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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace Ni-P povlaků s různými obsahy 

fosforu na substrát hořčíkové slitiny AZ91. Teoretická část bakalářské práce pojednává 

o hořčíkových slitinách a blíže specifikuje využitý substrát AZ91. Dále se zaměřuje na Ni-P 

povlaky, jejich mikrostrukturu a vlastnosti. Zahrnuje také faktory ovlivňující rychlost 

depozice a výsledné chování těchto povlaků. V neposlední řadě jsou v teoretické části shrnuty 

základní principy laboratorních metod, které byly v experimentální části využity 

pro pozorování a charakterizaci jednotlivých vzorků. Závěr teoretické části tvoří rešerše, 

kde se autoři zabývají podobnou problematikou a faktory ovlivňující výsledné chování Ni-P 

povlaků. Experimentální část je zaměřena na depozici jednotlivých povlaků na slitině AZ91 

a na jejich charakterizaci. Studium deponovaných Ni-P vrstev bylo zaměřeno na stanovení 

jejich mikrostrukturní povahy metodou XRD a na stanovení jejich mechanických vlastností 

a prvkového složení v závislosti na obsazích fosforu. 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis was the preparation and characterization of Ni-P coatings 

with different phosphorus contents on the substrate of AZ91 magnesium alloy. The theoretical 

part deals with magnesium alloys and specifies the utilized substrate AZ91. It also 

focuses on Ni-P coatings, their microstructure and their properties. However, there are also 

described factors affecting the rate of deposition and the resulting behavior of these coatings. 

Last but not least, the theoretical part summarizes the basic principles of laboratory methods 

used in the experimental part for observation and characterization of samples. Conclusion 

of the theoretical part consists of several background researches where the authors deal with 

similar problems and factors influencing the resulting behavior of Ni-P coatings. 

The experimental part is focused on the deposition of each Ni-P coatings on the AZ91 alloy 

and their characterization. The study of deposited Ni-P layers was focused on 

the determination of their microstructural texture by XRD method, mechanical properties 

and elemental composition depending on phosphorus content. 
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ÚVOD 

Hořčíkové slitiny používané jako konstrukční materiál mají díky svým vlastnostem 

(nízká hustota, vysoká měrná pevnost) vysoký potenciál v mnoha odvětvích průmyslu. 

Z důvodu jejich nízké tvrdosti, nízké odolnosti proti opotřebení a korozní odolnosti je vhodné 

tento materiál jistým způsobem chránit [1]. Jednou z možností je depozice bezproudých Ni-P 

povlaků. Výsledné vlastnosti těchto povlaků závisí jednak na obsahu fosforu v deponované 

Ni-P vrstvě, jednak také na kvalitě a operačních podmínkách samotného depozičního procesu, 

ale i na preciznosti a charakteru postupu předúpravy hořčíkového substrátu. Při nesprávném 

postupu předúpravy může u vyloučeného povlaku docházet ke vzniku oxidických mezivrstev, 

nehomogenit, prasklin či jiných defektů [2]. Množství fosforu v povlaku je řízeno celou 

škálou parametrů a faktorů. Hlavními z nich jsou pH a složení niklovací lázně. Mikrostruktura 

a vlastnosti povlaků jsou do značné míry ovlivněny obsahem fosforu, na jehož základě lze 

tyto povlaky dělit na nízkofosforové, středofosforové a vysokofosforové. Nízkofosforové 

povlaky jsou více křehké, krystalické a dosahují vyšších hodnot tvrdosti. Vysokofosforové 

jsou naopak zcela amorfní a mají vyšší odolností vůči korozi [2, 3]. 

Aplikací Ni-P povlaků na hořčíkové slitiny lze získat materiál, který je na povrchu velmi 

tvrdý, odolný proti opotřebení či korozi a navíc má nízkou hmotnost. Možností využití 

takovýchto materiálů je celá řada. Patří zde například automobilový, letecký či kosmický 

průmysl. Takto pokovené materiály lze využít také pro výrobu cyklistických kol, 

profesionálního sportovního vybavení či dílů, u kterých se předpokládá častý provoz 

v korozním prostředí. [4, 5]  
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1 HOŘČÍKOVÉ SLITINY 

Hořčíkové slitiny nachází široké uplatnění v různých odvětvích průmyslu, především tam, 

kde je hmotnost výrobku často diskutovaným problémem (automobilový, železniční, letecký 

a kosmický průmysl). Čistého hořčíku nelze využít z důvodu jeho nedostatečné pevnosti 

v tahu a velmi špatné tvárnosti za nižších teplot. Je proto nepoužitelný pro přenos zátěžových 

sil a v průmyslu se tak využívají pouze jeho slitiny. Tyto slitiny mají přibližně třikrát nižší 

hustotu ve srovnání s hliníkem, vykazují dobré tlumící i mechanické vlastnosti a dobrou 

obrobitelnost. U lehkých slitin hořčíku tvoří hliník hlavní legující prvek, a to především díky 

nízké ceně, dostupnosti, nízké hustotě, dobré pevnosti a antikorozním vlastnostem. [1, 6, 7]  

Hořčíkové slitiny se začaly ke konstrukčním účelům pozvolna využívat před více než sto 

lety [8]. Zpracovávány jsou převážně odléváním, které spočívá v lití kovové taveniny 

do formy. Existuje lití kontinuální, gravitační, odstředivé či tlakové. Ke zpracovávání se 

v menší míře využívá také technologie tváření, což je trvalá deformace slitiny sloužící 

k modifikaci materiálu do potřebného tvaru. Mezi tvářecí metody lze zařadit válcování, 

protlačování, kování nebo tažení. Při tváření dochází k redukci vad vzniklých procesem lití. 

Dle teploty se tváření dělí na tváření za tepla či za studena. [9] 

1.1 Vliv přísadových prvků na vlastnosti hořčíkových slitin 

Hořčík lze legovat pouze omezeným množstvím jiných kovů. Přidáním přísadového kovu 

totiž lze některé vlastnosti zlepšit, může ovšem dojít ke zhoršení vlastností jiných.  

Snaha zamezit přílišnému zvýšení hustoty dané slitiny legováním značně snižuje výběr 

vhodného legujícího prvku. Navíc je rozpustnost jednoho kovu ve druhém řízena Hume-

Rotheryho pravidly: 

1. S rostoucím rozdílem atomových poloměrů rozpustnost klesá, tento rozdíl mezi atomy 

legujícího prvku a hořčíku musí být menší než 15 %. 

2. S rostoucím rozdílem elektronegativit rozpustnost klesá. 

3. Pro dokonalou rozpustnost dvou kovů je nutné, aby tyto kovy disponovaly stejnou 

krystalickou mřížkou. 

4. Kovy vyšší valence se lépe rozpouštějí v kovech valence nižší. 

Pokud nejsou Hume-Rotheryho pravidla splněna, tvoří kovy místo pevného roztoku 

intermetalické fáze. [8, 10] 

1.1.1 Zavedené legující prvky 

Hliník (Al) se jako legující prvek využívá nejčastěji. Zlepšuje pevnost a tvrdost hořčíkové 

slitiny, zároveň však zvyšuje její mikroporéznost. Maximální rozpustnost tohoto prvku 

v hořčíku je 12,7 hm. % při 437 °C. Slitiny se 6 hm. % hliníku vykazují optimální poměr 

pevnosti a tažnosti. Obecně jsou tyto slitiny dobře slévatelné, odolnost proti creepu (tečení) 

je však v důsledku nízké teplotní stability intermetalické fáze Mg17Al12 snížena. Slitiny s více 

než 6 hm. % hliníku jsou navíc vhodné pro tepelné zpracovávání. 

Lithium (Li) zvyšuje tažnost a vylepšuje elastické vlastnosti, zároveň však snižuje pevnost 

hořčíkové slitiny. Jako jediný legující prvek je lithium schopno snížit hustotu hořčíkových 

slitin pod hodnotu hustoty samotného hořčíku.  
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Zirkonium (Zr) je efektivní pro zjemnění zrna jako rozpuštěné. Jeho přídavkem lze zvýšit 

pevnost slitiny bez ztráty kujnosti. Lze ho využít ve slitinách, které obsahují zinek, thorium, 

vzácné zeminy či yttrium. Naopak nelze použít v kombinaci s hliníkem či manganem 

(s těmito prvky tvoří stabilní sloučeniny). Stabilní sloučeniny tvoří také s železem, křemíkem, 

uhlíkem a dále v tavenině s dusíkem, kyslíkem či vodíkem. 

Zinek (Zn) ovlivňuje vlastnosti slitin podobně jako hliník. Nejčastěji se využívá zpravidla 

s hliníkem nebo také s thoriem či zirkoniem. Zlepšuje slévatelnost a zvyšuje pevnost. 

Podobně jako u hliníku však může u slitin docházet v důsledku jeho příměsí 

k mikroporéznosti.  

Kovy vzácných zemin zvyšují creepovou odolnost a pozitivně ovlivňují vlastnosti slitiny 

za vyšších teplot.  

Křemík (Si) snižuje viskozitu roztavených slitin a zvyšuje tak jejich tekutost. V přítomnosti 

železa snižuje korozivzdornost. 

Mangan (Mn) se jako příměs většinou využívá s dalším prvkem, například s hliníkem. 

U slitin Mg-Al a Mg-Al-Zn zvyšuje odolnost proti korozi ve slané vodě. Maximální obsah 

manganu v hořčíkové slitině je 1,2–2 hm. %. 

Thorium (Th) zapříčiňuje vyšší odolnost hořčíkových slitin proti creepu až do 350 °C. Navíc 

činí slitiny slévatelnější. Od jeho využívání se postupně upouští z důvodu jeho reaktivity. 

Mezi prvky, jejichž přítomnost ve slitinách není žádoucí, patří beryllium, nikl, měď a železo. 

Nikl, měď i železo při nízkých koncentracích (tisíciny až setiny procent) značně snižují 

korozní vlastnosti a beryllium může způsobit hrubnutí zrna. [7, 8, 11] 

1.2 Značení hořčíkových slitin  

K dosažení požadovaných vlastností se hořčík leguje prvky uvedenými v kapitole 1.1.1. 

Pro přehlednost a jednotnost se pak tyto slitiny v praxi nejčastěji značí dle americké normy 

ASTM B403-12 [12] (American Society for Testing and Materials) ve tvaru, který je 

znázorněn na obrázku 1: 

 

Obrázek 1: Schéma značení hořčíkových slitin dle normy ASTM B403-12 [12, 13] 

V první části názvu se nachází velká tiskací písmena, která označují hlavní legující prvky 

(tabulka 1). Za nimi následují číslice udávající hmotnostní zastoupení daných legujících prvků 

v procentech zaokrouhlených na celá čísla. Pořadí písmen a číslic v názvu je dáno 

dle klesajícího hmotnostního zastoupení prvků ve slitině. V případě stejného celočíselného 

hmotnostního zastoupení dvou různých prvků je pořadí písmen v názvu slitiny dáno abecedně 

(dle značky v periodické soustavě prvků). Například slitina AE44D-T6 obsahuje 4 hm. % 

jak hliníku, tak také kovu vzácných zemin, nedosahuje vysoké čistoty a je tepelně zpracovaná. 

Čistota se udává v rozmezí A–E, kde A značí čistotu nejvyšší. Poslední část názvu informuje 

o způsobu zpracování (tabulka 2). [11, 14]   
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Tabulka 1: Značení legujících prvků hořčíkových slitin [8] 

Písmeno Legující prvek 

A hliník 

C měď 

E kovy vzácných zemin (RE) 

H thorium 

J stroncium 

K zirkonium 

L lithium 

M mangan 

Q stříbro 

S křemík 

W yttrium 

X zinek 

Z vápník 

Tabulka 2: Značení dalšího zpracování slitin [8] 

Písmeno Hlavní rozdělení 

F bez tepelného zpracování 

H deformační zpevnění 

O žíhaná krystalizace 

T tepelné zpracování 

W rozpouštěcí žíhání 

1.3 Slitiny na bázi Mg-Al-Zn 

Jedná se o nejčastěji využívané hořčíkové slitiny často vystupující pod názvem elektrony. 

Hlavním legujícím prvkem je zde hliník, jehož obsah se pohybuje v rozmezí 2–9 hm. %. 

Hliník má na hořčíkové slitiny výrazný zpevňující účinek, zlepšuje slévárenské vlastnosti 

a pozitivní je také ochranný účinek jeho oxidu na povrchu. Často je tento prvek doprovázen 

zinkem v množství 0,5–3 hm. %. Dalšími legurami jsou například mangan a křemík, které 

pomáhají dosáhnout požadovaných vlastností zmíněných v kapitole 1.1.1. Mezi slitiny 

Mg-Al-Zn lze zařadit slitinu AZ91, která je nejrozšířenější hořčíkovou slitinou. [6, 8, 9] 

1.3.1 Hořčíková slitina AZ91 

Slitina AZ91 obsahuje přibližně 9 hm. % hliníku a 1 hm. % zinku (s přídavkem 0,4 hm. % 

manganu). Vykazuje jedinečnou kombinaci vysoké pevnosti při pokojové teplotě a dobrou 

odolnost proti korozi. Je dobře slévatelná, disponuje vynikající zabíhavostí, průměrnou 

rázovou houževnatostí a tažností. Při teplotách vyšších než 120 °C však dochází k poměrně 

rychlému poklesu mechanických vlastností, např. k poklesu meze pevnosti a meze kluzu. 

Jak je patrné z obrázku 2 pořízeném na světelném mikroskopu (LM), mikrostruktura 

je tvořena zrny tuhého roztoku hliníku v hořčíku (1), fází Mg17Al12, která se primárně 

vylučuje na hranicích zrn (2a) a ve formě diskontinuálního precipitátu (2b). 

Kvůli nerovnovážnému tuhnutí je patrná také přítomnost eutektika (3). Ve slitině je také 

možno pozorovat fáze na bázi AlxMny (4) a díky přítomnosti křemíku také fáze 

Mg2Si (5). [1, 15, 16] 
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Obrázek 2: Mikrostruktura slitiny AZ91, z povrchu, LM, zvětšení 200× 
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2 NIKL-FOSFOROVÝ POVLAK 

Chemická (bezproudá) depozice Ni-P (nikl-fosforového) povlaku je široce rozšířený 

technologický postup úpravy kovového povrchu vedoucí k dosažení celé řady povrchových 

vlastností pokovovaného dílu [2]. Jedná se o proces depozice niklu a fosforu z vodného 

roztoku na povrch katalyticky aktivního substrátu bez využití elektrického proudu.  

Významnou výhodou tohoto procesu je jeho schopnost vytvořit vrstvu Ni-P povlaku 

s různými obsahy fosforu, a tím řídit výsledné povrchové vlastnosti pokoveného dílu. 

Množství vyloučeného fosforu se obvykle pohybuje v rozmezí 2–14 hm. % a do značné míry 

ovlivňuje výsledné vlastnosti povlaku.  

V závislosti na obsahu fosforu se dělí Ni-P povlaky do třech základních skupin: 

 nízkofosforové povlaky (2–5 hm. % P) 

 středofosforové povlaky (6–9 hm. % P) 

 vysokofosforové povlaky (10–14 hm. % P) 

Bezproudé Ni-P povlaky mají hustotu v rozsahu 7,75–8,50 g·cm
-3

 v závislosti na obsahu 

fosforu. Teplota tání se pohybuje v rozmezí 880–1 275 °C, kdy s rostoucím obsahem fosforu 

dochází k jejímu poklesu. Nízkofosforové povlaky jsou ferromagnetické a jejich hodnoty 

tažnosti jsou nízké (tabulka 3). S rostoucím obsahem fosforu dochází ke zhoršení 

magnetických vlastností a povlaky obsahující více než 10 hm. % fosforu jsou zcela 

nemagnetické. V případě vysokofosforových povlaků nabývá tažnost hodnot 1–1,5 % 

(tabulka 3). [17, 18] 

Vzhledem k možnostem přípravy Ni-P vrstev se značnou variabilitou jejich struktur lze 

dosáhnout požadovaných vlastností, a proto je o ně převážně v poslední době zvýšený zájem. 

Obecně jsou bezproudově připravené povlaky tvrdé, relativně křehké a odolné 

vůči korozi. [19]  

Tabulka 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti Ni-P povlaku při různých obsazích fosforu [18] 

obsah fosforu [hm. %] 3–4 6–9 11–12 

struktura krystalická 
částečně 

amorfní 
amorfní 

vnitřní pnutí [MPa] –10 40 –20 

teplota tání [°C] 1275 1000 880 

hustota [g·cm
–3

] 8,6 8,1 7,8 

pevnost v tahu [MPa] 300 900 800 

tažnost [%] 0,7 0,7 1,5 

modul pružnosti [GPa] 130 100–120 170 

tvrdost [HV 0,1] 700 600 530 

Oproti povlaku připravenému elektrochemicky je bezproudově deponovaný povlak 

rovnoměrný i na komplikovaném povrchu a disponuje dobrou zabíhavostí. [18, 20] 

2.1 Mikrostruktura Ni-P povlaků 

Nízkofosforové povlaky lze z hlediska jejich mikrostruktury považovat za krystalické. 

S rostoucím obsahem fosforu roste podíl amorfní fáze. Povlaky se středním obsahem fosforu 

se proto označují jako částečně amorfní (semikrystalické) a povlaky s obsahem fosforu 

nad 10 hm. % jsou považovány za zcela amorfní. Při tepelném vytvrzení Ni-P vrstev dochází 
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k jejich krystalizaci. Jedná se o krystalizaci niklu za současné precipitace fosfidu niklu Ni3P. 

Podíl krystalické a amorfní fáze (tzv. stupeň krystalinity) zásadně ovlivňuje celou řadu 

výsledných vlastností deponovaného povlaku. V případě Ni-P povlaků vede absence jasně 

definované krystalické struktury k eliminaci mezikrystalové koroze. [17, 18] 

Jak je patrné z rovnovážného fázového diagramu na obrázku 3 (a), lze v případě Ni-P povlaků 

s obsahem fosforu do 15 hm. % pozorovat pod bodem tání pouze dvě fáze, a to tuhý roztok α 

a fosfid niklu Ni3P. Fáze α obsahuje méně než 0,17 hm. % fosforu rozpuštěného v niklu. 

Fáze Ni3P je intermetalická fáze obsahující 15 hm. % fosforu. Oblast mezi těmito dvěma 

fázemi se skládá z jejich směsi. Tento fázový diagram však platí pouze pro rovnovážný stav 

a prezentuje Ni-P povlak v čistě krystalické formě. [20] 

  

Obrázek 3: Rovnovážný (a) a nerovnovážný (b) fázový diagram pro Ni-P povlak [21] 

Deponovaný Ni-P povlak se však v rovnovážném stavu nenachází a vykazuje kromě 

krystalické povahy také povahu částečně nebo zcela amorfní. Z toho důvodu byl zaveden 

nerovnovážný fázový diagram znázorněný na obrázku 3 (b). Ten zahrnuje metastabilní fáze 

přítomné v nevytvrzeném Ni-P povlaku. Jedná se o fázi β, která je krystalická a fázi γ, která je 

zcela amorfní. Diagram zahrnuje také krystalické fáze přítomné po tepelném vytvrzení 

ve stavu blížícím se rovnováze, konkrétně fázi α a fázi Ni3P. [21] 

2.2 Vnitřní pnutí Ni-P povlaků 

Vnitřní napětí vzniká v povlaku převážně v důsledku rozdílné velikosti atomů niklu a fosforu, 

a je tedy způsobeno krystalovými poruchami. V mnoha vědeckých pracích [3, 22–24] byla 

dokázána existence korelace mezi odolností povlaku (korozivní i mechanickou) a vnitřním 

napětím. Charakter vnitřního pnutí se vzhledem k rostoucímu obsahu fosforu v povlaku mění, 

a to konkrétně z charakteru tahového na tlakový. Jak je patrné z obrázku 4, povlak obsahující 

přibližně 3,5 hm. % fosforu a 10,5 hm. % fosforu má v důsledku těchto změn minimální 

vnitřní pnutí. [17] 
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Obrázek 4: Grafické vyjádření závislosti vnitřního pnutí na obsahu fosforu [20] 

S odkazem na obrázek 3 (b) je Ni-P povlak tvořen při obsahu fosforu 4–7,5 hm. % dvěma 

fázemi, konkrétně fází β a fází γ (kapitola 2.1). Díky jejich vzájemné koexistenci 

je mikrostruktura nekompaktní a povlak je poměrně křehký. Pod 4 hm. % fosforu 

či nad 11 hm. % fosforu se v mikrostruktuře vyskytuje buď fáze β nebo γ. Pokud se tyto fáze 

vyskytují v Ni-P povlaku osamoceně, má vnitřní pnutí tlakový charakter (obrázek 4). [17] 

2.3 Tvrdost Ni-P povlaků 

Vysoká tvrdost je jednou z výjimečných vlastností charakteristických pro Ni-P povlak. 

Je srovnatelná s celou řadou kalených slitin železa a lze ještě zvýšit tepelným vytvrzením. 

Tvrdost deponované vrstvy ovlivňují tři hlavní faktory, konkrétně obsah fosforu v povlaku 

a čas s teplotou při tepelném vytvrzování. Pokud je vyžadována dobrá odolnost Ni-P povlaku 

proti opotřebení, je tvrdost důležitým parametrem.  

V závislosti na obsahu fosforu lze říci, že jeho zvyšováním dochází ke snižování tvrdosti 

deponované vrstvy. Nejvyšší tvrdosti tedy lze dosáhnout při obsahu fosforu okolo 4 hm. % 

(obrázek 5), kdy mikrostrukturu tvoří pouze β-fáze. Při dalším nárůstu obsahu fosforu dochází 

ke vzniku fáze γ na úkor fáze β. Díky tomu, že je γ-fáze měkčí, měřená tvrdost povlaku 

postupně klesá. Minimálních hodnot tvrdosti je dosaženo v případě, kdy struktura obsahuje 

pouze měkkou fázi γ (přibližně při 11 hm. % fosforu). [17] 

 

Obrázek 5: Grafické znázornění závislosti tvrdosti Ni-P povlaku na obsahu fosforu [17] 
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Při tepelném vytvrzování je nutno dbát na strukturu daného povlaku, která se odvíjí od obsahu 

fosforu. Hodnoty tvrdosti v závislosti na obsahu fosforu jsou přehledně znázorněny 

v tabulce 4. Pokud se ve struktuře nachází pouze jediná fáze (buď β nebo γ), je třeba pouze 

jedné reakce k transformaci dané fáze na fázi α a Ni3P. Pro nízkofosforové povlaky nastává 

tato transformace při 400 °C, naopak pro vysokofosforové při 330–360 °C. Při částečně 

amorfní struktuře dochází k transformaci fáze β na α-nikl při 250–290 °C (obrázek 3 b). [17] 

Tabulka 4: Tvrdost povlaku bez tepelného vytvrzení a povlaku s tepelným vytvrzením [18] 

obsah fosforu [hm. %] 
tvrdost deponovaného 

povlaku [HV 0,1] 

tvrdost tepelně vytvrzeného povlaku 

400°C/1 h [HV 0,1] 

2–3 650 1200 

6–9 620 1100 

10–12 520 1050 

2.4 Korozní odolnost Ni-P povlaků 

Nejčastěji se Ni-P vrstva aplikuje jako ochrana proti korozi, neboť poskytuje substrátu lepší 

korozní vlastnosti v nesčetném množství agresivních prostředí. Odolnost povlaku vůči 

podmínkám vnějšího prostředí je dokonce lepší, než odolnost železa, hliníku, niklu či slitin 

chromu.  

Obecně mají amorfní slitiny lepší antikorozní vlastnosti než slitiny z odpovídajících 

polykrystalických materiálů. Slitiny s vyšším obsahem fosforu vykazují vyšší stálost v kyselém 

či neutrálním prostředí, naopak nízkofosforové slitiny jsou odolné v prostředích silně 

alkalických. Tepelným vytvrzením dochází k úbytkům obsahu fosforu v Ni-P matrici, a tím se 

jejich odolnost vůči korozi snižuje. Rychlost koroze v prostředí 75% kyseliny fosforečné 

při 40 °C v závislosti na povaze Ni-P povlaku a délce expozice je zobrazena na obrázku 6. [18] 

 

Obrázek 6: Grafické znázornění závislosti rychlosti koroze na povaze Ni-P povlaku [20] 
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2.5 Vliv poměru Ni
2+

/H2PO2
– 
 v niklovací lázni na sloţení Ni-P povlaku 

Depoziční rychlost Ni-P povlaků je značně ovlivněna poměrem nikelnatých 

a dihydridofosforečnanových iontů. Jak uvádí Riedel [25] ideální poměr 




22

2

POH

Ni
 by měl 

ležet v intervalu 0,3–0,45. Gutzeit a Kring ve své práci [26] uvádí, že nejvyšší depoziční 

rychlosti je dosaženo v případě lázně s poměrem 0,45 (obrázek 7). Pokud je poměr 
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POH

Ni

příliš nízký, nedostatek nikelnatých iontů způsobuje hnědnutí povlaku na povrchu vzorku. 

Čím více tento poměr klesá, tím více se v lázni vyskytuje dihydridofosforečnanových aniontů 

a tím více roste nebezpečí rozkladu niklovací lázně. Naopak při vyšších poměrech 
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Ni

bude ve výsledném deponovaném povlaku méně fosforu a rychlost depozice Ni-P povlaku se 

tak sníží. [17] 

 

Obrázek 7: Grafické znázornění rychlosti depozice Ni-P povlaku v závislosti na poměru Ni
2+

/H2PO2
– 
[26] 

2.6 Vliv pH niklovací lázně na sloţení Ni-P povlaku 

Depoziční proces zahrnuje mnoho následných reakcí (kapitola 2.8) závislých na hodnotě pH. 

Při vyšších hodnotách pH je upřednostňována redukce niklu (reakce 4). Při redukci fosforu 

(reakce 5) vznikají jako vedlejší produkt hydroxylové ionty. Zvýšením hodnoty pH lázně 

dochází k posunu rovnováhy na stranu produktů, a z toho důvodu je redukce fosforu 

potlačena. Protože je depoziční rychlost řízena převážně rychlostí redukce nikelnatých iontů, 

zvýšením hodnoty pH se celková rychlost depozice Ni-P povlaku zvýší. Obsah fosforu bude 

ve výsledné Ni-P vrstvě nižší (obrázek 8). [27] 

Při zvyšování pH může docházet kromě zvýšení depoziční rychlosti a potlačení redukce 

fosforu také ke snižování rozpustnosti nežádoucích monohydridofosforečnanů niklu 

vzniklých v průběhu depozice. Z toho důvodu může dojít k rozkladu lázně nebo k depozici 

těchto molekul do povlaku, ve kterém by tak došlo ke vzniku strukturních defektů. 

Díky přítomnosti monohydridofosforečnanů niklu v celém objemu niklovací lázně 

při zvýšeném pH dojde ke zvýšení povrchu, na kterém může probíhat depozice. V důsledku 

toho se mění katalytický charakter redukce na charakter homogenní. [25] 
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Obrázek 8: Grafické znázornění rychlosti depozice a obsahu fosforu v Ni-P povlaku v závislosti na pH 

niklovací lázně [27] 

2.7 Vliv teploty niklovací lázně na rychlost depozice Ni-P povlaku 

Většina reakcí depozičního procesu má endotermický charakter, a proto je teplota 

nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím rychlost chemické depozice. Jak ukazuje obrázek 9, 

rychlost depozice roste úměrně s teplotou. Kyselé lázně jsou většinou vyhřívány na teplotu 

v rozmezí 80–90 °C. Lázně alkalické jsou vyhřívány na teplotu nižší (přibližně 40 °C), což je 

důvodem, proč mohou být alkalické lázně využity k povlakování plastových substrátů. [27] 

 

Obrázek 9: Grafické znázornění rychlosti depozice Ni-P povlaku v závislosti na teplotě niklovací lázně [27] 

  



18 

 

2.8 Mechanismus chemické depozice  

Bezproudá depozice je druh chemického procesu, během kterého dochází k vyredukování 

kovového niklu na povrchu kovového substrátu (1). [28] 

 
2

0

32

0

222

2 H
2

3
PHPOH3NiOHPOH4Ni  

 (1) 

2.8.1 Redukce niklu 

Nejvíce pravděpodobným mechanismem redukce niklu je mechanismus donor-akceptorní, 

který ve své práci navrhli autoři Cavallotti a Salvago [29]. Tento mechanismus byl později 

na základě kalorimetrické studie ověřen Hitermannem [28]. 

Během reakce (2) dochází nejprve ke vzniku hexaaquanikelnatého iontu v lázni, který 

následně reaguje se dvěma hydroxylovými anionty za vzniku komplexu 

dihydroxotetraaquaniklu. 

 

 

(2) 

Vzniklý komplex reaguje s molekulou dihydridofosforečnanového aniontu. Během reakce (3) 

se z energeticko-sterických důvodů zbavuje molekul vody za vzniku hydroxonikelnatého 

kationtu, který se sorbuje na povrch substrátu. Monohydridofosforečnanový aniont vzniká 

jako vedlejší produkt reakce. 

 

 

(3) 

K samotné redukci elementárního niklu dochází reakcí další molekuly 

dihydridofosforečnanového aniontu s hydroxonikelnatým kationtem (reakce 4). Zároveň 

vzniká atomární vodík, který se slučuje na vodík molekulární. [30] 

 

 

(4) 
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2.8.2 Redukce fosforu 

Salvago a Cavallotti navrhli [29] jako mechanismus redukce fosforu přímou interakci 

katalyticky aktivního niklu nadeponovaného na povrchu substrátu 

s dihydridofosforečnanovým aniontem (viz reakce 5). 

   OHNiOHPPOHNi ads

0

22kat  (5) 

Na základě výše zmíněného schématu reakce (5) byl navržen mechanismus, kdy může 

hydrolyzovaný nikl nadále reagovat s molekulami vody, za současného vzniku tetraaqua-

dihydroxonikelnatého komplexu a protonu, který dále reaguje na plynný vodík (reakce 6–8). 

 

 

(6) 

   HeH  
(7) 

 
2HeH2  

 
(8) 

Z uvedených reakčních schémat je zřejmé, že reakce (4) a (6) zde figurují jako reakce 

konkurenční. Adsorbovaný 


adsNiOH  hraje významnou roli ve vzniku pozorované lamelární 

morfologie Ni-P povlaku. [29] 

Gutzeit přisuzoval ve své práci [31] vznik lamelární morfologie periodickému kolísání obsahu 

fosforu v Ni-P povlaku. Dokud se na katalyticky aktivním povrchu nachází dostatečné 

množství naadsorbovaného 


adsNiOH  a dokud probíhá reakce (4), nemůže docházet k redukci 

fosforu (reakce 5). K vyloučení fosforu musí být povrch katalyticky aktivního niklu dostupný 

pro přímou interakci s dihydridofosforečnanovým aniontem. Pokud ovšem dojde k reakci (6), 

povrch katalyticky aktivního niklu, který byl pokryt naadsorbovaným 


adsNiOH bude 

pro reakci s tímto aniontem volný. Je evidentní, že jakákoliv periodicita mezi reakcemi (4–8) 

povede ke vzniku laminární morfologie deponovaného povlaku. [31]  

Z celkové bilanční rovnice (1) lze vypozorovat, že molární poměr nikelnatých iontů k iontům 

dihydridofosforečnanovým je 1:4.  
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3 PRINCIPY METOD MĚŘENÍ 

3.1 Staticko-plastické zkoušky tvrdosti 

Tvrdost je důležitou mechanickou vlastností převážně u kovových materiálů. Je definována 

jako schopnost materiálu klást odpor proti vnikání cizího tělesa. Měření je založeno 

na posuzování velikosti trvalé deformace materiálu, tzv. vtisku neboli indentu, vyvolaného 

vtlačovaným tělesem (indentorem). Protože u vnikajícího tělesa nesmí docházet k plastickým 

deformacím, bývá nejčastěji jako materiál indentoru používán diamant. [32, 33] 

Zkoušky tvrdosti lze dle velikosti zatížení indentoru (a hloubky vtisku) dělit na zkoušky 

makrotvrdosti, mikrotvrdosti a nanotvrdosti. Mezi nejpoužívanější metody měření patří 

metody dle Vickerse, Knoopa, Rockwella a Brinella. [32, 34] 

3.1.1 Tvrdost dle Vickerse (HV) 

Dle normy ČSN EN ISO 6507-1 je zatížení indentoru udáváno v kilogramech, nicméně 

maximální síla použitá v průběhu měření se udává v newtonech. Takto zatížený diamantový 

indentor tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu je vtlačován do povrchu vzorku, kde vytvoří 

vtisk čtvercového půdorysu. Rozevření jehlanu indentoru je dáno vrcholovým úhlem 

mezi jeho protilehlými stranami, který je roven 136° (obrázek 10).  

 

Obrázek 10: Schéma Vickersova indentoru [33] 
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Tvrdost se vyjadřuje jako podíl použité síly F k ploše vtisku (odpovídající stěnám 

pravidelného čtyřbokého jehlanu). Výpočet se provádí dle vzorce (9), 
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(9) 

kde g [m·s
-2

] je hodnota gravitačního zrychlení, F [N] je hodnota síly maximálního zatížení 

indentoru a d [mm] je velikost úhlopříčky indentu. 

Výhodou zkoušky dle Vickerse je možnost získání stejných hodnot tvrdosti pro různě zvolené 

zatížení. Při zatíženích menších než 200 g lze mluvit o měření tzv. mikrotvrdosti. Při měření 

musí být tloušťka vzorku minimálně 1,5 násobkem délky úhlopříčky vtisku. V případě 

lehkých kovů a slitin musí být vzdálenost středu indentu a okraje vzorku minimálně 

trojnásobkem průměrné hodnoty délky úhlopříček indentu. Vzdálenosti středů 

dvou sousedních vtisků navíc musí být v případě lehkých kovů a slitin minimálně 

šestinásobkem průměrné hodnoty délky úhlopříček indentu. [32–35] 

3.1.2 Další metody měření tvrdosti 

Tvrdost dle Knoopa (HK) je velmi podobná Vickersově způsobu stanovování tvrdosti. 

Knoopův indentor je rovněž tvořen diamantem, zaujímá tvar čtyřstěnného jehlanu a vtisky 

mají tvar kosodélníku s poměrem délek hlavní a vedlejší úhlopříčky 7,11:1. K určení tvrdosti 

materiálu slouží pouze delší (hlavní) úhlopříčka. Hrany identoru svírají úhly 130 ° a 172,5 °. 

Principem tvrdosti dle Brinella (HB) je vtlačování kovové kuličky určitého průměru 

při známém zatížení do materiálu. Měří se průměr vzniklého vtisku po odlehčení.  

Tvrdost dle Rockwella (HR) vychází z měření tvrdosti dle Brinella. Diamantový indentor 

vnikající do povrchu vzorku zde má tvar rotačního kužele s vrcholovým úhlem 120° 

pro tvrdé materiály, případně se jedná o ocelovou kuličku průměru 1,6 mm pro materiály 

měkké. [32–35] 

3.2 Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Rastrovací elektronová mikroskopie je pokročilou analytickou metodou tvořící 

mnohonásobně zvětšený obraz pozorovaného vzorku. O pozorovaném materiálu odhaluje 

řadu informací na mikroskopické úrovni, jako je např. velikost, tvar či krystalografie a další 

chemické a fyzikální vlastnosti.  

Základním principem (obrázek 11) této metody je emise primárních elektronů s vysokou 

energií z jejich zdroje (žhavené wolframové vlákno nebo krystal LaB6), a to ve formě 

soustředěného elektronového svazku. Energie těchto elektronů se značí E0 a obyčejně se 

pohybuje v rozmezí 0,1–30 keV. Po vyzáření elektronů ze zdroje a po jejich urychlení 

v elektrickém poli je elektronový svazek modifikován soustavou magnetických 

či elektrostatických čoček a elektromagnetických cívek. Tato soustava úspěšně redukuje 

průměr elektronového paprsku (na 0,5–2 μm) a postupně ho po řádcích soustřeďuje 

do malých, vzájemně separovaných lokací na zkoumaném materiálu, čímž se vytváří 

skenovací vzor, rastr. [36, 37] 
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Obrázek 11: Princip rastrovacího elektronového mikroskopu [38] 

Při vzájemné interakci elektronového svazku se vzorkem dochází vždy ke vzniku dvou druhů 

odstupujících elektronů. Konkrétně se jedná o elektrony zpětně odražené (Back-Scattered 

Electrons – BSE) a o elektrony sekundární (Secondary Electrons – SE). Elektrony zpětně 

odražené disponují energií srovnatelnou s energií primárního elektronového svazku. Jsou 

vyražené z větší hloubky vzorku než elektrony sekundární a poskytují informaci o lokálních 

změnách materiálu a o jeho složení. Elektrony sekundární jsou vyraženy z atomových orbitalů 

na povrchu materiálu a disponují značně nižší energií, než elektrony primární (0–50 eV, 

přičemž většina elektronů z tohoto rozmezí má energii nižší než 5 eV). Nesou informaci 

o topografii (reliéfu) vzorku ve formě prostorového obrazu s velkou ostrostí.  

Při dopadu primárních elektronů na vzorek může dojít (kromě jevu popsaného výše) 

k uvolnění elektronu a k následnému přechodu jiného elektronu z vyšších energetických sfér 

do vzniklé vakance. Dojde k uvolnění kvanta energie a k emisi buď tzv. Augerova elektronu, 

nebo charakteristického rentgenového záření (obrázek 12). Na tomto principu je založena 

energiově disperzní spektrometrie. [36, 37, 39] 

 

Obrázek 12: Schéma vzniku jednotlivých druhů elektronů a rentgenového záření [40] 
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Odstupující elektrony vznikající po interakci primárního elektronového svazku jsou 

zachycovány detektory. Počet zpětně odražených elektronů je závislý na protonovém čísle 

zkoumaného materiálu. Tyto elektrony jsou zachycovány pomocí dvou detektorů 

(polovodičového a Everhart-Thornleyova). Vzniklý obraz poskytuje informaci o složení 

materiálu. Fáze s vyšší průměrnou hodnotou atomového čísla odrážejí elektrony více 

a na vzniklém obrazu figurují jako světlejší oblasti. Sekundární elektrony jsou vychytávány 

pomocí katody tzv. scintilačního detektoru. Jedná se opět o Everhart-Thornleyův detektor, 

který odsává sekundární elektrony z oblasti nad vzorkem. K pohlcení pouze sekundárních 

elektronů dojde z energetických důvodů, neboť mají oproti odraženým elektronům značně 

nižší energii. Zpětně odražené elektrony tímto detektorem zachyceny nejsou. 

Signály z jednotlivých detektorů jsou digitalizovány, nahrány do paměti počítače a digitálně 

převedeny na obraz. Pro eliminaci srážek elektronů s molekulami vzduchu se pracuje 

ve vakuu (pod tlakem menším než 10
-4

 Pa). Sledované vzorky musí být vodivé, 

aby nedocházelo k hromadění záporného náboje předaného na zkoumaný materiál primárním 

elektronovým svazkem. V případě nevodivých materiálů je zde možnost jejich 

pokovení. [36, 37, 39] 

3.3 Energiově-disperzní spektrometrie (EDS) 

Jak bylo popsáno v přechozí metodě (kapitola 3.2), v důsledku interakce svazku primárních 

elektronů s materiálem může docházet k vyražení elektronů z vnitřních orbitalů atomu. 

Tyto elektrony jsou nahrazeny elektronem z vyšších orbitalů a rozdíl energií jednotlivých 

hladin je vyzářen ve formě rentgenového záření, které je pro daný prvek specifické. Na tomto 

principu je založena metoda EDS. 

Rentgenové záření je detekováno energiově disperzním spektrometrem. Jeho základem 

je monokrystal křemíku dopovaný stopovým množstvím lithia, který mění energii 

dopadajícího rentgenového záření na elektrický náboj. Elektrický náboj je poté zesílen 

a zaregistrován v počítači. Vyhodnocením získaného spektra se zjišťuje zastoupení 

jednotlivých prvků ve vzorku. Analýza je velmi rychlá a trvá v řádech jednotek minut. 

Přístroje jsou schopny analyzovat prvky již od atomového čísla pět (odpovídající atomu 

boru). Mez detekce jednotlivých prvků se pohybuje v rozmezí 0,1–0,5 hm. % a nelze tak 

v případě této metody hovořit o stanovování stopových množství. 

Výstupem měření je EDS spektrum (obrázek 13). Píky vznikají v závislosti na energetických 

přechodech elektronů a jsou pro jednotlivé prvky specifické. [36, 37, 39] 

 

Obrázek 13: Ukázka EDS spektra Ni-P povlaků 
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3.4 Rentgenová strukturní analýza (XRD) 

Tato metoda se využívá především k určení strukturního a fázového složení látek převážně 

krystalického charakteru, ve kterých jsou atomy pravidelně rozloženy v krystalické mřížce. 

Při dopadu monochromatického rentgenového záření (jedné vlnové délky) může dojít k jeho 

pružnému rozptylu na elektronech ve vnějších slupkách atomu. Pružný rozptyl znamená, 

že vlnová délka dopadajícího a rozptýleného záření je stejná. [37, 41, 42] 

Pro interferenci dvou paprsků je nezbytné splnění tzv. Braggovy podmínky (10), ze které 

vyplývá, že dráhový rozdíl těchto rentgenových paprsků musí být celočíselným násobkem 

jejich vlnové délky: 

 θsin2  dn   (10) 

kde n je celé číslo, λ je vlnová délka rentgenového monochromatického záření, 

d je vzdálenost mezi pomyslnými rovnoběžnými vrstvami atomů krystalové mřížky a θ  je 

úhel dopadajícího záření na strukturní rovinu. 

Pokud je splněna Braggova rovnice a pokud jsou oba dopadající paprsky rovnoběžné, dochází 

po odražení k jejich interferenci a ke vzniku tzv. difrakčních maxim, které jsou svou polohou, 

intenzitou a tvarem závislé na druhu a uspořádání atomů v prostoru a pro každou látku tak 

jsou specifické. Na tomto principu je závislá celá metoda XRD, její provedení a postup 

měření. 

Zdrojem záření bývá tzv. rentgenka. Jedná se o trubici obsahující dvě elektrody umístěné 

ve vakuu (10
–4

 Pa), na které je kladeno napětí (20–60 kV). Elektrony jsou emitovány katodou, 

jsou urychleny vysokým napětím a dopadají na anodu. Většina kinetické energie těchto 

elektronů se mění na teplo (98–99 %), proto musí být anoda chlazena, aby nedošlo k jejímu 

roztavení. Zbytkové množství energie je vyzářeno jako rentgenovo záření. 

Záření je usměrněno kolimátory a filtry převedeno na monochromatické. Následně dopadá 

na vzorek v goniometru, který se konstantní rychlostí otáčí a dochází tak k plynulým změnám 

velikosti úhlu dopadajícího záření. 

Za vzorkem je umístěn k počítači připojený detektor zaznamenávající intenzitu sekundárního 

záření v závislosti na úhlu dopadu záření primárního. Analýzou vzniklého difrakčního 

obrazce lze zpětně studovat krystalické složení vzorku a jeho mikrostrukturu. [42, 43] 

Při měření se plynule otáčí studovaným vzorkem nebo (v případě statického vzorku) 

rentgenkou a detektorem. Úhel dopadu monochromatického rentgenového záření se postupně 

mění a v určitém okamžiku dojde ke splnění Braggovy rovnice a ke konstruktivní interferenci 

rentgenových vln po ohybu. Tato konstruktivní interference se na difraktogramu projeví 

jako pík. V případě amorfních či semikrystalických materiálů je krystalová mřížka 

deformována a nelze na difraktogramu pozorovat ostrý pík (obrázek 14 a). [37, 41–43] 
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Obrázek 14: Difraktogram amorfního (a) a krystalického (b) Ni-P povlaku [44] 

V případě krystalických materiálů je deformace krystalické mřížky podstatně nižší (obsahuje 

např. jen několik málo bodových poruch) a lze tak na difraktogramu pozorovat ostré, jasně 

vymezené píky (obrázek 14 b). Z Braggovy rovnice poté lze vypočítat mezirovinnou 

vzdálenost d, protože úhel a vlnová délka záření jsou známé, a určit tak strukturu dané látky. 

Velikost krystalitů ve vzorku lze stanovit pomocí tzv. Scherrerovy rovnice (11): 

  
 θL

λK
θB

cos


  (11) 

kde B je pološířka píku, K je Scherrerova konstanta, λ je vlnová délka využitého záření a L je 

velikost krystalitů. 

Scherrerova konstanta K je závislá na mnoha parametrech, nejvíce je však ovlivněna tvarem 

krystalitů. Pro krystality dokonale kulatého tvaru dosahuje hodnoty 0,89, obvykle je však 

rovna 1 případně se vždy pohybuje v intervalu 0,62–2,08. Ze Scherrerovy rovnice (11) 

vyplývá, že velikost krystalitů roste s rozšířením píků nepřímo úměrně. [45] 
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4 SOUČANÝ VÝZKUM 

4.1 Vliv pH lázně na vlastnosti Ni-P povlaků 

Ve své práci [46] se autoři Ansari a Thakur zabývali vlivem pH niklovací lázně 

na mechanické a tribologické vlastnosti Ni-P povlaků deponovaných na hořčíkové slitině 

AZ91. Pro experiment byly využity tři niklovací lázně lišící se hodnotami pH. Jak je uvedeno 

v tabulce 5, hodnoty pH jednotlivých lázní byly 3,5; 6,5 a 10,0. Autoři neuvádí obsah fosforu 

ve vyloučených Ni-P povlacích, nicméně na základě literatury [25] lze přepokládat, 

že s rostoucím pH jeho obsah v povlaku klesá. 

Tabulka 5: Složky niklovací lázně a podmínky depozice [46] 

složky lázně a operační podmínky lázeň A lázeň B lázeň C 

hexahydrát síranu nikelnatého [g·dm
–3

] 18 18 18 

monohydrát dyhydridofosforečnanu sodného [g·dm
–3

] 22 22 22 

kyselina citrónová [g·dm
–3

] 5 5 5 

octan sodný [g·dm
–3

] 13 13 13 

bifluorid amonný [g·dm
–3

] 8 8 8 

kyselina fluorovodíková (40% v/v) [cm
3
·dm

–3
] 12 12 12 

pH (nastaneno přídavkem NaOH) 3,5 6,5 10,0 

teplota [°C] 80 ± 1 80 ± 1 80 ± 1 

Pomocí metody FESEM (Field Emission Scanning Electron Microscopy) byla nejlepší 

struktura a morfologické vlastnosti pozorovány u Ni-P povlaku vyloučeného při pH 6,5 

(lázeň B) a tento povlak dosahoval nejnižší drsnosti (tabulka 6). Z hlediska mechanických 

vlastností dosahovaly všechny Ni-P povlaky vyšší tvrdosti, než je tvrdost samotného substrátu 

a povlak deponovaný v lázni B dosahoval ze studovaných vzorků tvrdosti nejvyšší 

(tabulka 6). S využitím metody XRD byla pouze v případě povlaku deponovaném při pH 6,5 

naměřena difrakce Ni (1,1,1) při 2θ = 44,8 °. V případě lázně A (pH 3,5) a lázně C (pH 10,0) 

nebyly pomocí XRD žádné difrakce niklu naměřeny. 

Veškeré povlaky byly metodou pin-on-disk charakterizovány z hlediska tribologických 

vlastností při normálovém zatížení 20 N a při 100 ot/min a vyhodnoceny pomocí LM. 

Nejlepší hodnoty byly z hlediska otěrových vlastností stanoveny v případě povlaku 

deponovaného v lázni B, kdy opotřebení dosahovalo pouze 9,794·10
-4

 μm a frikční koeficient 

byl stanoven na 0,14. [46] 

Tabulka 6: Průměrné hodnoty drsnosti a tvrdosti Ni-P povlaků [46] 

 

drsnost Ra [μm] mikrotvrdost [HV 0,2] 

lázeň A 3,80 126 

lázeň B 1,20 478 

lázeň C 4,86 231 

substrát (AZ91) – 91 
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4.2 Vliv povrchově aktivní látky na vlastnosti Ni-P povlaků 

Cílem práce [47] autorů Ansariho a Thakura bylo stanovit vliv povrchově aktivní látky (PAL) 

laurylsulfátu amonného (ALS) na mikrostrukturu a povrchové vlastnosti Ni-P povlaku 

deponovaného v kyselé niklovací lázni na předupravený substrát AZ91. Celkem bylo 

v lázních lišících se pouze přídavkem PAL (tabulka 7) připraveno pět různých vzorků při pH 

lázní 6,5 a teplotě 82 °C.  

Tabulka 7: Stanovená míra opotřebení Ni-P povlaků deponovaných v niklovacích lázních s různou 

koncentrací dané povrchově aktivní látky [47] 

 
lázeň A lázeň B lázeň C lázeň D lázeň E 

koncentrace ALS [g·dm
–3

] 0 0,5 1,0 1,5 2,0 

míra opotřebení [mm
3
·N

–1
·m

–1
] 0,22 0,19 0,17 0,16 0,17 

Metodou FESEM bylo stanoveno, že morfologie povlaku deponovaného v přítomnosti ALS 

v niklovací lázni byla tvořena částicemi Ni-P ve formě kuliček. S rostoucí koncentrací PAL 

rostla také sféricita Ni-P částic, naopak částice deponované v lázni bez přítomnosti ALS byly 

plytkého charakteru. Pomocí XRD byla na všech diagramech analyzována jedna výrazná 

difrakce Ni (1,1,1) při 2θ = 45 °. Ze získaného difraktogramu a analýzy EDS vyplývá, 

že s rostoucí koncentrací ALS v lázni docházelo k růstu obsahu fosforu v deponované Ni-P 

vrstvě (obrázek 15). 

 

Obrázek 15: Grafické znázornění obsahu fosforu v Ni-P povlacích v závislosti na koncentraci PAL 

v niklovací lázni [47] 

Z hlediska tribologických vlastností byla pomocí metody pin-on-disk měřena odolnost 

proti opotřebení při 25 °C a 60% relativní vlhkosti při zatížení 10 N a 200 ot/min. 

Bylo zjištěno, že tato vlastnost úměrně roste s koncentrací PAL v niklovací lázni. 

Míra opotřebení v závislosti na koncentraci ALS je znázorněna v tabulce 7. [47] 

4.3 Vliv komplexotvorných činidel na vlastnosti Ni-P povlaků 

Práce Ashtianiho a kol. [48] se zabývá studiem Ni-P povlaků deponovaných v kyselých 

niklovacích lázních v přítomnosti různých komplexotvorných činidel na předupravený 

substrát oceli Ck45. Obsah fosforu ve vyloučených povlacích byl pozorován v závislosti 

na přidaných komplexotvorných činidlech, stejně jako jeho efekt na morfologii, tvrdost 

a korozní odolnost. Depozice probíhala po dobu 80 minut v niklovacích lázních při 90 °C 

a při pH 5. Složení lázně je zaznamenáno v tabulce 8. 
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Tabulka 8: Složení niklovacích lázní [48] 

složky lázně lázeň A lázeň B lázeň C 

síran nikelnatý [g·dm
–3

] 30 30 30 

dihydridofosforečnan sodný [g·dm
–3

] 25 25 25 

citrát sodný [g·dm
–3

] 20 – – 

octan sodný [g·dm
–3

] – 20 – 

kyselina mléčná (88%) [cm
3
·dm

–3
] – – 20 

thiomočovina [g·dm
–3

] 2 2 2 

obsah niklu [hm. %] 87,80 83,44 80,25 

obsah fosforu [hm. %] 9,35 10,31 11,45 

V závislosti na komplexotvorných činidlech (citrát sodný, octan sodný, kyselina mléčná) bylo 

metodou EDS pozorováno prvkové složení povlaku. Nejnižšího obsahu fosforu ve vyloučené 

Ni-P vrstvě bylo dosaženo v přítomnosti citrátu sodného, naopak nejvíce fosforu se v povlaku 

vyskytovalo při depozici v přítomnosti kyseliny mléčné (tabulka 8). 

Morfologie povlaku byla studována rastrovací elektronovou mikroskopií (SEM) a lišila se 

u vzorků deponovaných v přítomnosti různých komplexotvorných činidel. U vzorků lze 

pozorovat odlišnosti v morfologii v závislosti na množství fosforu v povlaku, kdy s rostoucím 

obsahem fosforu dochází ke snižování velikosti deponovaných sférických částic Ni-P. 

Sférický charakter částic mimo jiné popsali ve své práci [49] autoři Balaraju a Rajam, menší 

velikost Ni-P částic v závislosti na obsahu fosforu byla popsána také v práci [50] autorů Lua 

a Zangariho. 

U tepelně vytvrzených vzorků (při 400 °C) byla měřena mikrotvrdost dle Vickerse. Jak je 

uvedeno v tabulce 9, deponované povlaky dosahovaly značně vyšší tvrdosti než samotný 

substrát. Nejvyšších hodnot dosáhl povlak deponovaný v přítomnosti citrátu sodného 

(970 HV 0,05). S rostoucím obsahem fosforu docházelo k poklesu tvrdosti tepelně 

vytvrzených vzorků. Stejný jev byl pozorován v práci [51]. 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty mikrotvrdosti jednotlivých vzorků po tepelném vytvrzení [48] 

Vzorek Mikrotvrdost [HV 0,05] 

Ni-P deponovaný v lázni A 970 

Ni-P deponovaný v lázni B 856 

Ni-P deponovaný v lázni C 788 

substrát 165 

Z hlediska korozních vlastností byl stanoven hmotnostní úbytek vzorku v 3,5% roztoku NaCl 

v průběhu 20 dní. U substrátu docházelo vzhledem k času k téměř lineárním ztrátám 

hmotnosti. Po 480 hodinách (20 dnech) vykazoval ocelový substrát nejvyšší ztráty hmotnosti 

(4,90 mg·cm
-2

). Vzorek s povlakem deponovaným v lázni A vykazoval hodnoty hmotnostních 

ztrát nejnižší (1,45 mg·cm
-2

). Z potenciodynamických měření bylo stanoveno, že s klesajícím 

obsahem fosforu v povlaku docházelo k poklesu korozní rychlosti. [48] 
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4.4 Zhodnocení vlastností vytvrzeného vícevrstvého Ni-P povlaku 

V  práci [52] se Hadipour a kol. zabývali porovnáním vlastností tří předupravených substrátů 

slitiny mědi odlišně pokovených Ni-P povlakem. Na vzorek A byla nadeponována jedna 

vrstva vysokofosforového povlaku tloušťky 30 µm, vzorek B byl pokoven nejprve 

15µm vrstvou středofosforového povlaku a následně 15µm vrstvou povlaku 

vysokofosforového. Vzorek C byl postupně pokoven vrstvou s nízkým, středním a vysokým 

obsahem fosforu jednotné tloušťky 10 µm. Podmínky, při kterých probíhala depozice 

jednotlivých vrstev jsou shrnuty v tabulce 10. Po deponaci povlaků na substrát byly vzorky 

tepelně vytvrzeny při 360 °C po dobu 1 h. 

Tabulka 10: Depoziční podmínky Ni-P vrstev [52] 

Ni-P povlak pH teplota [°C] rychlost depozice [µm·h
-1

] 

nízkofosforový 6–6,1 88–90 18–20 

středofosforový 5–5,1 90–92 18–20 

vysokofosforový 4–4,1 92–94 18–20 

Vzorky byly na průřezu pozorovány pomocí SEM a LM. Jelikož nízkofosforový povlak 

dosahuje nižší odolnosti vůči korozi než povlaky s vyššími obsahy fosforu, došlo v průběhu 

leptacího procesu k vytvoření vrstev různých barev. Pomocí SEM bylo potvrzeno, 

že vícenásobné pokovení může být realizováno bez vzniku mezivrstev a strukturních defektů 

na rozhraní povlaků.  

Touto metodou byla studována morfologie vysokofosforových povlaků a Ni-P částice zde 

vykazovaly typickou sférickou strukturu. U vzorku A bylo ve vrstvě pozorováno množství pórů, 

které mohly vzniknout pravděpodobně jako důsledek vývoje vodíku při chemické depozici. U 

vzorku B byly pozorovány póry menších rozměrů a vzorek C obsahoval póry nejmenší. Autoři 

proto usuzují, že množství a velikost pórů lze redukovat vícenásobnou depozicí Ni-P povlaků 

zahrnujících různé obsahy fosforu. Povrchová morfologie vzorku C byla kompaktní 

a homogenní, což mohlo být důvodem pro lepší otěruvzdornost tohoto vzorku.  

Analýzou EDS byl obsah fosforu v nízkofosforové vrstvě stanoven na 4,88 hm. %, ve vrstvě 

středofosforové na 8,99 hm. % a ve vysokofosforové vrstvě na 13,22 hm. %. Tvrdost byla 

měřena dle Vickerse při zatížení 50 g. Hodnoty naměřených tvrdostí jednotlivých tepelně 

vytvrzených vrstev a substrátu jsou shrnuty na obrázku 16. [52] 

 

Obrázek 16: Grafické znázornění tvrdostí tepelně vytvrzených Ni-P vrstev a substrátu [52] 
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Z otěrových zkoušek byla stanovena ztráta hmotnosti pro vzorek A na 17,2 mg, pro vzorek B 

na 14,52 mg a pro vzorek C na 11,05 mg. Z těchto výsledků lze usuzovat, že vícevrstevné 

povlaky jsou lépe odolné vůči opotřebení, přičemž nejlepších hodnot dosáhl vzorek C. [52] 

4.5 Vliv obsahu fosforu na korozní vlastnosti Ni-P povlaků 

V publikaci [53] byly Ni-P povlaky studovány z elektrochemického hlediska pomocí 

potenciometru PGP 201. Potenciodynamické polarizační testy byly měřeny s krokem 

skenování 2 mV/s. Korozivním prostředím byl 3,5% roztok NaCl. 

Nejprve byly testovány tři vzorky s povlaky o různém obsahu fosforu. Rychlost koroze 

u vzorku B (9,5 hm. % P) byla 13,96 µm/rok a tento povlak vykazoval nejlepší odolnost 

vůči korozi. Naopak nejhorší korozní vlastnosti vykazoval vzorek A (5,5 hm. % P), 

kde rychlost koroze činila 24,73 µm/rok. Tento vzorek vykazoval podobné korozní vlastnosti 

jako vzorek C (12 hm. % P) s rychlostí koroze 23,66 µm/rok.  

Další korozní testy proběhly na vzorcích D, E a F s různou dobou depozice v niklovací lázni, 

která po řadě činila 10, 15 a 20 min. Vzorek F vykazoval nejnižší rychlost koroze 

(14,35 µm/rok), naopak vzorek D vykazoval rychlost koroze nejvyšší (83,72 µm/rok). 

Rychlost koroze vzorku E činila 71,80 µm/rok. 

Nakonec byly měřeny korozní vlastnosti vzorků G, H a I. Tyto vzorky byly deponovány 

při rozdílném pH niklovací lázně (po řadě 5, 4 a 3,5) při depoziční době 10 min a teplotě 

83 °C. Nejlepší odolnost vůči korozi byla naměřena u vzorku G, který při daném pH obsahuje 

dle autorů nejvíce fosforu. Rychlost koroze vzorku G činila 12,96 µm/rok, 

vzorku H 17,40 µm/rok a vzorku I 14,37 µm/rok. [53] 

4.6 Vliv pH lázně na vlastnosti Ni-P povlaků 

V práci [54] autorů Czaganyho a Baumliho byl pozorován efekt pH niklovací lázně 

na výsledné vlastnosti Ni-P povlaků, které byly deponovány na předupravenou ocel W302 

v niklovacích lázních. Složení lázní je zobrazeno v tabulce 11. Kromě pH hodnot se lázně 

alkalické lišily od lázní neutrálních a kyselých ještě v přidaném komplexotvorném činidle. 

Hodnoty pH lázní byly řízeny přídavky 10% roztoku kyseliny sírové a 10% roztoku 

hydroxidu sodného. Z hlediska výsledných vlastností byly studovány jak povlaky 

nevytvrzené, tak také povlaky vytvrzené při 400 °C po dobu 1 hodiny. 

Tabulka 11: Složení niklovacích lázní a podmínky depozice [54] 

 

  

typ lázně pH lázně složení lázně koncentrace podmínky 

kyselá 

nebo 

neutrální 

4,2; 5,2; 6,2; 7,2 

NiSO4 15 g·dm
–3

 
Teplota:  

80 °C; 

Rychlost míchání: 

200 ot/min; 

Čas depozice: 

60 min 

Objem lázně: 

50 ml 

CH3COONa 13 g·dm
–3

 

NaH2PO2 14 g·dm
–3

 

CH4N2S 1 mg·dm
–3

 

alkalická 8,2; 9,2 

NiSO4 15 g·dm
–3

 

Na3C6H5O7 50 g·dm
–3

 

NaH2PO2 14 g·dm
–3

 

CH4N2S 1 mg·dm
–3

 



31 

 

Rastrovací elektronovou mikroskopií byla pozorována morfologie povrchu vzniklých Ni-P 

povlaků. Povrch povlaku deponovaného při pH 4,2 byl jemný, nicméně obsahoval množství 

tmavých nehomogenit, které mohly vznikat v průběhu vylučování Ni-P vrstvy [55]. 

Morfologie vrstvy deponované při pH 7,2 vykazovala sférickou strukturu s většími shluky 

částic Ni-P. Ostatní povlaky byly vyloučeny stejnoměrně bez viditelných prasklin, 

což ukazuje na dobrou adhezi mezi deponovanou Ni-P vrstvou a substrátem. 

Metodou EDS byl stanoven obsah fosforu v deponované Ni-P vrstvě při rozdílných 

pH hodnotách. Jak lze vidět na obrázku 17, množství fosforu v povlaku nejprve s rostoucím 

pH klesá. Při pH 6,2 byla jeho hodnota nejnižší, konkrétně 3,67 hm. %, kdy se příliš nelišila 

od hodnoty 3,75 hm. %, naměřené při pH 7,2. Tyto výsledky odpovídají literatuře popisující 

mechanismus redukce fosforu v kyselých lázních [25] a obecně vlivu pH na množství fosforu 

v povlaku (kapitola 2.6). V alkalických lázních však dochází při pH 8,2 k prudkému nárůstu 

obsahu fosforu, kde dosahuje své nejvyšší naměřené hodnoty (13,48 hm. %). To je způsobeno 

pravděpodobně využitím rozdílného komplexotvorného činidla nebo přítomností 

thiomičoviny, která při nižších koncentracích (< 1 mg) v kyselém prostředí podporuje redukci 

nikelnatých iontů, zatímco v prostředí alkalickém se rozkládá za vzniku močoviny [56]. 

Tento děj může ovlivnit redukční proces Ni-P povlaku a pozměnit jeho složení.  

 

Obrázek 17: Grafické znázornění tvrdostí substrátu, deponovaných i tepelně vytvrzených Ni-P povlaků 

a jejich obsahu fosforu v závislosti na pH niklovací lázně [54] 

Mikrotvrdost byla měřena tvrdoměrem při zatížení 10 g s výdrží 10 s a její průměrné hodnoty 

(získané ze tří měření) jsou uvedeny na obrázku 17. Tvrdost substrátu činila 204 HV 0,01. 

Všechny Ni-P povlaky dosahovaly tvrdosti vyšších hodnot. Vrstva obsahující nejvyšší 

množství fosforu (13,48 hm. %) deponovaná při pH 8,2 dosahovala nejnižších hodnot tvrdosti 

(363 HV 0,01), zatímco vrstva s nejnižším množstvím fosforu (3,67 hm. %) deponovaná 

při pH 6,2 byla nejtvrdší (634 HV 0,01). Po tepelném vytvrzení tvrdost deponovaných 

povlaků ve všech případech vzrostla. Nejvyšších hodnot tvrdosti dosáhly povlaky s vyšším 

obsahem fosforu, pravděpodobně v důsledku většího množství vznikající tvrdé fáze Ni3P. 

Tvrdost povlaků deponovaných v alkalické lázni se po tepelném vytvrzení zdvojnásobila, 

zatímco v případě povlaků získaných v kyselém prostředí lze mluvit o mnohem menším 

nárůstu tvrdosti. [54]  
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Pomocí LM byla na příčném řezu v závislosti na pH lázně studována tloušťka deponovaného 

povlaku. Jak můžeme vidět na obrázku 18, nejvyšší depoziční rychlosti Ni-P vrstvy (19,8 µm) 

bylo dosaženo při pH 6,2. To je pravděpodobně způsobeno vyšší redukcí nikelnatých iontů 

při zvýšeném pH v kyselých lázních na úkor fosforu, neboť nikelnaté ionty řídí rychlost 

depozice (kapitola 2.6). Při neutrálním pH se začala depoziční rychlost snižovat a nejnižších 

hodnot (4,8 µm) dosáhla při pH 8,2. [54] 

  

Obrázek 18: Grafické znázornění tloušťky deponovaných povlaků v závislosti na pH lázně [54] 

Výsledky analýzy XRD ukázaly, že povlaky se středním a vysokým obsahem fosforu měly 

amorfní charakter, zatímco povlaky s nízkým obsahem fosforu byly částečně amorfní. 

Po tepelném vytvrzení došlo v souladu s literaturou [51, 57] k přeměně Ni-P struktury 

na krystalický nikl a fázi Ni3P. [54] 
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5 CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je příprava bezproudově deponovaných Ni-P povlaků o různém 

obsahu fosforu a následném určení mikrostruktury pomocí metody XRD. 

Na kovovém substrátu budou připraveny nikl-fosforové povlaky o různém obsahu fosforu 

(od nízkofosforových po vysokofosforové povlaky), které budou studovány pomocí XRD, 

SEM s EDS a tvrdoměru. Bude sledován poměr krystalické a amorfní fáze v závislosti 

na obsahu fosforu a budou stanoveny mechanické vlastnosti připravených povlaků. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Pouţité chemikálie 

Veškeré materiály a chemikálie uvedené v tabulce 12 byly využity pro zpracování 

experimentální části bakalářské práce. 

Tabulka 12: Seznam využitých chemikálií 

použitá látka 

etanol (Lihovar Kolín, min. 96%) 

isopropanol (Nanobala s.r.o., 99,9%) 

kyselina pikrová (Dorapis, min. 99%) 

kyselina octová (Penta s.r.o., 99,8%) 

destilovaná voda (FCH VUT v Brně, vodivost < 0,7 µs·cm
-2

) 

niklovací lázeň (vývoj na FCH VUT v Brně, laboratoř kovů a koroze) 

alkalická odmašťovací lázeň (vývoj na FCH VUT v Brně, laboratoř kovů a koroze) 

kyselá mořící lázeň (vývoj na FCH VUT v Brně, laboratoř kovů a koroze) 

pryskyřice EpoFix resin (Struers) 

vytvrzovadlo EpoFix hardener (Struers) 

diamantová brousící pasta D 2 (Urdiamant s.r.o.) 

diamantová brousící pasta D 0,7 (Urdiamant s.r.o.) 

6.2 Pouţitý substrát AZ91 

Jako substrátu bylo využito hořčíkové slitiny AZ91. Její složení bylo stanoveno [58] pomocí 

GDOES (Glow-Discharge Optical Emission Spectroscopy) a je uvedeno v tabulce 13 

společně se standardním složením dle normy ASTM B93/B93M-15 a ASTM B94-13: 

Tabulka 13: Normované a naměřené složení použitého substrátu AZ91 [58] 

složení 
Al 

[hm. %] 

Zn 

[hm. %] 

Mn 

[hm. %] 

Si 

[hm. %] 

Fe 

[hm. %] 

Ni 

[hm. %] 

ostatní 

prvky 

Mg 

[hm. %] 

měření 8,80 0,81 0,32 0,01 0,004 0,00 0,02 bal.
1
 

norma 8,7–9,3 0,8–1,2 0,0–1,5 
max. 

0,02 

max. 

0,02 

max. 

0,005 

max. 

0,3 
bal. 

6.3 Pouţité přístroje 

6.3.1 Metalografická pila Discotom-6 

Metalografická pila Discotom-6 od společnosti Struers byla využita pro mechanické dělení 

hořčíkového substrátu na požadované rozměry. Bylo využito řezných kotoučů vhodných 

pro dělení měkkých materiálů za současného chlazení vodou s přídavkem antikorozní směsi. 

6.3.2 Metalografická bruska Kompakt 1031 

K mechanickému vybroušení povrchu substrátu před depozicí Ni-P vrstvy bylo využito 

metalografické brusky Kompakt 1031 od společnosti MTH Hrazdil s.r.o. Pro broušení bylo 

využito kotoučů různých drsností za současného chlazení vodou. 

                                                 
1
 bal. je zkratka pro balance, volně přeloženo „zůstatek; zbytek“ 
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6.3.3 Metalografická pila Secotom-50 

Pro dělení poniklovaných vzorků a k vytvoření metalografického výbrusu byla využita přesná 

metalografická pila Secotom-50 od společnosti Struers s možností automatického řezání. 

Rychlost řezání byla nastavena na hodnotu 0,3 mm·s
-1

. Z důvodu nižší tloušťky Ni-P vrstvy 

bylo využito řezných kotoučů pro měkké materiály. Chladícím médiem byla voda 

s přídavkem antikorozní směsi. 

6.3.4 Automatická bruska Tegramin-25 

Automatická bruska Tegramin-25 od společnosti Struers byla využita k přípravě 

metalografického výbrusu, kde byly vybroušeny a vyleštěny vzorky slitiny AZ91 

s deponovanou Ni-P vrstvou. Broušení a leštění probíhalo na příčném řezu pro pozdější 

pozorování optickým mikroskopem. Pro jednotlivé kroky procesu broušení a leštění 

byla nastavena definovaná rychlost otáčení a přítlačná síla. Broušení probíhalo na brusných 

kotoučích různé drsnosti s kontinuálním přídavkem chladícího média, vody. Leštění probíhalo 

na leštících kotoučích s přídavkem diamantových past a jako lubrikant byl využit isopropanol. 

6.3.5 Invertovaný světelný mikroskop Zeiss Axio Observer Z1m 

Pro pozorování mikrostruktury slitiny AZ91 a pro charakterizaci Ni-P povlaku bylo využito 

invertovaného světelného mikroskopu Zeiss Axio Observer Z1m. 

6.3.6 Mikrotvrdoměr LECO AMH 55 

Pro měření mikrotvrdosti deponovaných Ni-P povlaků byl využit mikrotvrdoměr 

LECO AMH 55. Měření probíhalo metodou dle Vickerse při zatížení 25 g s výdrží 10 s podle 

normy ASTM E384. 

6.3.7 Zlatička Polaron 

Pro charakterizaci deponovaných Ni-P povlaků, hořčíkového substrátu a rozhraní 

hořčíkový substrát/Ni-P povlak na SEM bylo nutno tyto vzorky předem vhodně upravit 

(tj. zvodivět). Proto byly vzorky pozlaceny pomocí zlatičky Polaron, kde došlo k naprášení 

10 nm tlusté Au-Pd vrstvy. 

6.3.8 Elektronový mikroskop Zeiss Evo LS 10 s vyuţitím EDS analýzy 

Morfologie a struktura Ni-P povlaků byla charakterizována pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu Zeiss Evo LS 10. Prvkové složení a distribuce jednotlivých prvků 

v Ni-P povlacích bylo stanoveno metodou EDS. 

6.3.9 Rentgenový difrakční analyzátor Empyrean 

Pro stanovení mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků a stanovení velikosti krystalitů 

v Ni-P povlacích byl využitý rentgenový difrakční analyzátor Empyrean.  
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6.4 Příprava Ni-P povlaků 

6.4.1 Předúprava hořčíkové slitiny AZ91 

Jako substrát pro následnou depozici Ni-P povlaků byla zvolena litá hořčíková slitina AZ91 

o složení uvedeném v tabulce 13 (kapitola 6.2). Celkem bylo připraveno 15 vzorků. Pomocí 

metalografické pily Discotom-6 bylo připraveno 10 vzorků o rozměrech 20 × 20 × 7 mm 

a 5 vzorků o rozměrech 30 × 30 × 7 mm. V horní části každého vzorku byla vyvrtána díra 

sloužící k zavěšení vzorků v niklovací lázni v průběhu depozice. 

U takto připravených vzorků následovalo ruční broušení, které probíhalo na metalografické 

brusce Kompakt 1031. Broušení sloužilo k odstranění nehomogenit, nečistot a stop 

po obrábění na povrchu hořčíkového substrátu. Využito bylo brusných SiC papírů 

s označením 220, 600 a 1200. K odstranění převážně organických nečistot a tuků byly vzorky 

v rámci předúpravy ponořeny do vyhřáté alkalické odmašťovací lázně po dobu 20 minut. 

K aktivaci povrchu a jeho zdrsnění byla využita kyselá mořící lázeň, do které byly vzorky 

ponořeny po dobu 5 s. Mezi každým krokem byl proveden třístupňový oplach v destilované 

vodě, oplach isopropanolem a vzorky byly následně vysušeny proudem horkého vzduchu. 

6.4.2 Proces chemické depozice 

Chemická depozice Ni-P povlaků probíhala v niklovacích lázních (obrázek 19) s různými 

poměry nikelnatých a dihydridofosforečnanových iontů. V závislosti na metodě dalšího 

měření byly využity různé doby depozice, díky nimž se předpokládaly [30] rozdílné tloušťky 

Ni-P vrstev. Poměry Ni
2+

/H2PO2
–
 v lázních a doby depozice zobrazuje tabulka 14. 

Po ukončení niklovacího procesu následoval třístupňový oplach vodou, vzorky byly následně 

opláchnuty isopropanolem a sušeny v proudu horkého vzduchu. 

Tabulka 14: Parametry a operační podmínky niklovacích lázní a využitých vzorků 

poměr 
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2
PO/HNi  doba depozice [h] 

0,1 5 6 2,5 

0,2 5 6 2,5 

0,3 4 6 2 

0,44 4 6 2 

0,75 4 6 2 

označení vzorků A B C 

rozměry vzorků [mm] 20 × 20 × 7 20 × 20 × 7 30 × 30 × 7 

předpokládaná tloušťka povlaku [µm] 30 50 20 

charakterizace SEM, EDS mikrotvrdost, LM, SEM  XRD 

V případě pokovených vzorků v lázních s poměry Ni
2+

/H2PO2
–
 0,1 a 0,2 byla volena delší 

doba depozice z důvodu nižší depoziční rychlosti Ni-P povlaků. 

 

Obrázek 19: Použité niklovací lázně s různým poměrem Ni
2+

/H2PO2
–
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6.5 Analýza připravených vzorků  

6.5.1 Charakterizace hořčíkové slitiny AZ91 

Pro charakterizaci substrátu AZ91 byl proveden metalografický výbrus, kdy hořčíková slitina 

AZ91 byla vybroušena a vyleštěna pomocí automatické brusky Tegramin-25. V rámci 

broušení byly použity brusné SiC kotouče s označením 320, 1200, 4000. Vzorky byly 

následně vyleštěny na výslednou drsnost ¼ µm. Vyleštěné vzorky slitiny AZ91 byly následně 

naleptány pomocí leptací směsi pikral (4,2 g kyseliny pikrové, 10 ml destilované vody, 10 ml 

kyseliny octové, 70 ml etanolu). Mikrostruktura byla charakterizována pomocí LM a SEM. 

Tvrdost byla stanovena metodou dle Vickerse při zatížení 1 kg s výdrží 10 s. Průměrná 

tvrdost byla stanovena z 10 naměřených hodnot. 

6.5.2 Morfologie a prvkové sloţení deponovaných Ni-P povlaků 

Morfologie Ni-P povlaků (vzorky A) byla charakterizována pomocí SEM. Vhodně dělené 

vzorky pomocí pily Secotom-50 byly následně zality za studena směsí pryskyřice 

EpoFix resin a vytvrzovadla EpoFix hardener. Po provedení metalografického výbrusu 

na brusce Tegramin-25 byly vzorky charakterizovány pomocí LM. Následně byly pozlaceny 

pomocí zlatičky Polaron. Metodou EDS bylo stanoveno prvkové složení a distribuce fosforu 

v Ni-P povlacích.  

Chemické složení a distribuce jednotlivých prvků v povlacích (prvkový mapping) 

byla stanovena pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu Zeiss Evo LS 10 s EDS 

detektorem za podmínek uvedených v tabulce 15.  

Tabulka 15: Podmínky měření složení Ni-P povlaků metodou EDS 

urychlovací napětí [kV] 15 

pracovní vzdálenost [mm] 12 

death time [%] 50 

proudový svazek [pA] 800 

6.5.3 Měření tvrdostí Ni-P povlaků 

V případě vzorků B byla po provedení metalografického výbrusu (obdobně jako u vzorků A) 

měřena mikrotvrdost deponovaných Ni-P povlaků. Mikrotvrdost deponovaných Ni-P povlaků 

byla naměřena pomocí mikrotvrdoměru LECO AMH 55. Každý povlak byl měřen z kolmého 

výbrusu metodou dle Vickerse při zatížení 25 g s výdrží 10 s. Z důvodu možného ovlivnění 

měření tvrdosti substrátem a pryskyřicí byl využit Ni-P povlak s největší tloušťkou a riziko 

ovlivnění výsledků se tak eliminovalo. Vyhodnocení bylo provedeno vždy z 12 hodnot, 

ze kterých byly pomocí Dean-Dixonova testu odlehlé hodnoty vyloučeny. 

6.5.4 Stanovení mikrostruktury Ni-P povlaků 

Pro stanovení mikrostruktury Ni-P povlaků (vzorky C) byly nejprve deponované povlaky 

mechanicky separovány od hořčíkového substrátu. Dále byly ve formě prášku analyzovány 

Scherrerovou metodou na rentgenovém difrakčním analyzátoru Empyrean s  měděnou anodou 

při teplotě 25 °C. Kontinuální sken probíhal s krokem 0,013 °. Pro vyhodnocení velikostí 

krystalitů bylo využito pouze přechodu Kα1.  
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7 VÝSLEDKY 

7.1 Charakterizace slitiny AZ91 

Pomocí LM a SEM byla pozorována mikrostruktura substrátu hořčíkové slitiny AZ91. 

Její mikrostruktura pořízená na světelném mikroskopu Zeiss Axio Observer Z1m je uvedena 

na obrázku 20. Detailnější záběr je uveden na obrázku 21, který byl pořízen na rastrovacím 

elektronovém mikroskopu Zeiss Evo LS 10. Jak uvádí literatura [1, 15, 16] a jak je uvedeno 

v kapitole 1.3.1, mikrostruktura je tvořena zrny tuhého roztoku hliníku v hořčíku (1), 

fází Mg17Al12 vylučující se na hranicích zrn (2a) případně ve formě diskontinuálního 

precipitátu (2b). Nerovnovážným tuhnutím došlo také ke vzniku eutektika (3) a dále je možno 

pozorovat fáze na bázi AlxMny (4), případně fázi Mg2Si (5). 

 

Obrázek 20: Mikrostruktura slitiny AZ91, z povrchu, LM, leptadlo: pikral, zvětšení 200× 

 

Obrázek 21: Mikrostruktura slitiny AZ91, z povrchu, SEM, leptadlo: pikral, zvětšení 5000× 
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7.2 Charakterizace Ni-P povlaků 

Jak lze pozorovat na obrázku 22, deponovaný homogenní Ni-P povlak byl ve všech případech 

po celé délce vzorku rovnoměrně vyloučen, bez přítomných defektů, trhlin a mezivrstev. 

 

Obrázek 22: Tloušťka deponovaného Ni-P povlaku, z kolmého výbrusu, LM, zvětšení 100× 

Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu Zeiss Evo LS 10 byla pozorována morfologie 

deponovaného Ni-P povlaku. Jak je patrné z obrázku 23, vyloučená Ni-P vrstva vykazovala 

typickou nodulární, strukturu tvořenou Ni-P částicemi [44, 47–50, 54, 59]. Tyto částice byly 

vyloučeny ve formě vícevrstevných útvarů sférického charakteru. Deponovaný povlak 

neobsahoval viditelné defekty, větší množství trhlin ani nehomogenit.  

 

Obrázek 23:Ukázka morfologie Ni-P povlaku, poměr Ni
2+

/H2PO2
– 
0,1 
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7.2.1 Stanovení obsahu fosforu v deponovaných Ni-P povlacích 

EDS analýzou bylo stanoveno množství jednotlivých prvků (niklu a fosforu) v deponovaných 

Ni-P povlacích. Průměrné obsahy těchto prvků uvádí tabulka 16. Výstupní EDS spektrum (a) 

s oblastí probíhající analýzy (b) je zobrazeno na obrázku 24.
 

Tabulka 16: Výsledky analýzy EDS – prvkové složení deponovaných povlaků 
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2
PO/HNi  [–] P [hm. %] Ni [hm. %] 

0,1 10,81 89,19 

0,2 10,21 89,79 

0,3 7,41 92,59 

0,44 5,66 94,34 

0,75 5,20 94,80 

 
 

Obrázek 24: Výstupní spektrum EDS analýzy (a)  pro povlak s obsahem fosforu 10,81 hm. % a 

analyzovaná oblast (b) 

Pro lepší znázornění byla sestrojena závislost obsahu fosforu v Ni-P povlacích na poměru  

Ni
2+

/H2PO2
– 

v niklovací lázni (obrázek 25). Z této závislosti vyplývá, že s rostoucím 

poměrem Ni
2+

/H2PO2
–
 v niklovací lázni klesá obsah fosforu v Ni-P povlacích. 

 

Obrázek 25: Grafické znázornění závislosti obsahu fosforu na poměru Ni
2+

/H2PO2
–
     

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

O
b

sa
h

 f
o

sf
o

ru
 [

h
m

. %
] 

Poměr Ni2+/H2PO2
– 

(a) 
(b) 



41 

 

V případě jednotlivých vzorků byl proveden tzv. prvkový mapping. Na obrázku 26 je uveden 

příklad mappingu pro Ni-P povlak obsahující 10,81 hm. % fosforu (poměr 0,1). Jak je patrné 

z obrázku 26 (c) a 26 (e), nikl i fosfor jsou v deponovaném Ni-P povlaku rovnoměrně 

distribuovány na celém svém průřezu. Na obrázku 26 (b) a  26 (d) je patrná přítomnost fáze 

Mg17Al12 stanovené metodou EDS, ve které je obsah hliníku vyšší než v okolním tuhém 

roztoku. Oblast, na které byl prvkový mapping proveden, je zobrazena na obrázku 26 (a).  

  

  

  

Obrázek 26: Prvkový mapping vzorku s 10,81 hm. % fosforu (a): hořčíku (b), niklu (c), 

hliníku (d) a fosforu (e) 

 

(a) 

(b)     (c) 

(d)     (e) 
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7.2.2 Stanovení mikrotvrdosti Ni-P povlaků 

Pomocí tvrdoměru LECO AMH 55 byla průměrná tvrdost substrátu AZ91 stanovena 

na 70 ± 10 HV 1. Měření probíhalo při zatížení 1 kg (namísto 25 g jako v případě Ni-P povlaků), 

z důvodu heterogenní struktury slitiny a přítomností fází s rozdílnou tvrdostí. Průměrné naměřené 

hodnoty mikrotvrdosti pro každý Ni-P povlak jsou uvedeny v tabulce 17. Odchylka jednotlivých 

měření byla pro zahrnutí 95 % hodnot stanovena na 2σ. Veškeré naměřené hodnoty mikrotvrdosti 

Ni-P povlaků a substrátu jsou k dispozici v tabulkách 20 a 21 v přílohách. Pro lepší interpretaci 

dat byla sestrojena závislost mikrotvrdosti Ni-P povlaků na jejich obsazích fosforu (obrázek 27). 

Z této závislosti vyplývá, že mikrotvrdost klesá s rostoucím obsahem fosforu.  

Tabulka 17: Průměrné hodnoty tvrdosti Ni-P povlaků a substrátu 

obsah fosforu 

[hm. %] 

průměrná tvrdost 

[HV 0,025] 

5,20 550 ± 10 

5,66 490 ± 20 

7,41 410 ± 10 

10,21 390 ± 10 

10,81 370 ± 10 

  

Obrázek 27: Grafické znázornění průměrných hodnot tvrdosti v závislosti na obsazích fosforu 

7.2.3 Rentgenová strukturní analýza Ni-P povlaků 

Metodou XRD byla stanovena struktura Ni-P povlaků a velikost krystalitů v jednotlivých 

povlacích v závislosti na obsahu fosforu. Naměřené velikosti krystalitů jsou přehledně shrnuty 

v tabulce 18 a pro lepší interpretaci dat je na obrázku 28 vynesena závislost velikosti 

krystalitů na obsahu fosforu v Ni-P povlacích.  

Tabulka 18: Závislost velikosti krystalitů Ni na obsahu fosforu v Ni-P povlacích 

obsah fosforu 

[hm. %] 

velikost krystalitů 

[Å] 

pozice píků  

[°] 

10,81 13,1 44,99 

10,21 14,6 45,01 

7,41 14,6 44,96 

5,66 41,9 44,45 

5,20 38,2 44,52 
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Obrázek 28: Grafické znázornění závislosti velikosti krystalitů na obsahu fosforu v Ni-P povlaku 

Difraktogramy z jednotlivých měření jsou porovnány na obrázku 29 a na každém z nich 

lze v blízkosti úhlu 2 ≈ 45 ° pozorovat pík, který odpovídá kubické plošně centrované (FCC) 

krystalové mřížce niklu Ni (1,1,1). Přesné pozice píků jsou uvedeny v tabulce 18. Největší 

velikost krystalitů byla naměřena u povlaku obsahujícího 5,66 hm. % fosforu a tento vzorek 

dosahoval nejvyšší intenzity difrakce (obrázek 29 případně obrázek 39 v příloze), tudíž se jeví 

jako nejvíce krystalický. Difrakce patrné mezi 30-40 ° (obrázek 29 – 7,41 a 10,21 hm. % P) 

odpovídají přítomným nečistotám (Mg-Al fáze), a proto nebyly dále vyhodnocovány. Lze proto 

předpokládat, že k jejich vzniku došlo při mechanické separaci jednotlivých Ni-P povlaků 

ze substrátu. Část substrátu mohla být převedena společně se separovaným Ni-P povlakem 

na prášek potřebným k dalšímu měření metodou XRD, a na výsledném difraktogramu se projevila 

jako pík. 

  

Obrázek 29: Porovnání příslušných difraktogramů při aproximovaných hodnotách intenzit 
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8 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Protože byl Ni-P povlak ve všech případech po celé své délce rovnoměrně vyloučený, 

bez větších defektů, mezivrstev a jiných nehomogenit, lze předpokládat, že proces předúpravy 

substrátu AZ91 byl proveden správně. Na základě pozorovaných výsledků bylo patrné, 

že jednotlivé prvky (nikl a fosfor) byly v povlaku rovnoměrně distribuovány (obrázek 26). 

Pozorováním morfologie povrchu deponovaného povlaku pomocí rastrovacího elektronového 

mikroskopu byla patrná orientace Ni-P částic kopírujících reliéf substrátu (obrázek 30 b). 

Tento jev byl pravděpodobně způsoben předúpravou substrátu broušením pomocí SiC papíru 

no. 1200 a neměl na měřené vlastnosti povlaku žádný vliv. Ze snímků elektronového 

mikroskopu lze vyvodit, že v případě vysokofosforového Ni-P povlaku (obrázek 30 a) 

dosahovaly přítomné částice větších rozměrů, než v případě nízkofosforového Ni-P povlaku 

(obrázek 30 b). Tento fakt je v rozporu s prací [50] autorů Lua a Zangariho, kteří popisují, 

že velikost Ni-P částic s množstvím fosforu v povlaku klesá. Fosfor ovlivňuje kromě 

morfologie povlaků [54] také jejich vlastnosti. Vyredukování tohoto prvku je možno řídit 

několika faktory, např. změnou pH, složením niklovací lázně a přídavkem povrchově 

aktivních látek (PAL). Mezi významné PAL patří zejména dodecylsíran sodný (SDS), 

cetyltrimethylamoniumbromid (CTAB), [22] fluorocarbon (FC-134) [18] a další. Výsledná 

morfologie Ni-P povlaků (obrázek 30) měla při porovnání podobný charakter jako morfologie 

uvedená v pracích [44] a [59] (obrázek 31). 

  

Obrázek 30: Mikrostruktura Ni-P povlaku, z povrchu, obsah fosforu 10,81 hm. %  (a) 

a 5,20 hm. % (b), SEM, zvětšení 500× 

(a) (b) 



45 

 

  

Obrázek 31: Morfologie Ni-P povlaku, z povrchu, SEM [44] (a), Morfologie Ni-P povlaku 

deponovaném při pH 5,5, z povrchu, SEM, zvětšení 1000× [59] (b)  

Ze získaných výsledků měření mikrotvrdosti bylo patrné, že s rostoucím obsahem fosforu 

v Ni-P povlacích docházelo k poklesu jejich mikrotvrdosti. Nejvyšší hodnoty mikrotvrdosti 

dle Vickerse bylo dosaženo v případě povlaku s nejnižším obsahem fosforu (5,20 hm. %), 

konkrétně 550 ± 10 HV 0,025. Tento jev je pravděpodobně způsoben krystalickou 

či mikrokrystalickou povahou povlaku [17, 18]. Povlaky s vyšším obsahem fosforu 

vykazovaly méně krystalický nebo amorfní charakter (obrázek 29). Lze předpokládat, 

že při depozici povlaků s nižším obsahem fosforu než 5,20 hm. % P je možno dosáhnout ještě 

vyšších hodnot mikrotvrdosti. Autoři Czagany a Baumli ve své práci [54] uvádí, že Ni-P 

povlak s 3,67 hm. % fosforu deponovaný při pH 6,2 dosahoval tvrdosti 634 HV 0,01. 

Z této práce vyplývá i fakt, že mikrotvrdost povlaků závisí převážně na jejich obsazích 

fosforu, které je značně ovlivněno hodnotou pH niklovací lázně. Autoři dále uvádí, 

že mikrotvrdost byla ve všech případech nadále zvýšena tepelným vytvrzením povlaku, což je 

v souladu s literaturou [17, 18, 51], kdy povlak může dosáhnout mikrotvrdosti až 1300 HV 

v důsledku vzniku precipitátů Ni3P. Další možností zvýšení tvrdosti Ni-P povlaku je přídavek 

vhodného plniva, např. SiO2 [61], SiC, Al2O3 [18] apod.  

Z XRD analýzy bylo možné kromě charakteristické difrakce niklu (1,1,1) pozorovat také difrakce 

patrné mezi 30-40 ° (obrázek 29), které odpovídaly přítomným nečistotám (fáze Mg-Al). 

Při separaci mohlo docházet k částečnému znečištění měřených vzorků povlaků samotným 

substrátem. Tyto píky lze pozorovat také ve výsledných difraktogramech v práci [59] autora 

Boniana a kol. (obrázek 32 a), případně v práci [60] autora Changdonga a kol. (obrázek 32 b), 

ve kterých byla provedena strukturní analýza Ni-P povlaků na hořčíkových slitinách. 

(a) (b) 
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Obrázek 32: Difraktogram Ni-P povlaků deponovaných při různých pH hodnotách na substrát 

AM60 (a) [59] a difraktogram Ni-P povlaků deponovaných na substrát AZ91D (b)[60] 

Přestože by se měl s klesajícím obsahem fosforu více projevit krystalický charakter vzorku, 

největší velikost krystalitů (41,9 Å) byla naměřena v případě povlaku s obsahem fosforu 

5,66 hm. %, kdy tento vzorek dosahuje nejvyšší intenzity píku na difraktogramu (obrázek 29). 

Velikost krystalitů (38,2 Å) naměřená u vzorku s obsahem fosforu 5,20 hm. % však může být 

nižší v důsledku chyby vyhodnocování nebo v důsledku nedostatečného množství měřeného 

vzorku. Obecně lze však říci, že s rostoucím obsahem fosforu roste i amorfní povaha Ni-P 

povlaků.  
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9 ZÁVĚR 

V práci byly pomocí světelného i elektronového mikroskopu pozorovány a popsány fáze 

hořčíkové slitiny AZ91. Obdobně bylo stanoveno, že deponovaný Ni-P povlak vykazující 

na povrchu nodulární strukturu byl rovnoměrně vyloučený bez přítomných defektů 

a mezivrstev. V závislosti na poměru nikelnatých a dihydridofosforečnanových iontů 

v niklovací lázni bylo metodou EDS stanoveno množství fosforu v jednotlivých povlacích 

a pomocí prvkového mappingu pozorována distribuce niklu a fosforu. Tvrdoměrem byla 

změřena tvrdost substrátu i deponovaných Ni-P povlaků a metodou XRD se v nich stanovila 

velikost krystalitů. 

Tabulka 19: Shrnutí dosažených výsledků 
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2

POH

Ni
 

P 

[hm. %] 

průměrná tvrdost 

[HV 0,025] 

velikost 

krystalitů [Å] 

0,1 5,20 ± 0,3 550 ± 10 13,1 

0,2 5,66 ± 0,22 490 ± 20 14,6 

0,3 7,41 ± 0,2 410 ± 10 14,6 

0,44 10,21 ± 0,18 390 ± 10 41,9 

0,75 10,81 ± 0,24 370 ± 10 32,5 

substrát AZ91 – (70 ± 10) HV 1 – 

Tabulka 19 přehledně zobrazuje naměřená data i jednotlivé závislosti a lze z ní v souvislosti 

s pozorováním v experimentální části vyvodit několik závěrů: 

 Deponovaný Ni-P povlak byl rovnoměrně vyloučený bez přítomných defektů. 

 Pozorováním morfologie Ni-P povlaků bylo stanoveno, že jejich částice vykazovaly 

typickou nodulární, sférickou strukturu. 

 Ni-P povlak deponovaný v lázni s poměrem nikelnatých a dihydridofosforečnanových 

iontů 0,1 dosahoval nejvyšších velikostí sférických Ni-P částic, zatímco povlak 

deponovaný při poměru těchto iontů 0,75 obsahoval částice nejmenší. Lze tudíž 

konstatovat, že velikost částic úměrně klesá s množstvím fosforu v povlaku. 

 Obsah fosforu v povlaku nepřímo úměrně roste s poměrem nikelnatých 

a dihydridofosforečnanových iontů. 

 Nikl i fosfor jsou v povlacích rovnoměrně distribuovány. 

 Tvrdost povlaku i velikost krystalitů s rostoucím obsahem fosforu klesá (tabulka 19). 

 Povrchová tvrdost substrátu AZ91 byla po depozici Ni-P povlaků ve všech případech 

mnohonásobně zvýšena. 

 S rostoucím obsahem fosforu má velikost krystalitů klesající tendenci, lze tudíž 

konstatovat, že s rostoucím obsahem fosforu v Ni-P povlaku roste podíl jeho amorfní 

části. 
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Pro komplexnější studii Ni-P povlaků zejména z hlediska jejich vlastností lze doporučit 

zaměření dalších prací (diplomová, dizertační) na následující okruhy: 

 Měření odolnosti vůči opotřebení a korozi v závislosti na obsahu fosforu v Ni-P 

povlaku a době jeho depozice. 

 Depozice Ni-P povlaků z alkalických lázní, určení základních podmínek nutných 

pro řízení množství fosforu v deponovaném povlaku. 

 Studium depozice kompozitních Ni-P povlaků a jejich vlastností. 

 Studium ovlivnění vlastností deponovaných Ni-P povlaků povrchově aktivními 

látkami přítomnými v niklovací lázni. 

S přihlédnutím k uvedeným výsledkům a závěrům lze konstatovat, že zadání i vytyčené cíle 

bakalářské práce byly splněny v celém rozsahu. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AE44D-T6 
hořčíková slitina  

(přibližně 4 hm. % Al, 4 hm. % další legury, zbytek Mg) 

ALS laurylsulfát amonný 

AlxMny 
fáze s různými poměry hliníku a hořčíku často se vyskytující 

v mikrostruktuře hořčíkové slitiny AZ91  

ASTM B403-12 norma pro standardní popis hořčíkových slitin 

ASTM B93/B93M-15 norma pro standardní složení hořčíkových slitin 

ASTM B94-13 norma pro standardní složení hořčíkových slitin 

at. % atomární procenta 

a.u. přibližné jednotky (anglicky approximate units) 

AZ91 
hořčíková slitina 

(přibližně 9 hm. % Al, 1 hm. % Zn, zbytek Mg) 

bal. zůstatek; zbytek (anglicky balance) 

BSE zpětně odražené elektrony (anglicky Back-Scattered Electrons) 

Ck45 označení oceli 

CTAB cetyltrimethylamoniumbromid (povrchově aktivní látka) 

ČSN EN ISO 6507-1 norma pro měření tvrdosti dle Vickerse 

EDS energiově disperzní spektrometrie 

FC-134 fluorocarbon (povrchově aktivní látka) 

FCC 
kubická plošně centrovaná krystalová mřížka 

(anglicky Face Centered Cubic) 

FESEM 
emisní elektronová mikroskopie 

(anglicky Field Emission Scanning Electron Microscopy) 

GDOES 
optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem 

(anglicky Glow-Discharge Optical Emission Spectroscopy) 

HB tvrdost dle Brinella 

HK tvrdost dle Knoopa 

hm. % hmotnostní procenta 

HR tvrdost dle Rockwella 

HV tvrdost dle Vickerse 
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LM světelná (optická) mikroskopie 

Mg17Al12 často se vyskytující fáze v mikrostruktuře slitiny AZ91 

Mg2Si často se vyskytující fáze v mikrostruktuře slitiny AZ91 

Mg-Al hořčíková slitina legovaná hliníkem 

Mg-Al-Zn hořčíková slitina legovaná hliníkem a zinkem 

Ni-P nikl-fosforový (povlak, částice apod.) 

PAL povrchově aktivní látka 

SDS dodecylsíran sodný (povrchově aktivní látka) 

SE sekundární elektrony (anglicky Secondary Electrons) 

SEM rastrovací (skenovací) elektronová mikroskopie 

W302 označení oceli 

XRD rentgenová strukturní analýza 
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PŘÍLOHY 

 

Obrázek 33: Mikrostruktura AZ91, z povrchu, LM, polarizované světlo, leptadlo: pikral, zvětšení 50× 

 

Obrázek 34: Mikrostruktura AZ91, z povrchu, SEM, leptadlo: pikral, zvětšení 5000× 
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Obrázek 35:Deponovaný Ni-P povlak, z průřezu, LM, zvětšení 500× 

Tabulka 20:Naměřené hodnoty mikrotvrdosti Ni-P povlaků při zatížení 25 g s výdrží 10 s 

 Obsah fosforu [hm. %] 

 5,20 5,66 7,41 10,21 10,81 

Hodnoty 

mikrotvrdosti  

Ni-P povlaků 

z jednotlivých 

měření 

[HV 0,025] 

1 540  466  395  376 365 

2 541  479  401  377 367 

3 544  480  402 378 367 

4 544  484  403 385 369 

5 546 486  408 385 371 

6 547 487  408 387 373 

7 548 487  408 387 374 

8 548 487  409 387 374 

9 549  489  409 388 375 

10 549  489  411 393 376 

11 549  501  411 394 379 

12 551  vyloučená 415 398 381 

Průměrná mikrotvrdost 

[HV 0,025]  
546 485 407 386 373 

Směrodatná odchylka σ 

[HV 0,025] 
3,42 8,51 5,45 6,81 4,94 
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Tabulka 21: Naměřené hodnoty mikrotvrdosti substrátu AZ91 při zatížení 1 kg s výdrží 10 s 

Indent Mikrotvrdost [HV 1] 

1 59 

2 64 

3 68 

4 69 

5 69 

6 71 

7 72 

8 73 

9 76 

10 77 

Průměrná mikrotvrdost 

[HV 1] 
69,8 

Směrodatná odchylka σ 

[HV 1] 
5,39 

 

Obrázek 36:Výsledný difraktogram povlaku s obsahem fosforu 10,81 hm. % 

 

Obrázek 37: Výsledný difraktogram povlaku s obsahem fosforu 10,21 hm. % 
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Obrázek 38: Výsledný difraktogram povlaku s obsahem fosforu 7,41 hm. % 

 

Obrázek 39: Výsledný difraktogram povlaku s obsahem fosforu 5,66 hm. % 

 

Obrázek 40: Výsledný difraktogram povlaku s obsahem fosforu 5,20 hm. % 
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