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ABSTRAKT 
Táto bakalárska práca sa zaoberá bezprúdovou depozíciou nikel-fosforovej (Ni-P) vrstvy na horčíkovej 

zliatine AZ91. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o zliatinách horčíku so 

zameraním na zliatinu AZ91, vplyve použitých legujúcich prvkov a nečistôt a o jej mikroštruktúre. 

Teoretická časť pokračuje pojednaním o Ni-P povlaku so zameraním na zloženie kúpeľa, vplyve 

a účinku jeho jednotlivých zložiek. Ďalej sa v tejto časti nachádza porovnanie s galvanickým 

niklovaním. Na záver teoretickej časti bol zhrnutý súčasný výskum použitia bezprúdovej depozície  

Ni-P vrstvy na horčíkovej zliatine AZ91. V praktickej časti bol pripravený Ni-P povlak na horčíkovej 

zliatine AZ91, pozorovaná mikroštruktúra horčíkovej zliatiny a Ni-P vrstvy, zmeraná rýchlosť 

depozície, hrúbka, mikrotvrdosť a zloženie povlaku. Taktiež bol pozorovaný vplyv jeho tepelného 

vytvrdenia. Zistilo sa, že je možné pripraviť kvalitný Ni-P povlak na horčíkovej zliatine AZ91, ktorý 

bol bez viditeľných defektov, alebo zjavných nežiadúcich medzivrstiev, avšak tepelným vytvrdením 

povlaku dochádza k jeho praskaniu. Na stanovenie koróznej odolnosti bolo vykonané 

potenciodynamické meranie, výsledkom ktorého bolo zistenie, že nevytvrdený Ni-P povlak predstavuje 

vhodnú protikoróznu ochranu. Avšak tepelným vytvrdením sa korózna odolnosť vplyvom popraskania 

povrchu zhoršila až na úroveň čistej zliatiny AZ91. 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with electroless deposition of nickel-phosphoric (Ni-P) coating on AZ91 

magnesium alloy. At the beginning of the theoretical part, there is a summary of basic knowledge about 

magnesium alloys with focus on AZ91 alloy and the influence of alloying elements and impurities and 

its microstructure. The theoretical part continues with the discussion of the Ni-P coating, focusing on 

the composition of the bath, the influence and the effect of its individual components. Next, there is a 

comparison with galvanic nickeling. At the end of the theoretical part, the current research of the use of 

electroless deposition of Ni-P layer on AZ91 magnesium alloy is summarized. In the practical part, there 

is the preparation of the Ni-P coating on the AZ91 magnesium alloy, the observation the microstructure 

of the magnesium alloy and the Ni-P layer, and rate of deposition, the thickness, the microhardness and 

the composition of the coating was measured. The effect of its heat treatment was also observed. It has 

been found that it is possible to produce a high-quality Ni-P coating on an AZ91 magnesium alloy which 

has no visible defects or obvious undesirable interlayers, however the heat treatment of the coating 

causes its cracking. To determine the corrosion resistance, a potentiodynamic measurement was 

performed, resulting in the finding that the Ni-P coating without heat treatment was a suitable corrosion 

protection. However, after heat treatment, the corrosion resistance due to cracking of the surface 

deteriorated to a level of bare AZ91 alloy. 
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1 ÚVOD 
Horčíkové zliatiny sa najmä v posledných rokoch dostávajú do popredia záujmu v mnohých 

konštrukčných odvetviach. Vďaka ich dobrému pomeru mechanických vlastností k hustote by sa mohli 

stať náhradou ťažších zliatin hliníka a železa v širokom spektre aplikácii a to najmä v automobilovom 

a leteckom priemysle. Sú teda vhodnou odpoveďou na snahy spoločnosti o zlepšenie ekologickej 

a ekonomickej udržateľnosti rozvoja priemyslu. Ich širokému uplatneniu však bráni ich veľmi slabá 

korózna odolnosť. [1] 

 

V súčasnosti existuje snaha o zlepšenie koróznej odolnosti horčíkových zliatin. Zlepšiť sa dá v menšej, 

či väčšej miere rôznymi ochrannými lakmi a nátermi, alebo pokovením. Jedným z dôležitých aspektov 

je aj mechanická odolnosť ochrannej vrstvy, ktorá je vo viacerých prípadoch nedostatočná. Jedným 

z možných riešení je bezprúdová (chemická) depozícia nikel-fosforového povlaku (Ni-P). Jedná sa 

o spôsob pokovenia materiálu niklom bez nutnosti použitia elektrického prúdu, pri čom odpadajú mnohé 

nevýhody spojené z jeho galvanickým náprotivkom. [2] 

 

Nikel a fosfor sa deponujú na povrch substrátu pomocou autokatalytickej reakcie, dôsledkom čoho je 

povlak vylúčený rovnomerne, s minimom defektov a odpadá nutnosť použitia elektród. Medzi ďalšie 

výhody Ni-P povlaku patrí aj jeho tvrdosť, ktorá je kľúčovým parametrom jeho mechanickej odolnosti. 

Avšak jedným z úskalí možnosti širšieho uplatnenia Ni-P povlakovania horčíkových zliatin v praxi je 

práve vysoká reaktivita horčíka vo vodnom prostredí, ktorá komplikuje úspešné zvládnutie tohto 

procesu. Z tohto dôvodu je nutné vykonať experimenty vedúce k úspešnej depozícii Ni-P povlaku na 

tieto zliatiny a vytvorené povlaky následne charakterizovať z pohľadu mechanických a koróznych 

vlastností. [2] 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Horčík 
Kľúčovou výhodou horčíka oproti ostatným bežne využívaným kovom je jeho nízka hustota 

(1738 kg∙m-3 [1] [3]), čo je len 64,3 % z hustoty hliníka [4] a 22,1 % z hustoty železa [4]. Jeho ďalšou 

výhodnou vlastnosťou je nízka hodnota štandardného redoxného potenciálu. Z tohto dôvodu je často 

využívaný ako redukčné činidlo pri výrobe kovov, ako na príklad titánu, zirkónia, uránu, alebo berýlia. 

Hlavnou nevýhodou kovového horčíka a jeho zliatin je jeho náchylnosť ku korózii. Ďalšou nevýhodnou 

vlastnosťou horčíka je jeho zlá tvarovateľnosť za studena. Horčík kryštalizuje v tesnom hexagonálnom 

usporiadaní (HCP) a pri mechanickom zaťažení sa deformuje dvojčatením. Poslednou väčšou 

nevýhodou je jeho vyššia tepelná rozťažnosť (26 ∙ 10-6 K-1 [3]). [1] [3] 

 

Približne polovica vyprodukovaného horčíka je použitá na výrobu rôznych konštrukčných prvkov 

v priemysle. Pre túto možnosť využitia je však nutné vyrobiť jeho zliatiny, ktoré majú vhodné vlastnosti 

pre požadované použitie. V závislosti na použitých prvkoch, sa zliatiny delia na rôzne typy. [1] [5] 

2.2 Zliatiny typu Mg–Al–Zn 
Z názvu tohto typu zliatin je zrejmé, že hlavnými legujúcimi prvkami v nich sú hliník a zinok. Okrem 

hliníku a zinku sa používajú aj ďalšie kovy, ako napríklad mangán. Pre tieto zliatiny sa používa 

označenie AZ. [5] 

 

Charakteristické vlastnosti sa v tomto prípade odvíjajú najmä od zastúpenia jednotlivých prvkov. Vo 

všeobecnosti sa však zliatiny typu AZ používajú na pretlačovanie, liatie, valcovanie a kovanie 

a v porovnaní s inými horčíkovými zliatinami dosahujú stredných, až vysokých hodnôt pevnosti 

(obrázok 1). Práve vďaka pomeru pevnosti k hustote sa jedná o najpoužívanejšie zliatiny horčíka a sú 

vysoko cenené v širokom spektre technických odvetví. Vo veľmi čistom stave, prípadne modifikované, 

sú v porovnaní s inými horčíkovými zliatinami lepšie odolné voči korózii. Ich nevýhodou je však strata 

mechanických vlastností pri zvyšujúcej sa teplote, čo je spôsobené mäknutím fázy Mg17Al12. [3] [6] 

 

 
Obrázok 1 výsledky ťahových skúšok pre niektoré horčíkové zliatiny [6] 
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2.2.1 Označenie zliatin 

Technické označenie každej zliatiny vychádza z jej zloženia. Zliatiny sú označené skratkou legujúcich 

prvkov, alebo skupín prvkov a v rovnakom poradí je za nimi uvedené číselné označenie pre priemerné 

množstvo daného prvku, alebo skupiny prvkov, uvedené v hmotnostných percentách zaokrúhlených na 

celé jednotky. Z uvedených informácii vyplýva, že horčíková zliatina AZ91 bude obsahovať približne 

9 hm. % hliníka a 1 hm. % zinku. Bežne používané legujúce prvky a ich skratky sú uvedené v tabuľke 

1. Označenie môže byť ďalej rozšírené pridaním ďalšieho písmena za posledné číslo zloženia, na príklad 

AZ91A, B, ... E. Toto písmeno označuje variantu danej zliatiny. Na koniec sa zvykne pridávať ďalšie 

písmeno vyjadrujúce ďalšie spracovanie zliatiny (tabuľka 2). [5] 

Tabuľka 1 prehľad legujúcich prvkov a ich skratiek [5] 

Skratka Legujúce prvky 

A Hliník 

C Meď 

E Kovy vzácnych zemín 

H Tórium 

K Zirkónium 

L Lítium 

M Mangán 

Q Striebro 

S Kremík 

Y Ytrium 

Z Zinok 

 

Tabuľka 2 označenie spracovania zliatiny [5] 

Označenie Úprava 

F Neupravené 

O Rekryštalizačné žíhanie 

H Deformačné spevnenie 

T Tepelné spracovanie 

W Rozpúšťacie žíhanie 

2.3 Zliatina AZ91 
Zliatina AZ91 je najpoužívanejšou zliatinou horčíka. Vo všeobecnosti obsahuje približne 9 hm. % 

hliníku, 1 hm. % zinku a 0,4 hm. % mangánu. Celkové zloženie je však závislé na konkrétnom type 

zliatiny a odvíja sa hlavne od vyžadovaných vlastností pre konkrétne využitie. Typickým 

predstaviteľom je zliatina AZ91D a jej zloženie je zobrazené v tabuľke 3. Vďaka výbornej zabiehavosti 

je AZ91 ideálna pre tlakové liatie a je z nej možné vyrábať tenkostenné, aj tvarovo veľmi komplikované 

výrobky. [3] [8] 

 

Tabuľka 3 zloženie zliatiny AZ91D v hmotnostných % [9] [10] 

Zliatina Al Zn Mn Si Cu Fe Ni 

AZ91D 8,3–9,7 0,35–1 0,13–0,5 0–0,1 0–0,03 0–0,005 0–0,002 

2.3.1 Legujúce prvky a nečistoty 

Hliník je základným a najpoužívanejším kovom pri výrobe horčíkovej zliatiny AZ91. Maximálna 

rozpustnosť hliníka v horčíku je 12,7 % pri teplote 437 °C (obrázok 2). So zvyšujúcim sa zastúpením 
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dodáva pevnosť a tvrdosť, ale znižuje húževnatosť. Taktiež sa zmenšuje veľkosť zŕn a zvyšuje odolnosť 

proti korózii. Odolnosť proti tečeniu materiálu (creepu) je obmedzená v dôsledku tepelnej nestability 

fázy Mg17Al12. [11] [12] 

 

 

Obrázok 2 rovnovážny fázový diagram binárneho systému Mg–Al [5] 

Zinok sa najčastejšie používa ako legujúci prvok spolu s hliníkom. Jeho maximálna rozpustnosť 

v horčíku je 6,2 % pri teplote 341 °C (obrázok 3). Jeho hlavnou výhodou je, že zvyšuje pevnosť 

a tvrdosť zliatiny a to až do obsahu približne 5 hm. %. Taktiež zvyšuje odolnosť proti korózii a spolu 

s hliníkom potláča škodlivé korozívne účinky nečistôt železa a niklu. [5] [13] [14] 

 

 

Obrázok 3 rovnovážny fázový diagram binárneho systému Mg–Zn [20] 
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Mangán je dôležitým legujúcim prvkom hlavne z dôvodu obmedzenia korozívnych účinkov nečistôt 

železa. Jeho prítomnosť znižuje rozpustnosť železa v horčíku a obalí zostávajúce častice, čím do značnej 

miery obmedzí jeho korozívne účinky. Taktiež zvyšuje koróznu odolnosť zliatin typu Mg–Al a Mg–Al–

Zn proti slanej vode. [5] [15] 

 

Kremík pridaný v zliatine vytvára novú fázu Mg2Si. Najväčšou nevýhodou prítomnosti kremíka 

v zliatinách typu Mg–Al–Zn je znížená korózna odolnosť a to najmä v prítomnosti železa a  zhoršenie 

mechanických vlastností. Jeho výhodou je však zvýšená fluidita taveniny. Sľubná sa však ukazuje byť 

kombinácia prídavku kremíka a antimónu. Výsledný materiál vykazuje zvýšenú tepelnú a koróznu 

odolnosť oproti klasickým zliatinám typu Mg–Al–Zn. [5] [16] [17] 

 

Meď je v zliatinách Mg–Al–Zn považovaná za nečistotu a to z dôvodu nepriaznivého vplyvu na koróznu 

odolnosť. Jeho prítomnosť je striktne obmedzená na 0,05 hm. %. Napriek tomu sa používajú zliatiny 

typu Mg–Zn–Cu kde je tento nepriaznivý efekt prítomnosti medi potlačený, pravdepodobne kvôli jej 

začleneniu v eutektickej fáze Mg(ZnCu)2. [5] [6] [18] 

 

Železo a nikel sú v horčíkových zliatinách vo všeobecnosti označované za nečistoty. Ich prítomnosť 

veľmi nepriaznivo ovplyvňuje korózne vlastnosti materiálu. Na obrázku 4 je zobrazená závislosť 

rýchlosti korózie na obsahu železa v čistom horčíku. Koncentrácia týchto nečistôt sa v praxi znižuje na 

príklad prídavkom mangánu, alebo zirkónia. Limit obsahu železa a niklu je v liatych zliatinách 

0,005 hm. % (Fe) a 0,002 hm. % (Ni). [5] [6] [18]  

 

 
Obrázok 4 závislosť rýchlosti korózie čistého horčíka na koncentrácii železa [18] 

2.3.2 Mikroštruktúra 

Ako už bolo spomenuté, podľa fázového diagramu (obrázok 2) je maximálna rozpustnosť hliníka 

v horčíku 12,7 % pri eutektickej teplote 437 °C. To znamená, že pri tuhnutí zliatiny AZ91 by sa mala 

objaviť len intermetalická fáza δ (tiež označovaná ako α) s HCP štruktúrou. Nerovnovážne podmienky 

pri chladnutí taveniny však spôsobujú lokálne zvýšenia koncentrácie hliníka. Na týchto miestach 

kryštalizuje nová fáza označovaná ako γ (alebo β). Medzi jej nežiadúce vlastnosti patrí na príklad 
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krehkosť, preto sa zliatiny s veľkým objemom tejto frakcie v praxi príliš nevyužívajú. Jej 

stechiometrický vzorec je Mg17Al12, pokiaľ sa v zliatine nenachádza zinok. Ak sa v zliatine zinok 

nachádza v pomere Al : Zn aspoň 3 : 1, dochádza k jeho začleneniu do γ fázy substitúciou za hliník a 

vzniká intermetalická zlúčenina Mg17(AlZn)12. Difúziou z presýteného roztoku hliníka v horčíku vzniká 

v dôsledku pomalého ochladzovania diskontinuálny precipitát, ktorý býva lokalizovaný na hraniciach 

zŕn fázy γ. Jedná sa o lamely tvorené γ a δ fázou. Pri eutektickej teplote sa taktiež môže v štruktúre 

vytvoriť eutektická fáza. Tepelnou úpravou sa však dá mikroštruktúra zhomogenizovať, čím dôjde 

k zlepšeniu mechanických vlastností zliatiny, avšak jej nevýhodou je vznik medzigranulárnych 

nespojitostí, čo môže materiál za zvýšených teplôt mechanicky oslabiť. Rozdiel v mikroštruktúre 

tepelne neupravenej a upravenej zliatiny je vidieť na obrázku 5. [3] [5] [8] [19] 

 

Mangán je v horčíku rozpustný len veľmi slabo, preto jeho pridaním vznikajú v zliatine častice 

intermetalickej fázy typu Al–Mn (prípadne Al–Mn–Fe v prítomnosti železa). Túto fázu však nie je 

možné odstrániť ani tepelnou úpravou zliatiny (obrázok 5). [5] 

 

 

Obrázok 5 mikroštruktúra zliatiny AZ91 a) pred tepelnou úpravou a b) po tepelnej úprave [8] 

2.4 Bezprúdová depozícia niklu 
Ako už z názvu vyplýva, jedná sa o proces pokovovania substrátu niklom bez použitia elektrického 

prúdu. Nikel sa v tomto prípade redukuje z roztoku pomocou chemickej reakcie s redukčným činidlom. 

Vrstva, ktorá vznikne sa vyznačuje mnohými výhodnými vlastnosťami, ako na príklad vysokou 

tvrdosťou, dobrou odolnosťou proti korózii a vodivosťou. Hrúbka vrstvy sa vyznačuje vysokou 

uniformitou a v závislosti na požadovanom využití sa môže pohybovať v ráde jednotiek až desiatok µm. 

Táto povrchová úprava môže mať bohaté využitie v elektrotechnickom, plynárenskom, leteckom, či 

automobilovom priemysle. [21] [22] 

2.5 Zloženie niklovacieho kúpeľa 
Zloženie a vlastnosti deponovanej vrstvy niklu vo veľkej miere závisia na zložení kúpeľa. Jednotlivé 

zložky kúpeľa a ich funkcie a príklady sú zhrnuté v tabuľke 4. [2] 
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Tabuľka 4 zložky niklovacieho kúpeľa a ich funkcia [23] 

Zložka kúpeľa Funkcia Príklad 

Zdroje niklu Zdroj nikelnatého katiónu NiCl2 

NiSO4  

(CH3COO)2Ni 

Redukčné činidlá Zdroj elektrónov pre redukciu niklu Na[H2PO2]  

NaBH4  

N2H4  

Komplexotvorné činidlá Vytvárajú nikelnaté komplexy, čím 

zabraňujú nadbytočnému zvyšovaniu 

koncentrácie voľných nikelnatých 

katiónov a zrážaniu Ni(H2PO2)2. Tiež 

fungujú ako pufry 

Karboxylové kyseliny 

Hydroxykarboxylové kyseliny 

NH3 a alkylamíny 

Urýchľovače Aktivujú dihydrido-

dioxofosforečnanové ióny 

a urýchľujú depozíciu. Pôsobia proti 

komplexotvorným činidlám a 

stabilizátorom 

Anióny niektorých 

karboxylových kyselín 

Fluoridy 

Boritany 

Stabilizátory Zabraňujú rozpadu kúpeľa krytím 

katalyticky aktívnych centier 

Pb, Sn, As, Mb, Cd, alebo Tl 

ióny 

Tiomočovina 

Pufry Dlhodobé udržanie požadovanej 

hodnoty pH 

Sodné soli niektorých 

komplexotvorných činidiel 

(výber závisí na požadovanom 

pH) 

Regulátory pH Úprava pH na požadovanú hodnotu H2SO4 

HCl 

Na2CO3 

NaOH 

NH3 

Zmáčadlá Zvyšujú zmáčavosť povlakovaného 

povrchu 

Iónové a neiónové povrchovo 

aktívne látky 

2.5.1 Zdroje niklu 

Existuje viacero možných nikelnatých zlúčenín vhodných na použitie v niklovacom kúpeli. Jednou 

z možností je použitie chloridu nikelnatého, avšak jeho nevýhodou je nepriaznivé pôsobenie 

chloridových aniónov na koróziu pri pokovovaní hliníka, alebo pri pokovení oceľových zliatin. Ďalšou 

možnosťou je octan nikelnatý, ale ten neprináša žiadnu rozhodujúcu výhodu oproti síranu nikelnatému. 

Vzhľadom na vyššiu cenu octanu sa však najčastejšie využíva síran nikelnatý. [2] 

2.5.2 Redukčné činidlá 

Na redukciu niklu z jeho nikelnatej soli je možné využiť viacero redukčných činidiel. Pri jeho výbere je 

však treba mať na pamäti, že vylúčený nikel nie je chemicky čistý kov, ale jedná sa o povlak s ďalším 

prvkom. Môže sa jednať o dusík, bór, alebo fosfor. Najčastejšie sa používajú štyri redukčné činidlá. Pri 

použití hydrazínu vzniká veľmi čistá vrstva niklu (97–99 % čistota), následkom čoho povlak nedosahuje 

tak výhodných mechanických vlastností, ako povlaky pripravené pomocou iných redukčných činidiel. 

V praxi sa príliš nevyužíva aj kvôli jeho cene a potenciálnej karcinogenite. [2] [24] [25] 
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Ďalšou možnosťou je využitie aminoboránov. K tomuto účelu sa používa dimetylaminobóran (DMAB), 

alebo dietylaminobóran (DEAB). Aminobórany sú schopné pracovať v širokom rozmedzí pH 

a deponovaná vrstva obsahuje okrem niklu aj bór. [2] [24] 

 

Tetrahydridoboritan sodný je ďalším redukčným činidlom používaným pri bezprúdovom niklovaní. Je 

to najsilnejšie redukčné činidlo používané na bezprúdovú depozíciu niklu a rovnako ako pri 

aminobóranoch vzniká vrstva niklu s bórom. Tento povlak sa vyznačuje veľmi vysokou tvrdosťou, 

avšak nevýhodou je slabšia korózna odolnosť spôsobená pravdepodobne vysokou porozitou 

deponovanej vrstvy. Ďalšou nevýhodou tetrahydridoboritanu sodného je jeho hydrolýza pri pH nižšom 

než 12. Z dôvodu nutnosti práce pri vysokom pH je tetrahydridoboritan sodný nevhodný na niklovanie 

hliníka. [2] [23] [24] 

 

Najpoužívanejším redukčným činidlom je dihydrido-dioxofosforečnan sodný. Jeho výhodou oproti 

ostatným činidlám je najmä jeho nízka cena a dobrá korózna odolnosť nadeponovanej Ni-P vrstvy 

v porovnaní s inými bezprúdovo pripravenými povlakmi niklu. Kúpele s Na[H2PO2] sa vo všeobecnosti 

delia najmä na kyslé a alkalické. Alkalické sa vyznačujú vyššou stabilitou a možnosťou pracovať pri 

nižších teplotách, čo sa využíva pri pokovení plastov. Taktiež je obsah fosforu vo všeobecnosti nižší 

v porovnaní z kyslými kúpeľmi. Napriek tomu majú niekoľko zásadných nevýhod, ako na príklad vyššiu 

porozitu vrstvy (tým pádom aj nižšiu koróznu odolnosť) a nižšiu rýchlosť depozície. Okrem toho sú 

nestabilné za vyšších teplôt. Kyslé kúpele na druhej strane majú vyššiu rýchlosť depozície a mechanické 

aj korózne vlastnosti nadeponovanej vrstvy sú vo všeobecnosti lepšie. Tieto kúpele sú aj jednoduchšie 

na manipuláciu, kontrolu a sú stabilnejšie za zvýšených teplôt. Používajú sa najmä na prípravu hrubých 

povlakov na kovoch. [23] [24] 

2.5.3 Komplexotvorné činidlá 

Komplexotvorné činidlá v kúpeľoch na bezprúde niklovanie sú až na pár výnimiek organické kyseliny, 

alebo ich soli. Ako už bolo spomenuté v tabuľke 4, ich hlavnou funkciou je zachytávanie voľných 

nikelnatých katiónov a spomaľovanie zrážania nikelnatých solí. Taktiež fungujú ako pufry a kontrolujú 

reakcie, aby prebiehali len na požadovanom pokovovanom substráte. Môžu mať aj vplyv na kvalitu 

deponovanej vrstvy a to najmä na obsah fosforu, vnútorné napätie a porozitu. Okrem organických 

kyselín a ich solí sa pridávajú do roztoku aj anorganické látky, ako na príklad amoniak, hydroxidy, alebo 

uhličitany kvôli stabilizácii a úprave pH. [2] [24] 

2.5.4 Urýchľovače 

Urýchľovače oslabujú väzby medzi vodíkom a fosforom v molekule Na[H2PO2], čím uľahčujú rozpad 

molekuly a absorpciu fosforu na katalyticky aktívny povrch substrátu. Najpoužívanejším urýchľovačom 

je kyselina jantárová. [24] 

2.5.5 Stabilizátory 

Stabilizátory fungujú ako inhibítory prebiehajúcich reakcii. Zabraňujú tým samovoľnému rozpadu 

kúpeľa. V malých množstvách dokonca môžu zvyšovať rýchlosť depozície a lesk výsledného povlaku. 

Avšak výber nesprávneho stabilizátora, alebo jeho nadbytok môže mať za následok spomalenie, až 

zastavenie prebiehajúcej reakcie. [2] [24] 

2.5.6 Zmáčadlá (povrchovo aktívne látky) 

Prídavok vhodných povrchovo aktívnych (PAL) látok do kúpeľa môže byť prospešný pre rýchlosť 

depozície povlaku a môže znižovať jeho pórovitosť a zvyšovať koróznu odolnosť. Ďalšou výhodou 

použitia PAL je rovnomernejšia depozícia menších častíc niklu, čo má za následok nižšiu drsnosť 

povrchu. Avšak pri ich nadmernej koncentrácii hrozí nežiadúca, nerovnomerná depozícia povlaku. [26] 
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2.6 Porovnanie s galvanickým niklovaním 
Bezprúdová depozícia niklu má oproti galvanickému niklovaniu veľké množstvo výhod. Asi 

najzjavnejšia je, že pri bezprúdovom niklovaní odpadá nutnosť použiť elektródy. Avšak jednou 

z najvýznamnejších je uniformita vrstvy. Jej hrúbka je konštantná na celom povrchu, ktorý prišiel do 

styku z roztokom kúpeľa, čo je vidno na obrázku 6. To je vítané najmä pri pokovení tvarovo zložitých 

výrobkov. V dôsledku nerovnomerného rozloženia prúdu, by bolo nemožné dosiahnuť rovnaký 

výsledok galvanickým pokovaním. Povlak má zároveň výbornú zabiehavosť aj hĺbkovú účinnosť. Ni-P 

získaný bezprúdovým niklovaním, na rozdiel od galvanizácie, tiež vykazuje uniformitu v orientácii 

mikroštruktúry. Ďalšími výhodami sú lepšie mechanické vlastnosti vrstvy. Bezprúdovo pripravené 

povlaky sa na príklad vyznačujú vyššou tvrdosťou (tabuľka 5) a vyššou odolnosťou proti opotrebeniu. 

Výhodou tohto povlaku je aj možnosť tepelného spracovania, pri ktorom je možné ďalej zlepšiť niektoré 

mechanické vlastnosti. Taktiež porozita vrstvy je v porovnaní s galvanickým niklovaním nižšia. 

Dôsledkom nižšej porozity je vyššia korózna odolnosť povlakovaných materiálov. Požadované 

vlastnosti sa dajú upraviť pomocou zmeny zloženia kúpeľa, zmeny pH a zmeny teploty. Týmto 

spôsobom je tiež možné pripraviť pomerne veľké množstvo niklových povlakov s rôznym zložením, 

ako aj rôznych kompozitných povlakov. [2] [23] [24] [27] 

 

Medzi najväčšie nevýhody niklovacieho kúpeľa sa radí jeho pomerne krátka životnosť oproti 

galvanizácii. Kúpele sú tiež náročnejšie na údržbu a zložitejšie na manipuláciu. Ďalšou nevýhodou 

sú vysoké finančné náklady v porovnaní s galvanickým niklovaním a pri väčšine typov kúpeľov aj 

nutnosť pracovať pri zvýšenej teplote. Rýchlosť depozície bezprúdového niklu (5–25 µm) je 

v porovnaní s galvanickým pokovením (25–180 µm) nižšia. [2] [23] [24] [28] 

 

 
Obrázok 6 mikroskopický snímok prierezu oceľového šróbu (1) z chemickým (2) a následne 

galvanickým (3) poniklovaním. Neuniformita galvanického pokovenia je viditeľná najmä na vrcholoch 

závitov [23] 
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Tabuľka 5 porovnanie tvrdosti galvanického a bezprúdového niklu [27] 

Typ niklového povlaku Tvrdosť [HV] 

Elektrochemický nikel štandardný 150–200 

Elektrochemický nikel tvrdý 380–480 

Chemický nikel (Ni-P) 500–700 

Chemický nikel (Ni-P) tepelne vytvrdený 850–950 

 

2.7 Súčasný výskum 
V súčasnosti prebieha rozsiahla výskumná činnosť v oblasti bezprúdového niklovania horčíkových 

zliatin. Jedná sa o perspektívnu technológiu, ktorá by mohla vyriešiť viaceré problémy spojené s ich 

využitím v praxi a to najmä ich slabú koróznu odolnosť. 

2.7.1 Vplyv zmáčadla na mechanické vlastnosti Ni-P vrstvy 

Ansari M. I. a Thakur D. S. G. sa vo svojej práci [29] zaoberali vplyvom koncentrácie zmáčadla 

laurylsulfátu amónneho (ALS) na rýchlosť depozície (SEM Σigma, Carl Ziess), mikrotvrdosť (Tukon 

1202), drsnosť povrchu (Taylor Hobson surface roughness tester), zmáčavosť (KRUSS GmBh, 

Germany) a obsah fosforu Ni-P povlaku (Σigma, Carl Ziess) na horčíkovej zliatine AZ91. 

V experimente boli pripravené vzorky Ni-P vrstvy pripravené z kúpeľov, ktoré obsahovali päť rôznych 

koncentrácii ALS (0,0–2,0 g/dm3). Hodnoty najvyššej rýchlosti depozície (19 µm/h), najvyššej tvrdosti 

(565 HV 300) a najnižšieho uhlu zmáčania (35,2°) boli stanovené pri koncentrácii ALS 1,5 g/dm3. Jedná 

sa o takzvanú kritickú micelárnu koncentráciu (CMC), pri ktorej začne tvorba miciel. Pridaním 

zmáčadla tiež klesla drsnosť povrchu. Priemerná hodnota bola stanovená na 1,45 µm, v porovnaní 

z 2,89 µm pri povlaku pripravenom z kúpeľa bez ALS. Pomocou energiovo disperznej röntgenovej 

spektrometrie (EDX) bol zistený nárast obsahu fosforu v závislosti na zvyšovaní koncentrácie ALS (7–

9 %). Ďalším zvýšením koncentrácie ALS z 1,5 g/dm3 na 2 g/dm3 došlo k skokovému nárastu obsahu 

fosforu na 11 %, následkom čoho bola znížená mikrotvrdosť nadeponovanej vrstvy. Pomocou 

pozorovania rastrovacím elektrónovým mikroskopom (SEM) sa tiež zistilo, že prídavok ALS mal 

pozitívny vplyv na homogenitu a uniformitu disperzie častíc niklu na povrchu substrátu. 

2.7.2 Optimalizácia parametrov predúpravy Ni-P povlakovania, ako koróznej ochrany 

Heakal F. a kol. [30] sa zaoberali študovaním rôznych postupov predúpravy vzorku horčíkovej zliatiny 

AZ91 a ich vplyvu na koróznu odolnosť (Wenking LB 94 Laboratory Potentiostat) a adhéziu povlaku. 

V rámci experimentálnej časti bolo vykonané na všetkých vzorkách mechanické brúsenie, ultrazvukové 

čistenie, alkalické čistenie, kyslé morenie a fluoridová a alkalická aktivácia povrchu. Na niektorých 

vzorkách bolo taktiež vyskúšané zinkovanie povrchu. Na základe analýzy povrchu pomocou SEM 

(JEOL 5410) bol stanovený optimálny čas kyslého morenia v roztoku CrO3 a HNO3 na 60 s. V tomto 

čase bol pozorovaný nárast množstva aktívnych miest, ktoré môžu fungovať ako reakčné centrá po 

predúprave. Avšak po dlhšom čase kyslého morenia bol zaznamenaný ich úbytok. Pomocou EDX 

analýzy bol zistený vznik povrchovej vrstvy, zloženej najmä z chrómanu horečnatého. Po fluoridovej 

aktivácii roztokom H3PO4 a NH4HF2 bol pomocou EDX analýzy zistený vznik fluoridového ochranného 

filmu. Koncentrácia fluóru vo vrstve rastie buď zo zvýšením koncentrácie fluoridových iónov v roztoku, 

alebo so znížením pH. Taktiež bol stanovený úplný úbytok chrómu z predošlej úpravy. To je žiadúce 

z dôvodu nepriaznivého účinku chrómu na depozíciu niklu. Ďalej bolo zistené, že duplexná vrstva zinku 

v kombinácii s ultrazvukovým miešaním zinkovacieho kúpeľa zaistila veľmi dobrý podklad pre 

depozíciu Ni-P povlaku s dobrou adhéziou k povrchu substrátu. Na koniec bolo skúmané povlakovanie 

priamo na substrát a vplyv prídavku kyseliny fluorovodíkovej do niklovacieho kúpeľa na korózne 

vlastnosti materiálu. Fluoridové ióny fungujú ako bariéra proti koróznym účinkom roztoku formovaním 

povrchovej vrstvy fluoridu horečnatého. Potenciodynamickým testom v roztoku NaCl o koncentrácii 
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3,5 hm. % bolo stanovené, že so zvyšujúcou sa koncentráciou kyseliny fluorovodíkovej v roztoku sa 

zásadne zlepšili korózne vlastnosti Ni-P. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri koncentrácii 15 g/dm3 

40 % kyseliny fluorovodíkovej. V tabuľke 6 sú zhodnotené výsledky potenciodynamického testu. 

 

Tabuľka 6 elektrochemické korózne parametre nepovlakovaného a povlakovaného substrátu 

v závislosti na koncentrácii HF [30] 

Podmienky icorr [µA/cm2] Ecorr [V] (proti 

kalomelovej 

elektróde) 

AZ91 bez povlaku 110 -1,518 

Ni-P povlak 

(0 g/ dm3 40 % HF) 

8 -0,415 

Ni-P povlak 

(5 g/ dm3 40 % HF) 

5 -0,315 

Ni-P povlak 

(15 g/ dm3 40 % HF) 

4 -0,280 

2.7.3 Vplyv pH kúpeľa na mechanické vlastnosti Ni-P vrstvy 

Ansari M. I. a Thakur D. S. G. vo svojej práci [31] skúmali vplyv pH na štruktúru povrchu (SEM Σigma, 

Carl Ziess a optický mikroskop Biovis MP 2000), mikrotvrdosť (Tukon 1202), drsnosť (Taylor Hobson 

surface roughness tester), odolnosť proti oteru (Magnum Engineers) a zmáčavosť povrchu (KRUSS 

GmBh, Germany) Ni-P povlaku na substráte (horčíková zliatina AZ91). Experimenty boli vykonané na 

niklovacích kúpeľoch s pH 3,5 (kúpeľ A), 6,5 (kúpeľ B) a 10 (kúpeľ C). Hodnota pH bola upravovaná 

prídavkami hydroxidu sodného. Pozorovaním štruktúry povrchu pomocou SEM sa zistilo, že častice v 

povlaku pripravenom v kúpeli B boli rozložené uniformne na celej ploche a mali charakteristický 

globulárny tvar. Na druhej strane Ni-P vrstvy pripravené z roztokov A a C mali rozloženie častíc značne 

nerovnomerné a vykazovali značnú porozitu. Kúpeľ B tiež obstál najlepšie v skúškach tvrdosti. Tvrdosť 

bola meraná metódou podľa Vickersa a bola stanovená na 478 HV 200. Tvrdosť povlakov pripravených 

z roztokov A a C bola o viac ako polovicu nižšia. Meraním drsnosti povrchu sa stanovila drsnosť 

povlaku B na 1,2 µm, čo je lepší výsledok než pri povlaku A (3,8 µm) aj B (4,68 µm). V skúškach 

odolnosti proti oteru obstála vrstva pripravená z kúpeľa B taktiež najlepšie (obrázok 7). 
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Obrázok 7 diagram opotrebenia Ni-P povlakov získaných z kúpeľov A, B a C [31] 

2.7.4 Vplyv tepelného vytvrdenia Ni-P povlaku na tribologické vlastnosti 

Novák M. a kol. sa vo svojej štúdii [32] zaoberali vplyvom tepelného vytvrdenia na adhéziu povlaku 

k substrátu a odolnosť proti opotrebeniu. V experimentálnej časti boli použité vzorky zliatiny AZ91, 

pokryté približne 20 µm hrubou vrstvou Ni-P povlaku. Ďalej boli vytvrdené pri teplote 400–450 °C 

v čase 1–8 h. Adhézia povlaku na substrát bola stanovovaná pomocou scratch testu, so záťažou 8,80 N. 

Záťaž bola v priebehu testu štyri krát zvýšená, vždy o 8,80 N. Experimentom bolo dokázané, že bez 

ohľadu na režim tepelného vytvrdenia, boli prvé stopy po hrote viditeľné až pri záťaži 17,60 N. 

K oddeleniu povlaku od substrátu nedošlo ani pri zvýšení záťaže až na 44,00 N. Odolnosť proti 

opotrebeniu vrstvy a jej koeficient trenia boli stanovované pomocou pin-on-disc tribometra (CSM) 

a stopy po teste boli pozorované pomocou SEM (Tescan Vega 3 LMU). Náprotivkom k testovaným 

vzorkám bola gulička z ocele typu 440C. Avšak vzhľadom na to, že abrázii podliehali len miesta na 

povrchu ktoré boli vyššie než priemerná výška povlaku, sa odolnosť proti opotrebeniu nepodarilo 

stanoviť. Pomocou energiovo disperznej spektrometrie (EDS, Oxford Instruments Inca 350), bolo 

zistené, že trením oceľovej guľôčky o povrch vrstvy sa vytvorila vrstva oxidu nikelnatého. Jeho 

prítomnosť výrazne znížila koeficient trenia.  

2.7.5 Predúprava homogenizáciou povrchu zliatiny AZ91 

Sun C. a kol. sa v práci [33] zaoberali predúpravou substrátu (horčíková zliatina AZ91) a jeho 

homogenizáciou odstránením γ fázy z povrchu. To bolo dosiahnuté úpravou v roztoku NaOH. Pri pH 

vyššom ako 11 sa horčík pasivuje sformovaním vrstvy hydroxidu Mg(OH)2. Na druhej strane hliník, 

ktorého je v γ fáze väčšie množstvo, je amofotérny a v alkalickom roztoku sa rozpúšťa za vzniku 

NaAlO2. Ďalej bol povrch upravený rozpustením vrstvy hydroxidu v kyslom roztoku a následne pokrytý 

vrstvou zinku. Substrát bol bezprúdovo poniklovaný pri pH 6,4 a teplote 80 °C po dobu jednej hodiny. 

Pomocou SEM/EDS (NOVA NanoSEM 230) analýzy bola pozorovaná mikroštruktúra a prvkové 

zloženie Ni-P vrstvy. Jej povrch bol bez viditeľných defektov a nečistôt, s hmotnostným obsahom 

96,0 % Ni a 4,0 % P. Tento pomer sa nemenil na celom priereze vrstvy. Meraním pomocou röntgenovej 

kryštalografie (XRD, D/MAX255ovl/84) sa prišlo na to, že vrstva bola zmesou mikrokryštalického 

a amorfného niklu. Následne bola skúmaná korózna odolnosť vrstvy a to pomocou 

potenciodynamického testu a elektrochemickej impedančnej spektrometrie (EIS, PARSTAT 2273). 

V porovnaní s čistou zliatinou bola odolnosť proti korózii o mnoho vyššia. Korózny potenciál sa zvýšil 
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o 1,098 V a hustota korózneho prúdu sa znížila o dva rády, čo je vidieť na obrázku 8. Pre Ni-P povlak 

bola stanovená tvrdosť na 660 HV 100 (HX-500), čo je oproti čistej horčíkovej zliatine (70 HV 100) 

zásadné zlepšenie. Priemerná rýchlosť depozície bola stanovená na 22 µm/h. 

 

 
Obrázok 8 potenciodynamické krivky horčíkovej zliatiny AZ91 a Ni-P povlaku [33] 

2.7.6 Predúprava zliatiny AZ91 vrstvou oxidu vanadičného 

Sudagar J. a kol. [34] skúmali možnosť predúpravy substrátu (horčíková zliatina AZ91) jeho 

povlakovaním oxidmi vanádu a porovnali túto metódu s bežne používanou predúpravou pomocou 

chrómu. Depozícia vanádového povlaku bola zabezpečená roztokom NaVO3. Základom práce bola 

optimalizácia parametrov predúpravy, ktorá bola vykonaná pomocou pozorovania na SEM (JEOL JSM-

5310), meraním koróznych vlastností pomocou potenciodynamického testu (Versa STAT-3) 

a charakterizáciou prvkového zloženia EDS analýzou. Vplyv času depozície na kvalitu vanádového 

povlaku bol skúmaný pri koncentrácii NaVO3 30 g/dm3 a teplote 30 °C. Pomocou potenciodynamického 

testu a pozorovania na SEM bol stanovený čas 20 min ako optimálny. V tomto čase povlak dosahoval 

najnižšiu hodnotu hustoty korózneho prúdu (19 µA/cm2) a najvyššiu hodnotu korózneho napätia. Avšak 

pozorovaním povrchu sa prišlo na vznik prasklín na povrchu vanádového povlaku. To je pravdepodobne 

spôsobené depozíciou hydratovanej vrstvy oxidu, alebo hydroxidu vanadičného. Po vytiahnutí z roztoku 

je náchylná na dehydratáciu a následná zmena objemu môže zapríčiňovať praskanie. Ďalej sa zistilo, že 

sa pri teplote 30 °C nepodarilo pripraviť dostatočne hrubý vanádový povlak. Preto bol následne 

pripravený pri 80 °C a pomocou EDS analýzy bol zistený nárast hmotnostnej koncentrácie vanádu 

(obrázok 9). Na záver samotnej optimalizácie bol skúmaný vplyv koncentrácie NaVO3 na kvalitu 

povlaku. Boli porovnávané koncentrácie 10, 20, 30 a 40 g/dm3. Na základe snímok zo SEM bolo zistené, 

že zvýšením koncentrácie nad 30 g/dm3 došlo k zvýšeniu výskytu trhlín na povrchu, čo bolo podložené 

aj výsledkom potenciodynamického testu (19 µA/cm2; -1,1784 V). Po optimalizácii parametrov 

predúpravy bol pripravený Ni-P povlak. Pomocou analýzy na SEM bolo zistené, že pripravený povlak 

mal uniformný, hladký povrch bez prítomnosti defektov. Meraním koróznej odolnosti bolo zistené, že 

Ni-P povlak s vanádovým základom dosahoval vyššie hodnoty korózneho napätia (-0,6608 V) a nižšie 

hodnoty korózneho prúdu (2,12 µA/cm2) v porovnaní s Ni-P povlakom s chrómovým základom  

(-0,724 V; 3,38 µA/cm2). To znamená, že tento proces predprípravy môže byť vhodnou a ekologicky 

prijateľnejšou náhradou za chróm.  
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Obrázok 9 výsledok EDS analýzy vanádového povlaku pripraveného pri 30 °C (a) a 80 °C (b) [34] 

2.7.7 Predúprava povrchu zliatiny AZ91 pomocou plazmovej elektrolytickej oxidácie 

Liu Z. a Gao W. sa vo svojej práci [35] zaoberali predúpravou povrchu plazmovou elektrolytickou 

oxidáciou (PEO) (tiež zvaná plazmová elektrolýza). Jedná sa o proces tvorby oxidovej povrchovej 

vrstvy pomocou pulzov jednosmerného prúdu. Na vyhodnotenie koróznych vlastností Ni-P povlaku 

pripraveného po PEO predúprave bol vykonaný potenciodynamický test (obrázok 10). Ten dokázal, že 

týmto spôsobom povlakovaný substrát má v porovnaní s tradičným Ni-P povlakom lepšie korózne 

vlastnosti. Hodnota korózneho napätia síce ostala takmer nezmenená, avšak hodnota hustoty korózneho 

prúdu poklesla o dva rády. 
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Obrázok 10 potenciodynamické krivky zliatiny AZ91, zliatiny AZ91 po PEO predúprave, štandardného 

Ni-P povlaku a Ni-P povlaku s PEO predúpravou 

 

Povrch Ni-P povlaku bol následne pozorovaný pomocou SEM (Philips XL30S). Pozorovania boli 

vykonané po 4 a po 60 min depozície Ni-P a to na povlaku pripravenom tradičným spôsobom, aj 

pomocou PEO predúpravy. Na snímkach je po 4 min depozície (obrázok 11) tradičným spôsobom 

viditeľná nukleácia Ni-P častíc len na miestach γ fázy. Na druhej strane na substráte upravenom 

pomocou PEO bola nukleácia častíc už v počiatočnej fáze depozície uniformná. Dôsledkom toho bola 

uniformná aj PEO Ni-P vrstva vytvorená po 60 min a vykazovala klasický guľôčkový charakter. 

V porovnaní so štandardnou Ni-P vrstvou boli guľôčky menšie a jemnejšie, z čoho vyplýva aj nižšia 

porozita vrstvy. Pomocou EDS analýzy prierezu vzorku bolo zistené, že hrúbka oxidového povlaku 

pripraveného PEO bola približne 5 µm. 

 

 
Obrázok 11 SEM snímky povlakovaného povrchu po 4 min depozície pri klasickej (a) a PEO (b) 

predúprave [35] 
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3 CIEĽ PRÁCE 
Cieľom bakalárskej práce je overenie možnosti prípravy Ni-P povlaku na značne heterogénnom povrchu 

liatej horčíkovej zliatiny AZ91 s následnou charakterizáciou. 

  



23 

4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1 Použité chemikálie 
destilovaná voda (FCH VUT v Brně 0,7 μs·cm -1 ),  

dodekahydrát fosforečnanu sodného (PENTA s. r. o., p.a.), 

etanol kvasný raf. jemný den. benz. Lek. 1% (Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín, 96,4%), 

hydroxid sodný (PENTA s. r. o., p.a.),  

propan-2-ol (NANOBALA s. r. o., 99,9%),  

kúpeľ pre kyslé morenie (Ing. Petr Kosár, Ph.D. , Ing. Martin Buchtík, Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.) 

niklovací kúpeľ (Ing. Petr Kosár, Ph.D. , Ing. Martin Buchtík, Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.) 

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

kyselina pikrová (DORAPIS s.r.o., p.a.) 

4.2 Prístrojové vybavenie 
Prehľad prístrojového vybavenia použitého na prípravu a charakterizáciu Ni-P povlaku. 

4.2.1 Elektrická pec 

Na tepelné vytvrdenie bola použitá elektricky vyhrievaná laboratórna pec 018 LP. Vytvrdzovanie 

prebiehalo pri teplote 400 ± 5 °C. 

4.2.2 Invertovaný svetelný mikroskop 

Invertovaný svetelný mikroskop (LM) Zeiss Axio Observer Z1m (obrázok 12) bol použitý na 

pozorovanie štruktúry horčíkovej zliatiny AZ91 a meranie hrúbky nedeponovaného Ni-P povlaku. 

 

 
Obrázok 12 invertovaný svetelný mikroskop Zeiss Axio Observer Z1m 

4.2.3 Mikrotvrdomer  

Mikrotvrdomer LECO AMH43 (obrázok 13) bol použitý na stanovenie mikrotvrdosti nadeponovaného 

Ni-P povlaku. Meranie bolo vykonané metódou podľa Vickersa, vtlačením diamantového indentoru 

v tvare tetragonálnej pyramídy do vzorku. Pri meraní bola použitá záťaž 25 g s výdržou 10 s. 
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Obrázok 13 mikrotvrdomer LECO AMH43 

4.2.4 Rastrovací elektrónový mikroskop 

Rastrovací elektrónový mikroskop (SEM) Zeiss Evo LS-10 (obrázok 14) bol použitý na pozorovanie 

mikroštruktúry horčíkovej zliatiny AZ91 a mikroštruktúry nadeponovaného Ni-P povlaku. Elektrónový 

mikroskop taktiež disponuje integrovaným energiovo disperzným analyzátorom (EDS) OXFORD  

X-Max 80 mm2, ktorý bol využitý na meranie prvkového zloženia na povrchu výbrusu vzoriek. 

Urýchľovacie napätie pri meraní bolo 15 kV. Kalibrácia bola vykonaná pomocou monokryštálu Si 

a meranie prebiehalo s presnosťou 0,5 %. 
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Obrázok 14 rastrovací elektrónový mikroskop Zeiss Evo LS-10 

4.2.5 Potenciodynamický test 

Na uskutočnenie potenciodynamického testu bol použitý potenciostat Bio-Logic VSP 300 (obrázok 15). 

Experimentálne hodnoty korózneho potenciálu a korózneho prúdu boli namerané s použitím nasýtenej 

kalomelovej elektródy (SCE) ako referenčnej elektródy, vzorku ako pracovnej elektródy a platinovej 

sieťky ako pomocnej elektródy. Meranie prebehlo v 0,1 mol ∙ dm-3 roztoku chloridu sodného v rozsahu 

od -75 do +200 mV oproti ustálenému potenciálu pri rýchlosti merania 1 mV ∙ s-1. 

 

 
Obrázok 15 potenciostat VSP 300 
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4.3 Príprava horčíkovej zliatiny AZ91 na depozíciu povlaku 
Z väčšieho kusu horčíkovej zliatiny boli vyrezané menšie časti o rozmeroch maximálne do 

20×20×6,3 mm. Do týchto kusov bola následne z prednej časti vyvŕtaná diera veľkosti 1 mm. Tá slúžila 

na neskoršie zavesenie vzorky v kúpeli a jej umiestnenie je viditeľné na obrázku 16. Vzorky boli ďalej 

mechanicky brúsené pomocou brúsneho papiera s časticami SiC o zrnitosti 1200, až do úplného 

zarovnania povrchu. V procese brúsenia bola ako lubrikant použitá voda. Následne boli vzorky 

vyčistené destilovanou vodou, izopropanolom a dôkladne vysušené prúdom horúceho vzduchu. 

 
Obrázok 16 vzorka horčíkovej zliatiny AZ91 pred brúsením 

4.4 Depozícia Ni-P povlaku 
Po brúsení bolo vykonané alkalické čistenie vzoriek zliatiny AZ91 po dobu 20 min pri teplote roztoku 

60 °C. Po ukončení alkalického čistenia boli vzorky vyčistené destilovanou vodou, izopropanolom 

a dôkladne vysušené prúdom horúceho vzduchu. Následne bolo vykonané kyslé morenie ponorením 

vzorky do kyslého kúpeľa na 5 s pri laboratórnej teplote. Vzorky museli byť ihneď po kyslom morení 

dôkladne vyčistené destilovanou vodou a izopropanolom. Po vyčistení boli vzorky vysušené a ponorené 

do niklovacieho kúpeľa, kde prebehla depozícia Ni-P povlaku. V závislosti na požadovanej hrúbke 

povlaku boli vzorky ponechané v kúpeli 1,5 h, alebo 4,5 h, podľa ich zamýšľaného využitia (meranie 

mikrotvrdosti prebehlo podľa normy ČSN EN ISO 6507-1).  

4.5 Tepelné vytvrdzovanie 
Polovica pripravených vzoriek bola po depozícii Ni-P vrstvy tepelne vytvrdená. Vzorky boli umiestnené 

do laboratórnej pece takým spôsobom, aby bola čo najväčšia plocha vystavená horúcemu vzduchu. 

Tepelné vytvrdzovanie prebiehalo pri 400 ± 5 °C po dobu 1h. Po vytvrdení boli vzorky vytiahnuté 

z pece a ponechané vychladnúť voľne na vzduchu za laboratórnych podmienok.  

4.6 Ďalšia úprava vzoriek 
Vzorky určené na pozorovanie na SEM, LM, meranie mikrotvrdosti a potenciodynamický test, boli pred 

vykonaním samotných experimentov za studena zaliate do tablety z polymérnej živice. Po jej zatvrdnutí, 

boli vzorky mechanicky brúsené pomocou brúsneho papiera s časticami SiC o zrnitosti 1200. Ako 

lubrikant bola použitá voda. Po brúsení, boli vzorky dôkladne vyčistené a vysušené. Následne bolo 

vykonané leštenie, najprv pomocou leštiaceho plátna MOL 3 µm s diamantovou pastou D3 a následne 

pomocou leštiaceho plátna NAP 1 µm s diamantovou pastou D7. Po každom kroku leštenia boli vzorky 

dôkladne vyčistené a vysušené. Ako lubrikant bol použitý izopropanol. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

5.1 Charakterizácia horčíkovej zliatiny AZ91 
Ako pokovovaný substrát bola v práci použitá liata horčíková zliatina AZ91. V rámci riešenia 

bakalárskej práce boli vykonané experimenty s cieľom charakterizovať zloženie a štruktúru tejto 

zliatiny. 

5.1.1 Zloženie horčíkovej zliatiny AZ91 

Stanovenie zloženia zliatiny bolo uskutočnené pomocou optickej sprektrometrie s tlejivým výbojom 

(Spectrumat GDS 750). Zloženie bolo porovnané s normou ASTM B93/B93M-15 a ASTM B94-

13 (tabuľka 7). Podľa výsledkov je vidno, že zloženie použitej zliatiny je v súlade s danou 

normou. 

 

Tabuľka 7 porovnanie zloženia pokovovanej zliatiny AZ91 s normou ASTM B93/B93M-15 a ASTM 

B94-13 v hm. % [36] 

Zliatina Al Zn Mn Si Sn Zr Fe Ni Cu Ostatné 

AZ91 8,8 0,81 0,32 0,01 0,01 0,01 0,004 0,00 0,00 bal. 

Norma 8,3–

9,7 

0,35–

1,00 

0,15–

0,50 

max 

0,10 

max 

0,02 

max 

0,02 

max 

0,005 

max 

0,002 

max 

0,01 

bal. 

5.1.2 Mikroštruktúra horčíkovej zliatiny AZ91 

Mikroštruktúra zliatiny AZ91 bola pozorovaná pomocou LM (obrázok 17) a SEM (obrázok 18). 

Z pozorovania tepelne neupravenej vzorky vyplýva, že najvyššie zastúpenie mala fáza δ (1), ktorá 

tvorila matricu. Na snímkach je dobre pozorovateľná aj fáza γ (2) a eutektická fáza (3), ktoré sú 

obklopené substitučným tuhým roztokom Al v Mg so zvýšeným obsahom Al (4) a diskontinuálnym 

precipitátom (5). Najmenšie zastúpenie mali v zliatine častice typu AlxMny (6).  

 

 
Obrázok 17 mikroštruktúra zliatiny AZ91; invertovaný svetelný mikroskop; zväčšenie 500×; leptadlo 

acetic picral; 1) δ fáza, 2) γ fáza, 3) eutektická fáza, 4) substitučný tuhý roztok Al v Mg so zvýšeným 

obsahom Al, 5) diskontinuálny precipitát, 6) častica typu AlxMny 
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Obrázok 18 mikroštruktúra zliatiny AZ91; rastrovací elektrónový mikroskop; zväčšenie 2000×; leptadlo 

acetic picral; 1) δ fáza, 2) γ fáza, 3) eutektická fáza, 4) substitučný tuhý roztok Al v Mg so zvýšeným 

obsahom Al, 5) diskontinuálny precipitát 

Ďalej boli pozorované zmeny v mikroštruktúre zliatiny AZ91 po tepelnom vytvrdení Ni-P povlaku. Na 

obrázku 19 a obrázku 20 je v porovnaní s obrázkom 17 a obrázkom 18 viditeľné najmä to, že teplota 

a čas tepelného vytvrdenia Ni-P povlaku boli dostatočné na rozpustenie diskontinuálneho precipitátu a 

substitučného tuhého roztoku Al v Mg so zvýšeným obsahom Al, následkom čoho môže mať zliatina 

rozdielne mechanické vlastnosti. [8] 
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Obrázok 19 mikroštruktúra zliatiny AZ91 po tepelnom vytvrdení Ni-P povlaku; invertovaný svetelný 

mikroskop; zväčšenie 500×; leptadlo acetic picral; 1) δ fáza, 2) γ fáza, 3) eutektická fáza 

 

 
Obrázok 20 mikroštruktúra zliatiny AZ91 po tepelnom vytvrdení Ni-P povlaku; rastrovací elektrónový 

mikroskop; zväčšenie 2000×; leptadlo acetic picral; 1) δ fáza, 2) γ fáza, 3) eutektická fáza 
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5.2 Charakterizácia Ni-P povlaku 
Kľúčovým cieľom tejto práce bolo charakterizovať Ni-P povlak. Na tento účel bolo vykonaných viacero 

experimentov, ako na príklad pozorovanie pomocou LM a SEM, EDS mapovanie, meranie 

mikrotvrdosti a potenciodynamický test. Pri vyhodnotení výsledkov experimentov a vylúčení odľahlých 

hodnôt bol použitý Dean-Dixonov test, s hladinou významnosti α=0,05 a smerodajnou odchýlkou 2σ. 

5.2.1 Vizuálny popis 

Na obrázku 21 sa nachádza porovnanie povrchu tepelne neupraveného a upraveného Ni-P povlaku. Je 

viditeľné, že oba majú lesklú, tmavožltú farbu. Na povrchu sa nenachádzajú žiadne viditeľné defekty, 

ani nečistoty, avšak stopy po brúsení sú jasne viditeľné na oboch vzorkách. To naznačuje rovnomernú 

depozíciu vrstvy na celom povrchu, čo je jednou z výhod bezprúdového niklu oproti galvanickému. 

Tmavé fľaky v okolí vyvŕtanej diery sú zapríčinené spôsobom zavesenia vzoriek v niklovacom kúpeli. 

[24] 

 

 
Obrázok 21 vzorky horčíkovej zliatiny AZ91 pokryté Ni-P povlakom a) nevytvrdeným, b) tepelne 

vytvrdeným 

5.2.2 Mikroštruktúra povrchu 

Na základe pozorovania povrchu pomocou SEM bolo zistené, že povrch povlaku sa vyznačuje typickou 

guľôčkovou mikroštruktúrou. Na obrázku 22 sú snímky tepelne nevytvrdeného (a) a vytvrdeného (b) 

povlaku. Je zrejmé, že Ni-P vrstva v dôsledku tepelného vytvrdenia popraskala. To je spôsobené 

premenou mikrokryštalického povlaku na kryštalický (usporiadanie povrchu a precipitácia Ni3P). Pri 

tomto procese dôjde k jeho zmršteniu, čoho dôsledkom je vznik trhlín na celom povrchu. Ďalším 

dôvodom popraskania povrchu je veľký rozdiel v tepelnej rozťažnosti horčíka (29∙10-6 K-1 [5]) a Ni-P 

povlaku (13∙10-6 K-1 [23]). Trhliny sú na povrchu krajne nežiadúce a to najmä z dôvodu zníženej 

koróznej odolnosti materiálu, čo bolo potvrdené aj potenciodynamickým testom (kapitola 5.2.6). [2] 

[23] 
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Obrázok 22 mikroštruktúra Ni-P povlaku; rastrovací elektrónový mikroskop; zväčšenie 5000×; a) 

tepelne nevytvrdený, b) tepelne vytvrdený 
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5.2.3 Hrúbka a rýchlosť depozície 

Pomocou LM bol pozorovaný metalografický výbrus vzoriek Ni-P povlaku na zliatine AZ91. Z obrázku 

23 je viditeľné, že tepelne vytvrdený aj nevytvrdený povlak mal dobrú adhéziu k povrchu substrátu, bez 

viditeľných nespojitostí, alebo nežiadúcich medzivrstiev. S využitím tohto pozorovania bola zmeraná 

hrúbka povlaku (tabuľka 8). Tá bola stanovená na 10 ± 2 µm pre nevytvrdený povlak a 11,3 ± 0,4 µm 

pre vytvrdený povlak pri depozícii trvajúcej 1,5 h. Na základe údajov z merania hrúbky a známeho času 

depozície, bolo možné určiť rýchlosť depozície. Tá bola stanovená na 7,2 ± 0,6 µm ∙ h-1, čo bolo 

v porovnaní s prácou [33] pomalšie, avšak Sun C. a kol. v rámci predúpravy povrch zliatiny AZ91 

pozinkovali, čo mohlo depozíciu povlaku urýchliť. 

 

 
Obrázok 23 metalografický výbrus horčíkovej zliatiny AZ91 s Ni-P povlakom; invertovaný svetelný 

mikroskop; zväčšenie 500×; a) tepelne nevytvrdený povlak, b) tepelne vytvrdený povlak 
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Tabuľka 8 výsledky merania hrúbky povlaku pri dobe depozície 1,5 h 

Tepelne nevytvrdené vzorky Tepelne vytvrdené vzorky 

Číslo merania Hrúbka povlaku [µm] Číslo merania Hrúbka povlaku [µm] 

1 8,6 1 11,0 

2 9,3 2 11,1 

3 9,4 3 11,2 

4 9,4 4 11,3 

5 9,5 5 11,4 

6 10,8 6 11,4 

7 11,0 7 11,5 

8 11,0 8 11,5 

9 11,1 9 11,5 

10 11,1 10 11,6 

11 11,2 11 11,7 

 

Vylúčený Ni-P povlak bol taktiež pozorovaný na SEM. Na obrázku 24 je vidno porovnanie tepelne 

vytvrdeného a nevytvrdeného Ni-P povlaku. Rovnako ako pri pozorovaní pomocou LM je vidieť, že 

povlak má dobrú adhéziu k povrchu, dobrú zabiehavosť a zároveň pokrýva povrch substrátu 

rovnomerne. Na tepelne upravenej vzorke sú jasne viditeľné praskliny, ktoré siahajú až k rozhraniu 

substrát-povlak. Je zrejmé, že vzhľadom na svoju hĺbku, budú pravdepodobne znižovať koróznu 

odolnosť materiálu. Na obrázku 25 je viditeľná prasklina, ktorá narušila časť substrátu pod Ni-P 

povlakom. Po bližšom preskúmaní je viditeľné, že substrát praskol na mieste γ fázy a prasklina túto 

oblasť svojim tvarom do značnej miery kopíruje. Ako bolo spomenuté v kapitole 2.3.2, jednou 

z nevýhod γ fázy je jej krehkosť. Zvýšené vnútorné napätie zapríčinené prasknutím povlaku bolo teda 

dostatočné na to, aby spôsobilo prasknutie materiálu. 

 

 
Obrázok 24 metalografický výbrus horčíkovej zliatiny AZ91 s Ni-P povlakom; rastrovací elektrónový 

mikroskop; zväčšenie 1000×; a) tepelne nevytvrdený povlak, b) tepelne vytvrdený povlak 
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Obrázok 25 metalografický výbrus horčíkovej zliatiny AZ91 s Ni-P povlakom; rastrovací elektrónový 

mikroskop; zväčšenie 3500×; detail na trhlinu v substráte 

5.2.4 Meranie mikrotvrdosti 

Mikrotvrdosť Ni-P povlaku bola meraná metódou podľa Vickersa. Za účelom stanovenia mikrotvrdosti, 

boli pripravené dve vzorky (tepelne vytvrdená a nevytvrdená). Na každej bolo vykonaných 12 meraní 

(vpichov) približne do stredu povlaku na metalografickom výbruse a ich výsledky sú zobrazené v 

tabuľke 9. Merania prebiehali pri zaťažení 25 g s výdržou 10 s. Nami nameraná tvrdosť dosahovala 

vyššie, alebo porovnateľné hodnoty v porovnaní s prácami [29] a [31]. Horšie obstála v porovnaní 

z prácou [33], avšak v tejto práci mal Ni-P povlak nižší obsah P, než v našom prípade. 

 

Tabuľka 9 namerané hodnoty mikrotvrdosti Ni-P povlaku 

Číslo 

merania 

Namerané hodnoty mikrotvrdosti [HV 25] 

Nevytvrdené vzorky Vytvrdené vzorky 

1 540 1020 

2 550 1030 

3 550 1030 

4 550 1030 

5 550 1030 

6 560 1040 

7 560 1040 

8 560 1040 

9 560 1040 

10 570 1040 

11 570 1050 

12 580 1050 

Priemer 560 1030 

Odchýlka 2σ 20 20 
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5.2.5 EDS analýza 

Pomocou SEM s EDS detektorom bola vykonaná prvková analýza povrchu Ni-P povlaku. Porovnanie 

prvkového zloženia tepelne vytvrdeného a nevytvrdeného povlaku je zobrazené v tabuľke 10 

a jednotlivé EDS spektrá sú zobrazené na obrázku 26. Pomocou EDS analýzy bola taktiež vytvorená 

prvková mapa povrchu metalografického výbrusu vzoriek Ni-P povlaku na zliatine AZ91. Na obrázku 

27 a obrázku 28 sú v horčíkovej zliatine AZ91 jasne viditeľné miesta s vyšším obsahom hliníku 

(eutektikum a γ fáza) rozmiestnené vo fáze δ s homogénnym obsahom hliníku. Ni-P povlak je 

znázornený zelenou farbou, ktorá v tomto prípade reprezentuje nikel, avšak fosfor, znázornený 

tyrkysovou farbou, nie je dobre viditeľný z dôvodu jeho nízkeho zastúpenia v povlaku, čo potvrdzuje aj 

EDS spektrum na obrázku 26 a tabuľka 10. Na obrázku 27 je taktiež viditeľné lokálne zvýšenie 

koncentrácie zinku na povrchu zliatiny AZ91. To bolo spôsobené pôsobením kúpeľa na kyslé morenie 

v mieste fázy γ. Následkom rozpustenia zvyšných kovov v tejto fáze, došlo k zakoncentrovaniu zinku. 

Na obrázku 28 je viditeľná prasklina spôsobená tepelným vytvrdením povlaku. Na pravej strane oboch 

máp sa nachádza polymérna živica, znázornená modrou farbou. 

 

Tabuľka 10 prvkové zastúpenie Ni-P povlaku v hm. % 

Prvok 
Tepelne nevytvrdená vzorka Tepelne vytvrdená vzorka 

zastúpenie v hm. % zastúpenie v hm. % 

Ni 94,1±0,5 94,1±0,5 

P 5,9±0,5 5,9±0,5 

 

 
Obrázok 26 EDS spektrá povrchu Ni-P povlaku, a) tepelne nevytvrdený Ni-P povlak, b) tepelne 

vytvrdený Ni-P povlak 
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Obrázok 27 EDS mapa horčíkovej zliatiny AZ91 s nevytvrdeným Ni-P povlakom 
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Obrázok 28 EDS mapa horčíkovej zliatiny AZ91 s vytvrdeným Ni-P povlakom 
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5.2.6 Potenciodynamický test 

Na charakterizáciu koróznych vlastností povlakovaného materiálu bol vykonaný potenciodynamický 

test. Pre tento účel boli otestované 4 tepelne nevytvrdené a 4 tepelne vytvrdené vzorky s hrúbkou 

povlaku približne 10 µm. Grafické znázornenie semilogaritmickej závislosti hustoty korózneho prúdu a 

potenciálu je zobrazené na obrázku 29 a výsledok stanovenia korózneho potenciálu, hustoty korózneho 

prúdu a koróznej rýchlosti je zobrazený v tabuľke 11. Z nameraných dát vyplýva, že samotný Ni-P 

povlak predstavuje zásadné zlepšenie koróznej odolnosti substrátu, v porovnaní s hodnotami korózneho 

napätia a hustoty korózneho prúdu pre čistú zliatinu AZ91 nameranými v prácach [30], [33] a [35]. 

Tepelné vytvrdenie má však v dôsledku popraskania povrchu nežiadúci vplyv na koróznu ochranu 

a výsledné hodnoty korózneho napätia a hustoty korózneho prúdu sú rovnaké, alebo len o málo lepšie 

než pri čistom substráte. 

 

 
Obrázok 29 výsledok potenciodynamického testu (semilogaritmická závislosť prúdovej hustoty na 

potenciáli oproti SCE) a) nevytvrdené vzorky, b) tepelne vytvrdené vzorky 
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Tabuľka 11 stanovené hodnoty korózneho potenciálu, napätia a rýchlosti korózie pre tepelne 

vytvrdené a nevytvrdené povlaky 

  Nevytvrdené Vytvrdené 

Ecorr [V] -0,59±0,02 -1,35±0,05 

icorr [µA·cm-2] 1,4±0,3 140±20 

vcorr [mm·rok-1] 0,31±0,01 3,0±0,5 
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6 ZÁVER 
Táto bakalárska práca sa zaoberala overením možnosti prípravy Ni-P povlaku na liatej horčíkovej 

zliatine AZ91 s jej následnou charakterizáciou. Práca je rozdelená na teoretickú a experimentálnu časť. 

V teoretickej časti boli spracované základné informácie o horčíkových zliatinách, so zameraním najmä 

na zloženie a vlastnosti zliatiny AZ91. Ďalej pokračovala zhrnutím informácii o bezprúdovej depozícii 

Ni-P povlaku, so zameraním na zloženie niklovacieho kúpeľa a porovnanie chemickej a galvanickej 

depozície niklu. Teoretickú časť uzatvára zhrnutie najnovšieho výskumu na poli prípravy Ni-P povlaku 

na horčíkovej zliatine AZ91. 

 

Úvod experimentálnej časti tvorí charakterizácia zliatiny AZ91 z hľadiska jej zloženia a mikroštruktúry. 

Zistili sme, že zloženie, merané pomocou optickej spektrometrie s tlejivým výbojom, sa zhoduje zo 

zložením určeným normami ASTM B93/B93M-15 a ASTM B94-13. Pozorovaním mikroštruktúry 

zliatiny pomocou SEM a LM sa zistilo, že teplota a čas tepelného vytvrdenia Ni-P povlaku boli 

dostatočné na rozpustenie diskontinuálneho precipitátu a substitučného tuhého roztoku Al v Mg 

so zvýšeným obsahom Al. 

 

Po charakterizácii použitého substrátu, bola vykonaná samotná príprava Ni-P povlaku. Môžeme 

konštatovať, že sa podarilo pripraviť kvalitnú Ni-P vrstvu na značne nehomogénnom povrchu zliatiny 

AZ91. Vrstva neobsahovala žiadne závažnejšie defekty, ani nežiadúce medzivrstvy, ktoré by mohli 

narušiť celistvosť materiálu. Experimentálna časť sa ďalej zaoberala charakterizáciou a porovnávaním 

tepelne vytvrdeného a nevytvrdeného Ni-P povlaku. 

 

Nasleduje krátke zhrnutie zistení obsiahnutých v experimentálnej časti bakalárskej práce: 

 

 Pripravený Ni-P povlak sa vyznačoval typickou globulárnou, nodulovitou mikroštruktúrou 

a homogenitou hrúbky, ktorá bola zachovaná aj po tepelnom vytvrdení. Priemerná rýchlosť 

depozície bola stanovená na 7,2 ± 0,6 µm ∙ h-1. 

 Tepelným vytvrdením došlo k mimoriadnemu zvýšeniu mikrotvrdosti z 560 ± 20 HV 25 na 

1030 ± 20 HV 25. Došlo však k vzniku trhlín na povrchu. 

 Pomocou potenciodynamického testu bolo dokázané, že Ni-P povlak funguje ako účinná 

protikorózna ochrana. Hodnota hustoty korózneho prúdu bola stanovená na 1,4 ± 0,3 µA∙cm-2, 

hodnota korózneho potenciálu na -0,59 ± 0,02 V a hodnota koróznej rýchlosti na 

0,31 ± 0,01 mm∙rok-1. Avšak tepelným vytvrdením došlo kvôli vzniku trhlín k výraznému 

zhoršeniu koróznej odolnosti. V tomto prípade bola hodnota hustoty korózneho prúdu 

stanovená na 140 ± 20 µA∙cm-2, hodnota korózneho potenciálu na -1,35 ± 0,05 V a hodnota 

koróznej rýchlosti na 3,0 ± 0,5 mm∙rok-1. 

 

Jedným z cieľov ďalšieho výskumu by mohla byť eliminácia nežiadúcich dôsledkov tepelného 

vytvrdenia. Nevytvrdený Ni-P povlak sa javí byť dobrým prostriedkom pri koróznej ochrane materiálu 

a pri kombinácii s jeho mechanickými vlastnosťami po tepelnom vytvrdení, by sa mohlo jednať o veľký 

prínos pre priemysel. 

 

Na záver sa dá konštatovať, že vytýčené ciele práce boli splnené v ich plnom rozsahu. 
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8 ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 
 

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

AZ91 horčíková zliatina obsahujúca približne 9 % hliníku a 1 % zinku 

hm. % koncentrácia v hmotnostných % 

δ fáza substitučný tuhý roztok hliníka v horčíku 

γ fáza intermetalická zlúčenina Mg17Al12 

HCP hexagonal close packed (najtesnejšie hexagonálne usporiadanie) 

DMAB dimetylaminobóran 

DEAB dietylaminobóran 

PAL povrchovo aktívne látky 

ALS laurylsulfát amónny 

SEM rastrovací elektrónový mikroskop 

HV mikrotvrdosť podľa Vickersa 

CMC kritická micelárna koncentrácia 

EDX energiovo disperzná röntgenová spektrometria 

EDS energiovo disperzná spektrometria 

XRD röntgenová kryštalografia 

EIS elektrochemická impedančná spetrometria 

PEO plazmová elektrolytická oxidácia 

LM svetelný mikroskop 

HV tvrdosť podľa Vickersa 

SCE nasýtená kalomelová elektróda 
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