm-3 ). Čistý horčík je mäkký kov s pomerne nízkou teplotou 

tavenia (650 °C). Jeho využitie v priemysle je, až na drobné výnimky, veľmi 

obmedzené. Za účelom zlepšenia mechanických a technologických vlastností horčíka, 

sa horčík leguje prísadovými kovmi alebo nekovmi za vzniku horčíkových zliatin, ktoré 

sú vďaka ich mechanickým vlastnostiam a dostupnosti veľmi často využívané. 

V technologickej praxi  sa môžeme stretnúť s rôznymi druhmi horčíkových zliatin, 

každá z nich obsahuje okrem horčíku aj určité množstvo sprievodných  legujúcich 

prvkov [1,2]. 

2.1 Horčíkové zliatiny 

Horčíkové zliatiny sú kovové konštrukčné materiály s unikátnou kombináciou vlastností 

ako sú vysoká merná pevnosť, ľahká obrábateľnosť, dobrá zlievatelnosť a veľmi nízka 

hustota. Nevýhodami sú nízky modul pružnosti v ťahu, nízka korózna odolnosť, 

ťažnosť, tepelná rozťažnosť a stabilita pri vyšších teplotách. Najrozšírenejšie horčíkové 

zliatiny, ktoré sa v súčastnosti  používajú sú na báze Mg–Al–Zn a Mg–Al–Mn.  Bežne 

používané sú  aj zliatiny na báze Mg–Zn–(Zr) . Zliatiny nachádzajú veľmi atraktívne 

využitie hlavne v automobilovom, leteckom a elektrotechnickom priemysle. Slúžia ako 

konštrukčné materiály lietadiel, na odľahčenie karosérií v automobiloch alebo ako 

súčasť obalových materiálov a optických zariadení [1,6,3]. 

2.1.1 Vplyv legujúcich prvkov na vlastnosti horčíkových zliatin 

Pre zlepšenie úžitkových vlastností a elimináciu nežiadúcich vlastností je čistý horčík 

legovaný tzv. legujúcimi prvkami. Legujúce prvky sa do zliatin pridávajú podľa 

vlastnosti, ktorú chceme v zliatine zlepšiť. No zlepšením jednej vlastnosti, môže dôjsť   

k zhoršeniu vlastnosti inej. Pomocou legovania možno zlepšiť – modul pružnosti, 

pevnosť, zlievateľnosť, odolnosť proti korózií, odolnosť proti creepu, ťažnosť alebo 

dokonca znížiť hustotu pod hodnotu čistého horčíka. Pri výbere legujúcich prvkov 

horčíkových zliatin sú avšak obmedzenia, ktoré musíme dodržiavať. Jedným z nich je 

veľká chemická afinita horčíka k niektorým prvkom a taktiež ich rozpustnosť v horčíku. 

Medzi základné legujúce prvky patrí hliník, zinok a mangán. Okrem nich existuje 

mnoho ďalších, ktoré máju rôzny vplyv na vlastnosti horčíkových zliatin. Od 

legujúceho prvku obsiahnutého v horčíkovej zliatine sa odvíja označenie horčíkových 

zliatin podľa normy ASTM. Prehľad vybraných legujúcich prvkov a ich označenie 

v horčíkových zliatinách je prehľadne zhrnuté v ( Tabuľka 1) [2,4]. 
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Tabuľka 1:  Označenie legujúcich prvkov v horičových zliatinách [6]. 

Legujúci prvok Označenie v horčíkových zliatinách 

Hliník - Al A 

Kremík - Si S 

Lítium - Li L 

Mangán - Mn M 

Striebro - Ag Q 

Prvky vzácnych zemín (RE) E 

Tórium - Th H 

Vápnik - Ca X 

Zinok - Zn Z 

Zirkónium - Zr K 

Ytrium - Y W 

 

Hliník je najčastejším legujúcim prvok horčíkových zliatin, do zliatiny sa ho pridáva 

od 3 do 9 hm.%. Rozpustnosť hliníka v horčíku dosahuje maximálne 12,7 hm.% a je 

dosiahnutá pri teplote 437 °C, ktorú nazývame eutektická teplota. Zliatiny s obsahom 

hliníka väčším ako 6 hm.% je možno tepelne spracovávať. Pri ochladzovaní dochádza 

ku vylučovaniu intermetalickej fáze Mg17Al12 na hraniciach zŕn vo forme 

nerovnovážneho eutektika. To má za následok zmenu vlastností zliatiny, ako sú tvrdosť, 

pevnosť a dochádza ku poklesu ťažnosti. Hliník všeobecne zlepšuje pevnosť zliatiny, 

ale znižuje odolnosť proti creepu a tiež spôsobuje vysoký pokles tvárnosti. Zvyšujúci 

obsah hliníka rozširuje interval tuhnutia, preto môže v rámci gravitačného liatia 

dochádzať ku vzniku mikrotrhlín [1,4]. 

Druhým najčastejšie používaním legujúcim prvkom je zinok. Do zliatiny sa pridáva 

spoločne s hliníkom. Zinok potlačením vplyvu Fe alebo Ni zvyšuje koróznu odolnosť, 

taktiež zvyšuje pevnosť zliatiny. Pri prekročení obsahu 1 hm.% u zliatin s obsahom Al 

7-10 hm.%, avšak pôsobí negatívne, keďže spôsobuje vznik vnútorného pnutia a tvorbu 

mikropórov pri teplotných zmenách [6]. 

Medzi ďalšie dôležité legujúce prvky patrí mangán, jeho maximálne rozpustnosť 

v horčíku je  2,2 hm.%, no obsah v bežne používaných zliatinách je približne do         

1,5 hm.%. Najdôležitejšou vlastnosťou mangánu je výrazné zvyšovanie koróznej 

odolnosti voči slanej vode vyviazaním železa a ťažkých kovov. Tým napomáha ku 

zjemnení zrna        a taktiež mierne vplýva na pevnosť. Spolu so sprievodným prvkom 

napr. Al, tvorí mangán zlúčeniny typu MnxAly. Najčastejšie sa jedná o fáze 

Al8Mn5, Al11Mn4 [6]. 
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2.1.2 Horčíková zliatina AZ91  

Zliatina AZ91 patrí vďaka unikátnej kombinácií vysokej pevnosti a odolnosti proti 

korózii ku najpoužívanejším horčíkovým zliatinám [6]. Názov AZ91 je odvodený od 

prvkového zloženia zliatiny, kde najviac zastúpenými prvkami sú hliník (označenie A), 

zinok (označenie Z). Percentuálne zastúpenia týchto prvkov v zliatine je nasledovné    

(9 hm. % Al a 1 hm. % Zn s prídavkom približne 0,4 hm. % Mn). V porovnaní s inými  

horčíkovými zliatinami má zliatina AZ91 veľmi dobré mechanické vlastnosti (pevnosť, 

ťažnosť a rázovú húževnatosť), ktoré sú závislé na teplote. Zvyšovaním teploty až na 

120 °C dochádza ku ich postupnému zhoršeniu v dôsledku zlej tepelnej stability fáze 

Mg17Al12  [1,2]. 

Podľa fázového diagramu je mikroštruktúra zliatiny AZ91 vo všeobecnosti 

charakterizovaná pevným roztokom hliníka v horčíku -Mg (Obrázok 1) a fázou 

Mg17Al12 (nazývaná aj β-fáza). Jungov modul β -fáze je približne 80 GPa, zatiaľ čo pre 

horčík je len 45 GPa. V porovnaní s binárnym Mg-Al sa v komerčných ternárnych 

zliatinách so zinkom (ako AZ91) neobjavujú nové fázy. V prípade horčíkovej zliatiny 

AZ91 zinok nahrádza hliník vo fáze - Mg17Al12, čím vzniká ternárna intermetalická fáza  

Mg17Al11,5Zn0,5 alebo Mg17(Al, Zn)12 [3,23]. 

 
 

Obrázok 1:  Mikroštruktúra liatej zliatiny AZ91 
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2.2 Ni-P povlaky 

Jednou z často používaných povrchových úprav horčíkových zliatin je depozícia Ni–P 

povlakov. Tie sú charakteristické svojou vyššou tvrdosťou a odolnosťou voči abrázii 

než čisté horčíkové zliatiny, a hlavne vysokou odolnosťou voči korózii, ktorá je lepšia 

ako u čistého niklu, aj napriek tomu, že netvoria NiO film (nepasivujú sa) ako čistý 

nikel. Fyzikálne-mechanické vlastnosti Ni–P povlakov sa menia so zvyšujúcim sa 

obsahom fosforu v povlaku (až do koncentrácie cca 13 hm. %). Ni–P povlaky, ktoré 

majú nízky až stredný obsah fosforu vykazujú vysokú tvrdosť. S rastúcim obsahom 

fosforu sa výrazne zvyšuje korózna odolnosť, ale zároveň dochádza ku zníženiu tvrdosti 

a krystalinity Ni–P povlaku. Okrem obsahu fosforu sú vlastnosti Ni-P povlakov značne 

ovplyvňované aj adhéziou povlaku ku substrátu. Tú je možno výrazne ovplyvniť 

vhodne zvolenou predúpravou substrátu [9,13,24]. 

2.2.1 Bezprúda depozícia 

Bezprúda (chemická) depozícia niklu je dej, ktorý obecne prebieha na princípe oxidačne 

redukčnej reakcie. Proces depozície je založený na prenose elektrónov pomocou 

chemickej reakcie, preto je v niektorej literatúre nazývaný chemická depozícia. Na 

povrchu substrátu dochádza ku redukcií niklu z oxidačného čísla II na 0 a redukcií 

fosforu z V na 0. Taktiež tu dochádza ku oxidácií hydrátového vodíka v molekule 

H2PO2 z -Ⅰ na Ⅰ, tieto procesy sú naviac sprevádzané vznikom plynného vodíka 

v oxidačnom čísle 0 [13,24].  

V porovnaní s elektrochemicky vylúčenými povlakmi majú bezprúde Ni-P povlaky  

lepšiu rovnomernosť, tvrdosť a dajú sa dodatočne tepelne spracovávať, preto sa 

nanášajú na súčiastky od ktorých je vyžadovaná vysoká tvrdosť, odolnosť proti oteru    

a korózii. Existuje mnoho spôsobov vylučovania kovu pomocou bezprúdej depozície, 

ktorých postupy rozdelil do troch skupín vo svojej práci [14] Gawrilov [9,11,24].  

2.2.2 Zložky Ni-P kúpeľa 

Zloženie systému Ni-P kúpeľa určeného na bezprúde (chemické) niklovanie je veľmi 

zložité a komplexné. Každá zložka tohoto systému zastáva a plní unikátnu funkciu pri 

vzniku povlaku. Prehlaď zložiek Ni-P kúpeľa, vrátane ich príkladov a funkcií, ktoré 

zložky plnia, vo svojej diplomovej práci [10] prehľadne zhrnul Kosár (Tabuľka 2) [9]. 
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Tabuľka 2:  Zložky kúpeľa pre bezprúdu depozíciu niklu [10]. 

Zložka kúpeľa Funkcia zložky v kúpeli Príklad 

Zdroj niklu Zdroj katiónu niklu 

NiSO4 

NiCl2 

(CH3OO)2Ni 

Redukčné činidlo 
Dodáva elektróny potrebné 

na redukciu niklu. 

NaH2PO 

NaBH4 

N2H4H2O 

Komplexotvorné činidlo 

Vytvára nikelnaté 

komplexy, čím znižuje 

koncentráciu voľných 

katiónov a zabraňuje tak 

vzniku nežiadúceho 

Ni(H2PO3)2 

monokarboxylové kyseliny 

dikarboxylové kyseliny 

amino alkoholy 

Stabilizátor 

Zabraňuje nežiadúcim 

reakciám 

(chráni aktívne nukleá) 

katióny Pb, Sn, As, Mo, 

Cd, Tl, 

thiomočovina 

PAL 

Orientuje hydrofóbnu časť 

molekuly ku kovovému 

povrchu a zvyšuje  jeho 

zmáčavosť 

iónové a neiónové 

povrchovo aktívne látky 

dodecyl-síran sodný 

Regulátor pH 
Úprava pH na požadovanú 

hodnotu. 

amoniak, kyselina sírová a 

chlorovodíková 

Urýchľovač 

Aktivuje H2PO2
−. Jedná sa 

o brønstedované báze, 

ktoré oslabujú väzbu P-H a 

urýchľujú tak depozíciu, 

fluoridy, boridy 

anión mono alebo 

dikarboxylovej kyseliny 

Pufer Dlhodobá regulácia pH 
sodná soľ komplexu 

(závisí na pH) 
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2.2.3 Mechanizmus depozície Ni-P povlaku 

Reakcia vzniku Ni-P povlaku možno popísať podľa donor-akceptorového mechanizmu, 

ktorý vo svojej práci [8] kompletne popisujú Cavalloti a Salvago. V prvom kroku 

reakcie reaguje hydroxidový anión s hexaaquanikelnatým iónom, čím dochádza             

k substitúcií dvoch molekúl vody (Reakcia (1). Reakciou vzniknutého                  

tetraaqua-dihydridonikelnatého komplexu s dihydridofosforečnanovým aniónom vzniká 

hydroxonikelnatý katión (Reakcia (2), ten je následne adsorbovaný na povrch substrátu. 

Pri reakcií dochádza ku vzniku vedľajších produktov, ktorými sú 

monohydridofosforečnan sodný a atomárny vodík. Vodík ďalej podlieha rekombinácií 

na molekulový vodík podľa reakcie (3), čo má za následok vyvíjanie plynného vodíku, 

ktorý sa adsorbuje na  povrch pokovovaného substrátu (Reakcia (3). 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

  2H • ⟶ H2   (3) 

Hydroxonikelnatý katión vzniknutí reakciou ((2), ktorý je adsorbovaný na povrchu 

substrátu je následne redukovaný pomocou ďalšieho dihydridofosforečnanového 

aniónu, dôsledkom čoho vzniká  nikel v oxidačnom čísle 0 (Reakcia (4). 

 

 

(4) 
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Reakciou (4) dihydridofosforečnanového aniónu a katalyticky aktivovaného niklu na 

povrchu substrátu dochádza ku redukcií elementárneho fosforu, ktorý je súčasťou Ni-P 

povlaku. Pri tejto reakcií taktiež dochádza ku vzniku hydroxonikelnatého katiónu. Ak sa 

na povrchu substrátu nachádza dostatočné množstvo hydroxonikelnatýchkatiónov, tak 

redukcia niklu prebieha podľa reakcie ((4). V prípade nedostatočného množstva niklu 

dochádza ku redukcií fosforu na povrchu substrátu. Z toho vyplýva reakcia (5), ktorá je 

závislá na hodnote pH.  

 Nikat + H2PO2
− ⟶ P0 + NiOH+ + OH− (5) 

Dihydridofosforečnatý anión môže reagovať s vodou, čím dochádza ku vzniku 

monohydridofosforečnanového aniónu a redukcií vody, ktorá je sprevádzaná vývinom 

plynného vodíka (Reakcia (6). 

H2O + H2PO2
− ⟶ H2PO3

− + H2      (6) 

Spojením vyššie uvedených rovníc, bolo vytvorené schéma (Obrázok 2), ktoré 

znázorňuje vznik Ni-P povlaku na povrchu substrátu pri bezprúdej depozícií. 

 

 

Obrázok 2:  Schéma bezprúdej depozície Ni-P povlaku. 
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2.3 Povrchovo aktívne látky 

Povrchovo aktívne látky sú prevažne organické zlúčeniny tvoriace amfipatické 

molekuly1, ktoré sa skladajú z nepolárnej hydrofóbnej časti, zvyčajne tvorenej 

lineárnym alebo rozvetveným uhľovodíkovým reťazcom, obsahujúcim 8 až 18 atómov 

uhlíka, ktorý je pripojený k polárnej alebo iónovej (hydrofilnej) časti (Obrázok 3). 

Hydrofilná skupina robí povrchovo aktívnu látku rozpustnou v polárnych 

rozpúšťadlách, ako je voda. Hydrofóbna skupina robí povrchovo aktívnu látku 

rozpustnú v nepolárnych rozpúšťadlách a oleji. Relatívne veľkosti a tvary hydrofóbnych 

a hydrofilných častí, molekuly povrchovo aktívnej látky určujú mnohé z jej vlastností. 

Hydrofilná molekula je tvorená iónom (sulfonát, sulfát, karboxylát), polárnou skupinou 

(primárne amíny, amínoxidy, sulfoxidy a fosfinoxidy) a nepolárnou skupinou (étery, 

aldehydy, amid, estery). Podľa povahy hydrofilnej skupiny sú povrchovo aktívne látky 

klasifikované ako katiónové, aniónové, neiónové alebo amfotérne. Hydrofóbna skupina 

slabo interaguje s molekulami vody vo vodnom prostredí, zatiaľ čo hydrofilná skupina 

silne interaguje s molekulami vody prostredníctvom interakcií dipólov alebo iónov a 

dipólov. Práve táto silná interakcia s molekulami spôsobuje, že povrchovo aktívne látky 

sú rozpustné vo vode. Avšak účinok pôsobenia disperzie a vodíkovej väzby medzi 

molekulami vody má za následok vytláčanie uhľovodíkového reťazca z vody, preto sa 

tento reťazce označuje ako hydrofóbny. Hnacou silou pre adsorpciu povrchovo 

aktívnych látok na substrát je zníženie voľnej energie fázového rozhrania. Táto 

medzifázová voľná energia môže byť tiež označená ako povrchové napätie. Adsorpcia 

molekúl povrchovo aktívnych látok na substrát znižuje povrchové napätie. Povrchovo 

aktívne látky nachádzajú uplatnenie v takmer každom chemickom priemysle pri výrobe 

detergentov, farieb, farbív, kozmetiky, farmaceutík, alebo plastov [15,16]. 

 
Obrázok 3:  Štruktúra povrchovo aktívnej látky 

 

                                                           
1 Amfipatické molekuly, obsahujú vo svojej štruktúre polárnu (hydrofilnú) a nepolárnu 

(hydrofóbnu) časť. Vo vode bývajú obmedzene rozpustné a majú tendenciu tvoriť micely, 

taktiež znižujú povrchové napätie vody (majú vlastnosti tenzidov) 

https://vydavatelstvi-old.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/hesla/micela.html
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2.3.1 Delenie povrchovo aktívnych látok 

Ako už bolo spomenuté vyššie, povrchovo aktívne látky  sú podľa povahy hydrofilnej 

skupiny klasifikované ako katiónové, aniónové neiónové alebo amfotérne. Rozdelenie 

povrchovo aktívnych látok podľa povahy hydrofilnej skupiny je prehľadne zobrazené na 

Obrázok 4. 

Aniónové povrchovo aktívne látky sú najpoužívanejšou skupinou povrchovo 

aktívnych látok v priemysle [16]. V dôsledku ich relatívne nízkych výrobných nákladov 

sú používané prakticky v každom type detergentu. Pre optimálnu detergenciu je 

hydrofóbny reťazec tvorení lineárnou alkylovou skupinou s dĺžkou reťazca 12 až 16 

atómov uhlíka. Výhodou lineárnych reťazcov je to, že sú účinnejšie a rozložiteľnejšie 

ako rozvetvené. Najbežnejšie používané hydrofilné skupiny sú karboxyláty, sulfáty, 

sulfonáty a fosfáty. Aniónové povrchovo aktívne látky sa predávajú ako soli alkalických 

kovov alebo amónne soli [15].  

Katiónové povrchovo aktívne látky disociujú vo vode na negatívne nabitý ión a na 

kladne nabitú hydrofilnú hlavu (katión). Kvôli pozitívnemu náboju v hydrofilnej 

skupine sa katiónové povrchovo aktívne látky silne adsorbujú na záporne nabité 

povrchy. Vo všeobecnosti sú kompatibilné s väčšinou anorganických iónov a tvrdou 

vodou, ale zároveň sú tiež nekompatibilné s metasilikátmi, vysoko kondenzovanými 

fosfátmi   a s materiálmi podobnými proteínom. Sú chemicky stabilné, odolné voči 

zmenám pH a dokážu tolerovať elektrolyty. Hlavným využitím katiónových povrchovo 

aktívnych látok je ich už spomínaná tendencia adsorbovať sa na negatívne nabitý 

povrch, preto nachádzajú uplatnenie ako antikorózne činidlá pre oceľ, separátory pre 

minerálne rudy alebo ako baktericídy [15]. 

Amfoterné  povrchovo aktívne látky, sú povrchovo aktívne látky obsahujúce 

katiónové aj aniónové skupiny (obrázok 4). Hlavnou charakteristikou amfotérnych 

povrchovo aktívnych látok je ich závislosť od pH roztoku, v ktorom sú rozpustené.       

V roztokoch     s kyslým pH získava molekula pozitívny náboj a správa sa ako 

katiónová povrchovo aktívna látka, zatiaľ čo v roztokoch s alkalických pH sú negatívne 

nabité a správajú sa ako aniónové povrchovo aktívne látky. Pre špecifickú hodnotu pH 

vykazujú obe iónové skupiny rovnakú ionizáciu (izoelektrický bod molekuly). 

Amfotérne povrchovo aktívne látky sú rozpustné vo vode, pričom ich rozpustnosť 

vykazuje minimum v izoelektrickom bode, majú vynikajúcu kompatibilitu s inými 

povrchovo aktívnymi látkami, s ktorými tvoria zmiešané micely, ktoré sú chemicky 

stabilné v kyselinách aj v zásadách. Povrchová aktivita amfotérnych látok sa značne líši 

a je závislá od vzdialenosti medzi nabitými skupinami, čo vykazuje maximálnu aktivitu 

v izoelektrickom bode.[15] 

Neiónové povrchovo aktívne látky sú vo vode nerozpustné látky, ktorých hydrofilná 

hlava má neutrálny náboj. Najbežnejšie neiónové povrchovo aktívne látky sú založené 
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na báze etylénoxidu. Bežne sa používajú pri výrobe emulgátorov, dispergačných 

činidiel a nízkoenergetických liečiv [16].  

 

 

Obrázok 4:  Delenie povrchovo aktívnych látok podľa povahy hydrofilnej skupiny 

 

 

Obrázok 5: Reálne molekuly PAL, (A) Hexadecylpyridinium chlorid (katiónová), (B) 

Dodecylsulfát sodný (aniónová), (C) Nonylfenol Etoxylát (neiónová), (D) N-tetradecyl-N,N-

dimethyl-3-amino-1-propánsulfát (amfotérna) 
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2.3.2 Dodecylsulfát sodný 

Dodecylsulfát sodný (SDS), tiež známy ako laurylsulfát, je organická, sodná soľ 

alkysulfátu, ktorá  má v reťazci 12 uhlíkov. Podľa povahy hydrofilnej skupiny patrí 

medzi aniónové povrchovo aktívne látky. Jej prítomnosť vo vodných roztokov znižuje 

ich povrchové napätie. Kritická micelárna koncentrácia (CMC) SDS je v rozmedzí        

1,7-2,3 g/l [21,22]. SDS sa ľahko zráža v prítomnosti draselných solí a všeobecne sa 

nepridáva do pufrov, pretože má veľmi nízku rozpustnosť v roztokoch s vysokým 

obsahom solí. Vďaka svojim vlastnostiam nachádza SDS široké uplatnenie v priemysle 

ako emulgátor tukov, detergent v kozmetických výrobkoch, liečivách a zubných pastách 

alebo ako výskumný nástroj v biochémii proteínov [17]. 

2.3.3 Micely a Kritická micelárna koncentrácia 

Vlastnosti povrchovo aktívneho činidla pri nízkej koncentrácií vo vode sú podobné 

vlastnostiam jednoduchých elektrolytov. Pri určitej koncentrácii (kritickej micelárnej 

koncentrácií CMC) zostanú monoméry povrchovo aktívnych látok v roztoku tak, aby 

vytvorili uzavretý agregát (micely), v ktorom sú hydrofóbne zvyšky chránené pred 

vodou, zatiaľ čo hydrofilné hlavice smerujú k vode. Hnacou silou tvorby micel (alebo 

micelizácie) je zníženie kontaktu medzi uhľovodíkovým reťazcom a vodou, čím sa zníži 

voľná energia systému. Tieto micely sú v dynamickej rovnováhe a rýchlosť výmeny 

medzi molekulou povrchovo aktívnej látky a micelou sa môže líšiť rádovo v závislosti 

od štruktúry molekuly povrchovo aktívnej látky. Kritická micelárna koncentrácia (ďalej 

len CMC) je jedna z vlastností povrchovo aktívnych činidiel. V podstate sa jedná o to, 

že monomolekulárna adsorpcia dosiahne maximálnu hodnotu. Tento  proces je možné 

dosiahnuť len pre chemické reakcie, ktoré sú schopné dosiahnuť maximálnu hodnotu 

adsorpcie. Micely nemajú žiadnu povrchovú aktivitu a akékoľvek zvýšenie koncentrácie 

povrchovo aktívnej látky neovplyvňuje počet monomérov v roztoku, ale ovplyvňuje 

štruktúru micel. Z toho vyplýva že koncentrácia monoméru v systéme je  konštantná 

[16]. Typické hodnoty CMC pri laboratórnej teplote sú 10−3 −  10−2M [15] pre 

aniónové povrchovo aktívne látky, 10−3 −  10−1M [15] pre amfotérne a katiónové 

povrchovo aktívne látky a 10−5 −  10−4M [15]  pre neiónové povrchovo aktívne látky. 

Štruktúra povrchovo aktívnych látok, teplota, prítomnosť elektrolytu, existencia 

organických zlúčenín a prítomnosť bázických kvapalín, to všetko sú faktory, ktoré 

pôsobia na CMC [15,16]. 

Kompletný priebeh dosiahnutia kritickej micelárnej koncentrácie (CMC) 

a následného sformovania micel je zobrazený na Obrázok 6. Na začiatku je povrchové 

napätie substrátu veľmi vysoké, no po pridaní povrchovo aktívnej látky dochádza 

ku adsorpcii PAL na substrát, čo má za následok znižovanie povrchového napätia 

substrátu. Tento dej je priamo úmerný koncentrácií PAL až do dosiahnutia bodu CMC, 

kde je povrch substrátu kompletne saturovaný molekulami PAL a začne tam dochádzať 
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ku formovaniu a následnému rastu micel. Po dosiahnutí CMC nemá zvýšenie 

koncentrácie PAL žiadny vplyv na povrchové napätie. 

 
Obrázok 6:  Schéma formovania micel v roztoku po dosiahnutí CMC 

 

2.3.4 Povrchovo aktívne látky v Ni-P 

Z pomedzi rôznych zliatin niklu vykazujú zliatiny niklu a fosforu (Ni-P) s vysokým 

obsahom fosforu (okolo 12 hm.%) veľmi dobrú odolnosť proti únave materiálu a takmer 

nulové napätie v ťahu. Napriek rozsiahlym štúdiám, ktoré boli vypracované s cieľom 

pochopiť túto technológiu, existuje mnoho nejasností o kvalite Ni-P povlakov. Jedným         

z problémov, ktoré sa týkajú koncových používateľov bezprúdeho Ni-P pokovovania, je 

mikropitting na povrchu niklu v dôsledku vývoja vodíka počas pokovovania. Ďalším 

problémom je odolnosť proti korózii, najmä v kyslom prostredí. Začlenenie povrchovo 

aktívnych látok s vhodnými štruktúrami do pokovovacieho kúpeľa sa javí ako sľubný 

prostriedok na zmenšenie povrchových dier. Je to preto, že vodík tvorený spojením 

adsorbovaných vodíkových atómov má v prítomnosti molekúl povrchovo aktívnych 

látok len malú šancu rásť do bublín na hranici pokovovania. Adsorpcia drobných H2 

bubliniek na povrchu pokoveného Ni-P ložiska sa považuje za príčinu vzniku dier alebo 

jamiek, pretože bezprúdy niklovací systém zahŕňa veľmi komplikovanú kombináciu 

niekoľkých typov chemických reakcií. Zavedenie povrchovo aktívneho činidla do 

systému pokovovania môže ovplyvniť tieto reakcie určitými spôsobmi a viesť ku Ni-P 

povlakom bez pórov. Molekuly povrchovo aktívnych látok hrajú zásadnú úlohu pri 

odstraňovaní drobných vodíkových bublín z povrchu substrátu pomocou adsorpcie na 
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rozhraní H2-kvapalina, ako je znázornené na obrázku 6. U povrchovo aktívnych látok, 

ktoré majú relatívne nízke hydrofilné vlastnosti (rozpustnosť vo vode), je 

predpokladaná silnejšia schopnosť čistenia H2 bublín z Ni-P depozičnej hranice [12]. 

 

 
Obrázok 7:  Schéma zobrazujúca adsorpciu povrchovo aktívnej látky na vodíkové bubliny 



20 

 

2.4 Súčasný výskum Ni-P povlakov 

V práci [7] popisujú Elansezhian a kol. vplyv povrchovo aktívnych látok na povrchovú 

drsnosť, mikrotvrdosť a mikroštruktúru elektrolytického ochranného povlaku na báze 

niklu a fosforu (Ni-P) vylúčeného v niklovacom kúpeli. Štúdia konkrétne skúma vplyv 

tenzidov dodecylsulfátu sodného (SDS) a cetyltrimetylamóniumbromidu (C-Tab) na 

drsnosť povrchu, mikrotvrdosť a mikroštruktúru potiahnutých vzoriek. Vklady Ni-P      

s prídavkom povrchovo aktívnej látky SDS a C-Tab v koncentrácii 0,6 g/l vytvárajú 

hladký povrch a priemerná hodnota drsnosti (Ra) je 1,715 µm pre SDS a 1,607 µm pre 

CTAB, čo je menej ako Ra hodnota Ni-P depozitu bez pridania povrchovo aktívnej 

látky (1,885 um). Stredná priemerná hodnota drsnosti (Ra) s prídavkom povrchovo 

aktívnej látky je 1,796 um. Bolo zistené, že bez povrchovo aktívnej látky bola hodnota 

mikrotvrdosti v stave potiahnutia 450 HV. Hodnota mikrotvrdosti sa zvýšila na 685 HV 

pridaním SDS a 675 HV s prídavkom C-Tab. 

 
Obrázok 8:  SEM snímky (1000×) povlakov po bezprúdej depozícií: (a) bez PAL, (b) 1,2 g/l 

SDS, (c) 1,5 g/l CTAB 

Mohd a kol. vo svojom príspevku [18] zisťujú vplyv povrchovo aktívnej látky ALS 

(lauryl sulfát amónny) na mechanické vlastnosti a  mikroštruktúru Ni-P povlakov 

získaných chemickou depozíciou na substráte zliatiny AZ91. Povrchovo aktívna látka 

ALS sa pridáva do kúpeľa, aby sa znížilo povrchové napätie, ktoré viaže častice niklu 

na bubliny plynného vodíka, ktoré vznikajú počas procesu nanášania. Morfológia 

výsledného povlaku bola študovaná pomocou elektrónového mikroskopu a obsah 

fosforu bol zmeraný pomocou EDX analyzátora. Odolnosť povlaku proti opotrebeniu,     

s povrchovo aktívnou látkou a bez povrchovo aktívnej látky, bola hodnotená strojom na 

skúmanie opotrebenia (hrot na disku). Výsledky ukázali, že pridaním povrchovo 

aktívnej látky ALS v rozmedzí 0,5 g/l až 2,0 g/l došlo ku výraznému zlepšeniu 

odolnosti povlaku proti opotrebeniu. Taktiež bolo pozorované, že ALS vplýva aj na 

hodnotu CMC, tá sa zvýšila zo 7 - 9%, čím sa zvýšila aj hodnota tvrdosti. Z toho 

dôvodu, je zrejmé, že prídavok povrchovo aktívnej látky vedie ku vysokým hodnotám 

mikrotvrdosti a nízkemu adhéznemu opotrebeniu povlakov v porovnaní s povlakom bez 

prídavku povrchovo aktívnej látky. 
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V článku [20] Sahal študoval vplyv povrchovo aktívnych látok C-Tab a SLS o 

rôznych koncentráciách na morfológiu Ni-P povlakov. Ako substrát bola použitá 

zliatina horčíka AZ91. Pokovovanie sa uskutočňovalo ponorením vzoriek horčíka AZ91 

do kúpeľa obsahujúceho síran nikelnatý.  Pomocou SEM bol študovaný mechanizmus 

usádzania Ni-P na zliatine horčíka AZ91 v prítomnosti povrchovo aktívnych látok a 

nano-aditív. Zistili, že prídavok povrchovo aktívnej látky C-Tab homogenizoval 

depozíciu Ni-P na povrchu horčíkovej zliatiny AZ91. Účinok vyvolaný povrchovo 

aktívnou látkou C-Tab bol maximálny s minimálnym prídavkom (1 g/l) povrchovo 

aktívnej látky, ďalšie zvýšenie množstva látky C-Tab neprinieslo skoro žiadne zmeny    

v morfológií. Účinok SLS bol študovaný pomocou SEM. Ak je povrchovo aktívna látka 

SLS obsiahnutá len  v malých množstvách (6 g/l a 12 g/l), tak má len malý vplyv na 

depozíciu Ni-P povlaku na povrchu zliatiny AZ91. Avšak zvýšením koncentrácie SLS 

(18 g/l) bola depozícia   Ni-P povlaku rovnomernejšia a viac sa rozširovala po povrchu.  

Wang a kol. v článku [19] skúmali Ni-P povlaky pripravené pomocou bezprúdeho, 

kyslého niklovacieho kúpeľa s nízkym obsahom fosforu na substráte                       

horčíkovej zliatiny AZ91. Výsledky naznačujú, že rýchlosť depozície sa mení                

s koncentráciou ligandu komplexo-tvorného činidla v roztoku na pokovovanie. 

Štruktúrne a morfologické charakteristiky povlakov boli analyzované pomocou SEM. 

Zistilo sa, že najlepšie výsledky boli dosiahnuté v prípade NP3 (0,035 mol/l) kedy 

v povlaku neboli pozorované žiadne štruktúrne defekty (mikroštruktúra bola 

homogénna). Korózne vlastnosti Ni-P povlakov boli hodnotené v 3,5% roztoku NaCl 

elektrochemickou impedanciou a metódami potenciodynamickej polarizácie. Na 

základe získaných výsledkov bolo pozorované, že najlepšie výsledky boli dosiahnuté 

v prípade NP3 (0,035 mol/l), kde bola nameraná najvyššia hodnota polarizačného 

odporu a korózneho potenciálu a najnižšia hodnota koróznej prúdovej hustoty. 

Konkrétne hodnoty sú uvedené v Tabuľka 3. Zníženie teploty kryštalizácie a zvýšenie 

kryštalizačného tepla sa zistilo pomocou DSC meraní. 

Tabuľka 3:  Parametre elektrochemickej polarizácie rôznych 

vzoriek ponorených do 3,5% roztoku NaCl 

 

Sample φcorr/V 
Jcorr/ 

(μA⋅cm−2) 
Ba/mV Bc/mV Rp/ (Ω⋅cm2 ) 

NP1 −0,5194 2,340 93,73 64,13 6976 

NP2 −0,4895 1,230 85,47 68,67 12633 

NP3 −0,3865 0,557 80,54 72,22 26487 

NP4 −0,4289 0,612 87,75 67,27 24277 
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3 CIEĽ PRÁCE  

Cieľom tejto bakalárskej práce bola príprava a charakterizácia bezprúdych Ni-P 

povlakov na horčíkovej zliatine AZ91. Povlaky boli pripravované v niklovacom kúpeli    

s prídavkom vhodnej povrchovo aktívnej látky.  
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4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

 

4.1 Požitý materiál 

4.1.1 Použité chemikálie  

Izopropanol (99,9%, Nanobala) 

Destilovaná voda (FCH VUT) 

AKA RESIN (Akasel) 

AKA-CURE (Akasel) 

Alkalická odmasťovacia kúpeľ (Laboratórium kovov a korózie FCH VUT) 

Kúpeľ pre kyslé morenie (Laboratórium kovov a korózie FCH VUT) 

Niklovacií kúpeľ (Laboratórium kovov a korózie FCH VUT) 

4.1.2  Použitý substrát  

Tabuľka 4:  Prvkové zložnie substrátu a normované zloženie 

Označenie 

prvku 
Al Zn Cu Mn Si Fe Ni Mg 

GDOES 

AZ91 
8,80 0,81 0,00 0,32 0,01 0,004 0,00 zvyšok 

norma 8,7–9,3 0,8–1,2 
max. 

0,05 
0,0–1,5 

max. 

0,02 

max. 

0,02 

max. 

0,005 
zvyšok 

4.1.3 Použité prístroje  

Topené teleso - Julabo ED (Julabo) 

Metalografická píla - Discotom-6 (Struers) 

Metalografická brúska - Kompakt 1031 (MTH Hrazdil s.r.o) 

Automatická brúska - Tergramin 25 (Struers) 

Vákuová impregnačná jednotka - CitoVac (Struers) 

Invertovaný svetelný mikroskop - ZEISS AXIO OBSERVER Z1m (ZEISS) 

Rastrovací elektrónový mikroskop - ZEISS EVO LS10 (ZEISS), detektor Oxfrod 

Instruments Xmax80 mm2 a software AZtec 

Mikrotvrdomer -LM248AT (Leco) 
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4.2 Postup prípravy vzoriek 

Z ingotu horčíkovej zliatiny AZ91 boli pomocou metalografickej píli Discotom-6 

(Struers) narezané vzorky o rozmeroch 30 x 30 x 7 mm. Vzorky o požadovanom 

rozmere boli brúsené na metalografickej brúske Kompakt 1031 (MTH Hrazdil s.r.o) na 

brusnom kotúči SiC 600 a 1200. Ako chladiaca kvapalina bola použitá voda. Vzorky 

boli brúsené, aby mal povrch zliatiny presne definovanú drsnosť. Alkalické odmastenie 

vybrúsením vzoriek prebiehalo v alkalickom odmasťovacom roztoku vyhriatom na 

teplotu 60°C. Odmasťovanie prebiehalo po dobu 20 minút, aby sa vzorky zbavili 

prípadných nečistôt a mastnôt, ktoré mohli po oplachu a manipulácií so vzorkami ostať 

na zliatine. Vyčistené vzorky, boli následne na 5 sekúnd ponorené do kyslého 

moriaceho kúpeľa, kde došlo ku aktivácií a zdrsneniu povrchu zliatiny. Toto 

,,zdrsnenie“ povrchu napomáha a zvyšuje adhéziu Ni-P povlaku na substrát. Medzi  

jednotlivými krokmi boli vzorky opláchnuté (dvojstupňový oplach), najprv destilovanou 

vodou, potom  izopropanolom a usušené v prúde teplého vzduchu.  Bezprostredne po 

skončení morenia, boli vzorky vložené do bezprúdeho niklovacieho kúpeľa vyhriateho 

na teplotu  60°C (vždy s obsahom SDS o požadovanej koncentrácií), kde sa na povrchu 

substrátu začal vyvíjať Ni-P povlak. Na experimentálne zistenie mechanických 

vlastností  bolo potrebné, aby mal vylúčení povlak hrúbku približne 30µm, preto boli 

vzorky v kúpeli ponechané 4 hodiny. Vzorky boli umenšované do stredu kúpeľa. 

Kompletný postup prípravy vzoriek bol prehľadne zhrnutý v (Tabuľka 5). 

Tabuľka 5:  Postup prípravy vzoriek 

Proces Na čo slúži Podmienky 

Rezanie 

Rozdelenie zliatiny na 

kúsky o rozmere 30 x 30 x 

7 mm 

Chladiaca kvapalina (voda) 

Brúsenie 

Odstránenie nečistej 

vrstvy, úprava vzorky na 

požadovaný tvar 

SiC 600 a SiC 1200 

Alkalické odmastenie 
Látky odstraňujúce 

nečistoty 
20 min, 60°C 

Kyslé morenie 

Zdrsnenie povrchu 

materiálu a zlepšenie 

adhézie Ni-P povlaku na 

substrát 

5 sec, lab teplota 

Nanášanie Ni-P povlaku Depozícia Ni-P povlaku 4 hod, 60 °C 
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4.3 Charakterizácia deponovaných Ni-p povlakov  

Pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu ZEISS EVO LS10, bola podrobne 

charakterizovaná morfológia a štruktúra povrchu Ni-P povlakov. Pre stanovenie hrúbky 

povlakov a metalografického hodnotenia povlakov s následným stanovením prvkového 

zlozenia, bolo potrebné pripraviť metalogtafický výbrus. Vzorky boli zaliate zmesou 

AKA RESIN vo vákuovej impregnačnej jednotke Citovac. Výbrus bol pripravení na 

automatickej brúske Tergramin 25, pomocou brusného programu. Obrúsené a vyleštené 

vzorky boli opätovne umiestnené do rastrovacieho elektrónového mikroskopu ZEISS 

EVO LS10, kde bolo pomocou energiovej disperznej spektroskopie (EDS) zistené 

percentuálne zastúpenie prvkov vo vylúčených povlakoch. Zmeranie hrúbky 

naneseného Ni-P povlaku, bolo vykonané na invertovanom svetelnom mikroskope 

ZEISS AXIO OBSERVER Z1m. Poslednou meranou charakteristikou Ni-P povlakov 

bola ich mikrotvrdosť. Tá bola meraná metódou podľa Vickersa (použitý indentor bol   

v tvare Vickersovej tetragonálnej pyramídy) pomocou mikrotvrdomeru LM248AT 

(LECO) pri zaťažení  25 g po dobu 10 sekúnd. Hodnoty mikotvrdostí boli vyrátané 

v programe Cornerstone. 

Tabuľka 6:  Metodika meraní 

Prístroj Na čo slúži 

Rastrovací elektrónový mikroskop ZEISS 

EVO LS10 s EDS 

Zistenie Morfológie Stanovenie obsahu 

fosforu 

Vákuová impregnačná jednotka Citovac Obalenie vzoriek 

Automatická brúska Tergramin 25 
Príprava vzoriek na stanovenie hrúbky, 

tvrdosti a obsahu fosforu 

Svetelný mikroskop ZEISS AXIO 

OBSERVER Z1m 
Zistenie hrúbky povlaku 

Mikrotvrdomer LM248AT Stanovenie mikrotvrdosti 

 

 



26 

 

5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

5.1 Vplyv povrchovo aktívnych látok na rýchlosť depozície   

Mikroštruktúry Ni-P povlakov po kolmom výbruse sú zobrazené na Obrázok 9. 

Konkrétne sa jedná o mikroštruktúry vzoriek o koncentrácii SDS 0 g/l a 0,2 g/l 

(Obrázok 9A,B). Vzorky neobsahovali vylúčenú oxidickú vrstvu medzi zliatinou AZ91 

a Ni-P povlakom. Povlak bol u všetkých vzoriek rovnomenný, homogénny a bez 

viditeľných defektov (trhliny, dutiny, atď.). U všetkých povlakov bolo pozorované, že 

nedochádzalo ku ovplyvneniu fázou AlMn ani fázou β. Zo závislosti hrúbky povlaku na 

koncentrácií SDS v Ni-P kúpeli (Obrázok 10) vyplýva, že s rastúcou koncentráciou SDS 

sa zvyšuje depozičná rýchlosť až do bodu CMC 2,3 g/l. S ďalším nárastom koncentrácie 

SDS dochádza ku miernemu poklesu depozičnej rýchlosti v dôsledku poklesu 

koncentrácie voľných molekúl SDS, lebo pri CMC dochádza ku počiatku tvorby micel. 

  

Obrázok 9:  Snímky hrúbky vylúčeného Ni-P povlaku získané pomocou svetelného 

mikroskopu, (A) koncentrácia SDS 0g/l, (B) koncentrácia SDS 0,2 g/l 

 

 

Obsah 

SDS [g/l] 

Priemerná 

hrúbka [µm] 

0 28,48 ± 0,11 

0,2 27,37 ± 0,33 

0,5 26,53 ± 0,44 

1 27,85 ± 0,30 

1,5 28,97 ± 0,05 

2 28,53 ± 0,44 

2,3 32,42 ± 0,09 

3 31,03 ± 0,28 

5 31,73 ± 0,41 

8 30,30 ± 0,35 

Obrázok 10:  Hodnoty hrúbky vylúčených Ni-P povlakov 
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5.2 Morfológia 

Povrchové morfológie povlakov sú zobrazené na Obrázok 11. Povlaky všetkých vzoriek 

boli relatívne homogénne a neobsahovali žiadne viditeľné defekty (trhliny, praskliny, 

póry atď.) alebo nečistoty. Povlaky vykazujú typickú nodulárnu štruktúru, ktorá je 

bežná pre bezprúdové Ni-P povlakovanie. Vzorka (A) s obsahom SDS 0 g/l mala 

najväčšie častice Ni-P (noduli). Zo zvyšujúcou koncentráciou SDS sa postupne 

znižovala veľkosť častíc až do bodu CMC. Na obrázku možno pozorovať, že vzorka (F) 

(SDS 2 g/l) má najmenšiu veľkosť týchto častíc. Zvýšením koncentrácie SDS za bod 

CMC došlo ku miernemu nárastu veľkosti častíc Ni-P. Povrchovo aktívne látky znižujú 

povrchové napätie na rozhraní kúpeľ - substrát, čím vytvárajú viac miest pre redukciu  

Ni-P  a viac aktívnych miest. Shu a kol. vo svojej štúdií [25] pozorovali opačný trend 

rastu častíc. Tento jav si autor vysvetľuje tím, že počas bezprúdového pokovovania má 

fosfor tendenciu zhromažďovať sa na hraniciach zŕn niklu, čo má za následok 

zastavenie rastu Ni zrna. Uložený fosfor inhibuje rast Ni zŕn. V dôsledku toho je 

veľkosť zrna bezprúdeho Ni-P povlaku tak nízka, že vykazuje amorfnú štruktúru. 

Vrstva povlaku s vysokým obsahom fosforu teda vykazuje malú nodulárnu veľkosť 

v porovnaní s vrstvou s nízkym obsahom fosforu v dôsledku menšej veľkosti zŕn a 

zvýšených nukleačných miest Ni častíc. Podľa autora teda možno konštatovať, že obsah 

fosforu priamo vplýva na veľkosť zŕn 
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Obrázok 11:  SEM snímky (1000×) povlakov po bezprúdej depozícií (koncentrácia SDS): (A) 0 

g/l, (B) 0,2 g/l , (C) 0,5 g/l , (D) 1 g/l , (E) 1,5 g/l, (F) 2 g/l, (G) 2,3 g/l, (H) 3 g/l, (I) 5 g/l, (J) 8 

g/l 

5.3 Vplyv povrchovo aktívnych látok na prvkové zloženie povlakov  

Bez prídavku povrchovo aktívnych látok bol priemerný obsah  fosforu v Ni-P povlaku 

stanovený na 6,20 ± 0,17 hm. %. Prídavok SDS do bezprúdeho kúpeľa, a následné 

zvyšovanie koncentrácie SDS (Obrázok 12), bolo sprevádzané lineárnym znižovaním 

obsahu fosforu až na hodnotu 5,43 ± 0,15  hm. % dosiahnutú pri koncentrácii SDS 2g/l. 

Zvýšením koncentrácie SDS nad hodnotu CMC sa obsah fosforu začne postupne mierne 

zvyšovať až na hodnotu 6,07 ± 0,15  hm. %. Obrázok 12 zobrazuje hodnotu obsahu 

fosforu v závislosti na koncentrácií SDS všetkých Ni-P povlakov. Bolo pozorované, že 

obsah fosforu je vo vylúčenom povlaku rovnomerne rozložení. 
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Obsah 

SDS [g/l] 

Obsah 

fosforu [%] 

0 6,20 ± 0,17 

0,2 6,13 ± 0,12 

0,5 6,03 ± 0,06 

1 5,83 ± 0,15 

1,5 5,66 ± 0,11 

2 5,43 ± 0,15 

2,3 5,60 ± 0,00 

3 5,73 ± 0,12 

5 6,07 ± 0,12 

8 6,07 ± 0,15 

Obrázok 12:  Priemerná hodnota obsahu fosforu v Ni-P povlaku vylúčenom bezprúdou 

depozíciou 

Ako je uvedené v teoretickej časti, s rastúcou koncentráciou SDS v Ni-P kúpeli, rastie 

koncentrácia voľných molekúl v roztoku. S rastúcou koncentráciou dochádza ku stále 

väčšiemu ovplyvneniu mechanizmu depozície kde sa uprednostňuje redukcia niklu pred 

redukciou fosforu. Pri CMC dochádza ku vzniku micel, ktoré ovplyvňujú mechanizmus 

redukcie ako je tomu u voľných molekúl SDS, preto rastúcou koncentráciou SDS    

v Ni-P kúpeli dochádza ku ovplyvneniu prvkového zloženia, presnejšie dochádza ku 

nárastu obsahu fosforu až do CMC. Nad hodnotu CMC už obsah fosforu nerastie, ale 

naopak klesá. Tento pokles je spôsobený prítomnosťou micel a poklesom koncentrácie 

voľných molekúl SDS v kúpeli (Obrázok 6). S tvrdením, že redukcia niklu je riadiaci 

dej súvisí fakt, že pri CMC bola namerané najvyššia hrúbka Ni-P povlaku (Obrázok 10). 

Na základe pozorovania možno konštatovať, že prítomnosť voľných molekúl SDS 

v kúpeli podporuje redukciu niklu tým, že odstraňuje sorbovanie molekuly vodíka na 

povrch substrátu (Obrázok 2). Ako je uvedené na obrázku 2, tam kde je sorbovaný 

vodík neprebieha redukcia niklu. Jeho odstránením sa miesto znovu aktivuje a umožní 

sa redukcia niklu respektíve fosforu. Ako uvádza Chen [12] vo svojej štúdií , prídavok 

iónových PAL spôsobuje pokles depozičnej rýchlosti a mení obsah jednotlivých prvkov 

v povlaku v porovnaní s neiónovými PAL. Napríklad katiónové PAL tvoria iónové pary 

s  dihydridofosforečnanovým iónom v Ni-P kúpeli, čim dochádza ku zamedzeniu 

redukcie fosforu a poklesu jeho obsahu v Ni-P povlaku. Rovnaký efekt je dosiahnutý 

v prípade aniónových PAL, v ich prípade dochádza ku vytvoreniu iónového páru 

s nikelnatým iónom a ku poklesu obsahu Ni v povlaku. 
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5.4 Hodnotenie mikrotvrdosti Ni-P povlakov 

Ako je možné pozorovať na Obrázok 13, mikrotvrdosť Ni-P povlakov sa zvyšovala so 

zvyšujúcou sa koncentráciou povrchovo aktívnej látky SDS až do dosiahnutia oblasti 

kritickej micelánej koncentrácie (CMC) 2 g/l, kde dosiala svoje maximum                 

691 ± 64 HV. V porovnaní s mikrotvrdosťou povlaku bez obsahu SDS 507 ± 5 HV 

môžeme konštatovať, že došlo ku nárastu mikrotvrdosti o 36 %. Ďalším zvyšovaním 

koncentrácie SDS za bod CMC sa mikrotvrdosť znižovala. Dôvodom je zmena 

kryštalickej štruktúry povlaku súvisiaca z jeho prvkovým zložením (viz. kapitola 5.3). 

Pridaním SDS nastáva pokles obsahu fosforu, čím dochádza ku zmena kryštalickej 

štruktúry Ni-P povlaku. V prítomnosti povrchovo aktívnej látky sú depozity Ni-P viac 

kryštalické. Viac kryštalické povlaky majú vyššiu tvrdosť. Obrázok 13 zobrazuje zmenu 

mikrotvrdosti Ni–P povlaku vzhľadom na koncentráciu povrchovo aktívnej látky SDS.  

 

Obsah 

SDS 

[g/l] 

Hodnota 

mikrotvrdosti 

[HV 0,025] 

0 507 ± 5 

0,2 562 ± 40 

0,5 540 ± 13 

1 647 ± 11 

1,5 659 ± 16 

2 691 ± 64 

2,3 665 ± 14 

3 643 ± 11 

5 520 ± 12 

8 540 ± 7 

Obrázok 13:  Hodnota mikrotvrdosti povlaku v závislosti na koncentrácií 

Zo zistených údajov je zrejmé, že vzorky s väčším obsahom niklu majú vyššie 

hodnoty mikrotvrdostí, tento fakt možno odôvodniť tým, že množstvo molekúl niklu 

priamo vplýva na tvrdosť povlaku. Zistené hodnoty a hypotézy potvrdzuje fakt, že 

Elansezhian a kol. [7] vo svojej štúdii pozorovali podobný trend ako táto práca 

(Obrázok 13). Zistili, že bez povrchovo aktívnej látky SDS bola hodnota mikrotvrdosti 

vylúčeného povlaku 450 HV. Po pridaní SDS sa mikrotvrdosť zvýšila na 685 HV. 
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6 ZÁVER 

Táto bakalárska práca sa zaoberala vplyvom povrchovo aktívnej látky SDS na vlastnosti 

Ni-P povlakov na liatej horčíkovej zliatine AZ91. Práca je rozdelená na teoretickú a 

experimentálnu časť. Teoretická časť práce obsahuje zhrnutie základných poznatkov 

týkajúcich sa horčíkových zliatín, povrchovo aktívnych látok a bezprúdovej depozície   

Ni-P povlakov na horčíkových zliatinách, vrátane detailného popisu redukcie Ni-P na 

povrch substrátu. Teoretická časť je zakončená rešeršom súčasného výskumu v oblasti 

Ni-P povlakov.  

Experimentálnu časť tvorí charakterizácia zloženia a mikroštruktúry Ni-P povlakov 

o rôznych koncentráciách povrchovo aktívnej látky SDS. Pozorovaním mikroštruktúry 

Ni-P povlakov pomocou SEM a LM možno konštatovať, že sa podarilo pripraviť 

kvalitné Ni-P povlaky, ktoré mali homogénnu štruktúru a neobsahovali žiadne nečistoty 

ani defekty, a boli rovnomerne nanesené na substráte.  Adhézia povlaku ku substrátu 

(zliatina AZ91) bola pravdepodobne taktiež dobrá, čo podporuje fakt, že povlak 

neobsahoval nežiadúce oxidické medzivrstvy, ktoré by mohli narušiť adhéziu alebo 

kvalitu povlaku. Depozičná rýchlosť (hrúbka) povlakov sa s rastúcou koncentráciou 

SDS zvyšuje do bodu CMC (2,3 g/l), kde hrúbka povlaku dosiahla najvyššiu hodnotu 

32,42 ± 0,09 µm . Ďalším nárastom koncentrácie SDS za hodnotu CMC dochádza ku 

miernemu poklesu depozičnej rýchlosti. Podobne ako vplýva množstvo SDS na 

depozičnú rýchlosť, vplýva aj na morfológiu povlakov. Zvyšujúca koncentrácia SDS 

spôsobuje znižovanie veľkosti Ni-P častíc až do bodu CMC (2 g/l). Zvýšením 

koncentrácie SDS za bod CMC dochádza ku miernemu nárastu veľkosti častíc. 

Experimentálna časť ďalej pokračovala stanovením prvkového zloženia (obsah fosforu) 

povlaku pomocou energiovej disperznej analýzy. Zistilo sa, že rastúci obsah SDS 

v kúpeli znižuje obsah fosforu z 6,20 ± 0,17 hm. % až na hodnotu 5,43 ± 0,15  hm. % 

dosiahnutú v bode CMC (2 g/l) za ktorou začne opäť stúpať. Na záver experimentálnej 

časti bola pomocou mikrotvrdomeru stanovená mikrotvrdosť deponovaných Ni-P 

povlakov. Povlak deponovaný v kúpeli bez obsahu SDS vykazoval najnižšiu 

mikrotvrdosť 507 ± 5 HV. Zvyšovaním obsahu SDS v kúpeli došlo ku zvýšeniu 

mikrotvrdostí povlakov až do bodu CMC (2 g/l), kde mikrotvrdosť dosiahla hodnotu 

691 ± 64 HV. Následným zvýšením za bod CMC začína mikrotvrdosť klesať. Zo 

získaných údajov možno konštatovať, že medzi obsahom fosforu a mikrotvrdosťou 

existuje závislosť. Presnejšie povedané, obsah fosforu má priamy vplyv na 

mikrotvrdosť deponovaného Ni-P povlaku, čím menej fosforu povlak obsahuje, tým má 

vyššiu tvrdosť.  Toto tvrdenie je veľmi dobre pozorovateľné na Obrázok 14, ktorý 

popisuje trendy obsahu fosforu a mikrotvrdostí v závislosti na koncentrácií SDS.  

Na záver možno konštatovať, že prítomnosť povrchovo aktívnej látky SDS 

v niklovacom kúpeli, pôsobí na zmenu štruktúry a mechanické vlastnosti Ni-P povlaku 

v závislosti na jej koncentrácií.   
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Obrázok 14:  Vzťah medzi obsahom fosforu a mikrotvrdosťou v závislosti na koncentrácií SDS  
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8 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 ALS  lauryl sulfát amónny (z anglického lauryl ammonium sulfate) 

 AZ91  horčíková zliatina obsahujúca 9 hm. % hliníku a 1 hm. % zinku 

 CMC  kritická micelárna koncentrácia (z anglického critical micelar       

concenration) 

 CTAB  cetyltrimethylbromid amonný (z anglického cetyltrimethylammonium 

bromide) 

 DSC diferenciálna skenovacia kalorimetria (z anglického diferencial scanning 

calorimetry)  

 EDS energiová disperzná spektroskopia (z anglického energy-dispersive 

spectroscopy)  

EDX energiová disperzná röntgenová spektroskopia (z anglického          

energy-dispersive X-ray spectroscopy) 

 HV   mikrotvrdosť podľa Vickersa (z anglického hardness Vickers) 

 Ni-P    nikel-fosfor (nikel-fosforový povlak) 

 PAL  povrchovo aktívna látka (z anglického surfactant) 

 SDS   dodecylsíran sodný (z anglického sodium dodecyl sulfate) 

 SEM rastrovací elektronový mikroskop (z anglického scanning electron 

microscope) 

 SLS   lauryl sulfát sodný (z anglického sodium lauryl sulfate) 

 XRD   röntgenová difrakcia (z anglického X-ray diffraction) 


