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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá korozní odolností nikl-fosforových povlaků na hořčíkové slitině 

AZ91. V teoretické části jsou shrnuty současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé 

depozici Ni-P povlaků včetně reakcí při níž probíhajících. Dále jsou v teoretické části 

uvedeny jednotlivé složky obsažené v niklovací lázni a jejich význam. Druhá půlka teoretické 

části pojednává o korozi a ponorových testech. Na závěr jsou uvedeny rešerše ze současného 

výzkumu v oblasti ponorových testů. Experimentální část se zabývá jednotlivými kroky 

předúpravy hořčíkové slitiny a následnou depozicí Ni-P povlaku. Pomocí energiově disperzní 

spektroskopie bylo určeno prvkové složení Ni-P povlaku i hořčíkové slitiny. Dále jsou 

v experimentální části popsány pokusy zjišťující ideální tloušťku nízkofosforového povlaku, 

který ochrání hořčíkovou slitinu před zkorodováním. Diplomová práce je zakončena 

seznamem ponorový testů a výsledky z nichž vycházejících.  

ABSTRACT 

This master’s thesis is focused on corrosion resistance of nickel-phosphorus coatings 

on magnesium alloy AZ91. In the theoretical part is summarized current knowledge about 

magnesium alloys and electroless deposition of Ni-P coatings including ongoing reactions. 

Theoretical part also lists all substances contained in the nickel bath and their specific use 

there.  In the second half of theoretical part are discussed corrosion and immersion tests. 

Theoretical part is ended by review aimed towards the research in areas of immersion tests. 

Experimental part describes individual steps of pretreatment on magnesium alloy and then 

deposition of the Ni-P coating. Composition and morphology of deposited Ni-P coating and 

magnesium alloy were studied using energy dispersive spectroscopy. Experiment part also 

contains list of experiments trying to figure out ideal thickness of low-phosphorus coating 

which is able to protect magnesium alloy from corrosion. Master’s thesis is ended with the list 

of immersion tests and results which outcomes from them. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

AZ91, Ni-P povlaky, bezproudá depozice, koroze, ponorové testy 

KEYWORDS 

AZ91, Ni-P coatings, electroless deposition, corrosion, immersion tests 
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1 ÚVOD 

Tvářené hořčíkové slitiny, mezi které patří i AZ91, jsou v současné době řazeny mezi velmi 

perspektivní materiály. Tato perspektivista je způsobena kombinací velmi nízké hmotnosti 

s dobrými mechanickými vlastnostmi, což je řadí mezi ideální materiály pro automobilový 

či letecký průmysl. Oproti oceli mají mnohem nižší hustotu a přitom si stále zachovávají 

velmi dobrou pevnost, která se dá ještě zvýšit např. tepelným vytvrzováním. Hlavními 

nevýhodami hořčíkových slitin však jsou nízká korozní odolnost a vysoká chemická 

reaktivita.   

 Nízké korozní odolnosti i vysoké chemické reaktivitě se dá zabránit nanesením ochranné 

vrstvy či povlaku na hořčíkovou slitinu. Pro tento účel bývá často využíván Ni-P povlak, 

který se na hořčíkovou slitinu nanáší bezproudou depozicí. Celý proces předúpravy 

a bezproudé depozice Ni-P povlaku je však vcelku náročný. Před samotným procesem 

bezproudé depozice je nutné vzorek očistit a zbavit všech nečistot. Základními kroky 

předúpravy jsou alkalické odmaštění a kyselé moření. Pro dosažení kvalitního a rovnoměrně 

vyloučeného povlaku je nutné nalézt optimální složení niklovací lázně. Během procesu 

bezproudé depozice dochází k vyredukování elementárního niklu a fosforu na povrch 

pokovované hořčíkové slitiny. Proces bezproudé depozice nepotřebuje elektrický proud, což 

značně snižuje cenu celého provozu. Hlavní nevýhodou oproti galvanickému pokovování je 

nižší vylučovací rychlost. 

  Mechanické a fyzikální vlastností povlaku lze dále vylepšovat několika různými způsoby. 

Jedním z těchto způsobů je přídavek pevných částic, jakými jsou například SiC, SiO2, Al2O3 

a diamant. Dalším způsobem je tepelné vytvrzení. Tepelným vytvrzením dojde ke zvýšení 

tvrdosti povlaku. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Hořčíkové slitiny 

 Hořčíkové slitiny se vyznačují velmi dobrými mechanickými vlastnosti. Mají nízkou hustotu, 

dobrou obrobitelností a dobrými slévárenskými vlastnosti. [1][3] Jejich hlavními nevýhodami 

jsou nízká korozní odolnost a vysoká chemická reaktivita.   

 V technologické praxi se téměř nikdy nevyužívá samotný hořčík, s cílem zlepšení 

některých mechanických vlastností bývá legován různými prvky. Mechanické vlastnosti 

slitiny se mění s ohledem na legovaný prvek a jeho množství v dané slitině. Mezi nejčastější 

patří hliník (označení A) a zinek (označení Z). Nejrozšířenější a nejpoužívanější značení 

hořčíkových slitin je značení podle ASTM. [2] Z hořčíkových slitin se k bezproudé depozici 

niklu nejčastěji využívají již zmíněné slitiny hořčíku s hliníkem a zinkem, tj. AZ31, AZ61 a 

AZ91, kde nám čísla udávají procentuální zastoupení hliníku a zinku v dané slitině [3][4]. 

Občas se za tyto čísla také udává další znak (A – E), který nám popisuje stupeň čistoty, 

přičemž A je vysoká čistota a E velmi nízká. [5] 

2.1.1 Slitiny typu Mg-Al-Zn 

 Nejvíce průmyslově vyráběnými hořčíkovými slitinami jsou AZ31, AZ61 a AZ91. Hliník 

se do slitiny přidává z důvodu zvýšení pevnosti a slévatelnosti, zinek se do slitiny přidává 

z důvodu zvýšení pevnosti. 

  Při chlazení taveniny u hořčíkových slitin na bázi Mg-Al-Zn dochází nejdříve 

ke krystalizaci substitučního tuhého roztoku hliníku v hořčíku (δ fáze). S klesající teplotou 

roste rozpustnost hliníku až do doby, kdy se teplota dostane na 437 °C – eutektická teplota 

(Obrázek 1). Následně již tavenina tuhne v souladu s rovnovážným diagramem za vzniku 

eutektické směsi tuhého roztoku (δ fáze) a intermetalické sloučeniny Mg17Al2 (γ fáze). [2] 

 

Obrázek 1: Rovnovážný binární fázový diagram sytému Al-Mg [5]. Modrou čárou je označena slitina 

AZ91 
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2.1.2 Hořčíková slitina AZ91 

Jedná se o slitinu s obsahem 90 hm% hořčíku, 9 hm% hliníku, 1 hm% zinku a zhruba 

0,3 hm% manganu. Při teplotě 437 °C je rozpustnost hliníku v hořčíku maximální (12 %). 

Maximální rozpustnost zinku v hořčíku je 2,5 % a to při teplotě 344 °C. [11] Mangan je 

posledním legujícím prvkem slitiny AZ91 a v hořčíku je téměř nerozpustný. Na (Obrázku 2) 

je zachycena mikrostruktura této slitiny, lze na ní pozorovat γ-fázi, δ-fázi, eutektikum 

i diskontinuální precipitát fáze γ.   

 

Obrázek 2: Slitina AZ91, A – γ -fáze (Mg17Al12), B – δ-fáze (tuhý roztok hliníku v hořčíku), 

C – eutektikum, D – diskontinuální precipitát fáze γ [6] 

2.2 Bezproudá depozice Ni-P povlaků 

Bezproudá depozice bývá často označována jako chemická depozice, protože je to proces 

založený na přenosu elektronů pomocí chemické reakce. Jedná se o oxidačně redukční děj, 

kdy postupně dochází k vyredukování niklu a fosforu do elementárního stavu za současného 

uvolňování plynného vodíku. V literatuře se často chybně objevuje informace, že redukčním 

činidlem je fosfornan sodný. Správný název této sloučeniny však je dihydridofosforečnan 

sodný.  

 Mechanismus redukce niklu funguje na bázi donor-akcentového mechanismu. Celý postup 

je popsán (Rovnicemi 1, 2, 3 a 4). [7] Na konci reakce máme elementární nikl a unikající 

plynný vodík. Mechanismus redukce fosforu je popsán (Rovnicemi 5, 6, 7 a 8). Na konci 

reakce máme elementární fosfor a plynný vodík. [7] 
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 Výhodami chemické depozice oproti elektrochemicky vyloučeným povlakům je především 

rovnoměrné vyloučení povlaku po celé ploše, možnost dodatečného tepelného vytvrzení, což 

vede ke zvýšení tvrdosti a úspora energie. [8] 

2.3 Složení lázně pro bezproudou depozici 

Lázeň pro bezproudou depozici Ni-P povlaků se skládá z poměrně velkého množství složek. 

Každá složka má svoji specifickou funkci. Výčet složek nalezneme v (Tabulce 1) [10][8]. 

Jednotlivé složky a jejich funkce v lázni jsou popsány níže. 
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Tabulka 1: Výčet složek lázně pro bezproudou depozici, jejich funkce a příklady [10] 

Složka Charakteristika Příklad 

Sloučenina niklu Zdroj nikelnatého kationtu NiSO4, NiCl2, 

(CH3COO)2Ni 

Redukční činidlo Zdroj elektronu k redukci 

nikelnatého kationtu 

NaH2PO2, NaBH4, 

N2H4·H2O, 

((CH3)2NH)(BH3) 

Komplexotvorné činidlo Formuje nikelnaté 

komplexy, čímž redukuje 

koncentraci volných 

nikelnatých kationtů a 

zamezuje vytváření 

nikelnatých solí 

Monokarboxylové kyseliny, 

dikarboxylové kyseliny 

Urychlovač Oslabuje vazbu P – H, 

což urychluje depozici 

Fluoridy, Boridy 

Stabilizátor Zabraňuje rozkladu lázně 

tím, že chrání aktivní místa 

Thiomočovina 

Pufr Dlouhodobě reguluje pH Sůl komplexu 

Regulátor pH Upravuje pH 

na požadovanou hodnotu 

NH3, HCl, H2SO4 

 

2.3.1 Zdroj niklu 

Nejčastěji využívaným zdrojem nikelnatého kationtu se k bezproudé depozici využívá síran 

nikelnatý. Dalšími dvěma možnými zdroji, využívanými k zisku nikelnatého kationtu, jsou 

octan nikelnatý a chlorid nikelnatý. Chlorid nikelnatý však nelze použít pro niklování hliníku, 

protože chloridový aniont způsobuje korozi hliníku. Octan nikelnatý má sice podobně dobré 

vlastnosti jako síran nikelnatý, ale jeho daleko vyšší cena značně snižuje jeho využití jakožto 

zdroje niklu [9].  

2.3.2 Redukční činidla 

K bezproudé depozici niklu se využívá řada redukčních činidel. Jedná se 

o dihydridofosforečnan sodný, hydrazin, tetrahydridoboritan sodný a dimethylaminoboran. 

Všechny tyto redukční činidla jsou podobné v tom, že obsahují dva nebo více reaktivních 

vodíků. Nejvhodnějším činidlem se zdá být dihydridofosforečnan sodný [8], který je často 

v literatuře špatně označován jako fosfornan sodný. Ze správného názvu vyplývá, že vodík 

má oxidační číslo − I, a tudíž fosfor musí mít oxidační číslo V. V průběhu reakce jsou 

s pomocí redukčního činidla, které je přidávaného vždy v nadbytku  [8], redukovány nikelnaté 

kationty a uvolňuje se plynný vodík. Redukce niklu může probíhat i na stěně kádinky či 

v samotném roztoku lázně. Struktura dihydridofosforečnanového aniontu je ukázána 

na (Obrázku 3). Z obrázku je patrné, že mezi dvěma atomy kyslíku dochází k delokalizaci  

π – elektronů. [12][13] 
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Obrázek 3: Struktura dihydridofosforečnanového aniontu [8] 

   

2.3.3 Komplexotvorná činidla 

Komplexotvorná činidla jsou téměř vždy tvořena organickými kyselinami a jejich solemi. 

Hlavní funkcí komplexotvorných činidel je dlouhodobě udržovat pH, zamezují vysrážení 

nikelnatých solí z roztoku a snižují koncentraci volných nikelnatých kationtů. Tyto činidla 

také dokáží ovlivnit chemické vlastnosti nikelnatých iontů ve vodném roztoku, kdy se změní 

jejich barva, redukční potenciál a rozpustnost. [8][9] 

2.3.4 Stabilizátory 

Bezproudá niklovací lázeň muže fungovat bez přídavku stabilizátorů, ale při průběhu 

depozice se může stát, že se lázeň začne spontánně rozkládat, a proto přídavkem stabilizátorů 

snižujeme toto riziko. Rozkladu lázně vždy předchází zvýšení objemu uvolňujícího se vodíku 

a tvorba černých částic niklu v objemu roztoku i na dně nádoby. [14] 

 Typ stabilizátoru je zvolen na základě jevu, který má potlačen. Základním požadavkem 

na stabilizátor je, aby byl slučitelný s danou niklovací lázní, jinak by docházelo k nežádoucím 

jevům. Ideální stabilizátor by neměl jakýmkoliv způsobem ovlivňovat výkonost lázně 

ani kvalitu vytvořeného povlaku. Pro niklovací lázně je nejčastěji využívaným stabilizátorem 

thiomočovina. Pokud se v lázni využívá dva či více stabilizátorů, tak je třeba se ujistit, že se 

vzájemně nebudou inhibovat či spolu reagovat.  

 Důležitou roli také hraje koncentrace stabilizátoru. U niklovacích lázní by neměla překročit 

0,1 mg·l
-1

, jinak bychom riskovali zpomalení či dokonce zastavení celého procesu. 

Na množství použitého stabilizátoru také závisí depoziční potenciál lázně (Obrázek 4). [8] 

 

Obrázek 4: Graf závislosti depozičního potenciálu na koncentraci stabilizátoru [8] 
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2.4 Koroze 

2.4.1 Chemická koroze 

Jedná se o chemickou reakci, při které nevzniká elektrický proud. Typickým rysem této 

koroze je, že se většinou jedná o oxidační děj probíhající za vysokých teplot. Důvodem 

chemické koroze bývá, že se materiál snaží přejít do stabilnějšího stavu., tj. stavu korozního 

materiálu. Při chemické korozi dochází k vytvoření vrstvy materiálu na povrchu kovu, tako 

vrstva je většinou nerovnoměrná a kov nijak nechrání. Občas se však vytvoří souvislá vrstva, 

která kov pasivuje. 

2.4.2 Elektrochemická koroze 

Na rozdíl o chemické koroze, při elektrochemické korozi dochází ke vzniku elektrického 

proudu. Z kovového materiálu se stane galvanický článek, jehož anoda podléhá oxidaci. 

Každý kov má jinou hodnotu elektrodového potenciálu. Na základě odlišných hodnot byly 

kovy rozřazeny na ušlechtilé, které mají potenciál vyšší než vodík a neušlechtilé, které 

ho mají nižší. Potenciály všech kovů a jejich pořadí jsou uvedeny v Beketovově řadě kovů. 

[15] Při propojení pozorovaného kovu s kovovým materiálem s nižším elektorodovým 

potenciálem, dojde ke vzniku galvanického článku. V průběhu tohoto procesu se připojený 

kov koroduje, čímž chrání pozorovaný materiál, jehož rychlost koroze se značně zpomaluje. 

2.4.3 Koroze hořčíku v různých prostředích 

2.4.3.1 Kyselé prostředí 

Hořčík bývá v kyselém prostředí napaden velmi agresivně téměř všemi organickými 

i anorganickými kyselinami. Dvě výjimky jsou kyselina fluorovodíková a chromová, které 

na povrchu hořčíku tvoři ochrannou vrstvu. Bez ochranného povlaku, např. v pohodě povlaku 

Ni-P je v kyselém prostředí hořčík nepoužitelný. [16] (Rovnice 9) popisuje reakci probíhající 

v kyselém prostředí. 

                                         
2

2 HMg2HMg    (9) 

2.4.3.2 Zásadité prostředí 

Ve vysoce koncentrovaném zásadité prostředí má hořčík špatnou korozní odolnost, ale 

v případě zásaditého prostředí o nízké koncentraci je jeho korozní odolnost výborná, což je 

způsobeno vznikem nerozpustné vrstvy Mg(OH)2 na povrchu kovu. [16] (Rovnice 10) 

popisuje reakci hořčíku probíhající v zásaditém prostředí. 

                                         
2

2

2 H2OHMgOHMg    (10) 

2.4.3.3 Roztoky solí 

Korozní odolnost hořčíku v roztoku soli se odvíjí od toho, jaký typ aniontů tato sůl obsahuje. 

Fluoridy, chromany a dusičnany na povrchu hořčíkové slitiny vytvářejí ochrannou vrstvu, 

která výrazně zlepšuje korozní odolnost hořčíku. Naopak bromidy, chloridy a sírany žádnou 

vrstvu nevytvářejí a korozní rychlost se v jejich přítomnosti ještě zvyšuje. [16] 

2.4.3.4 Voda 

Hořčík ve vodě koroduje velmi intenzivně. Navýšením teploty se jeho korozní rychlost ještě 

zvyšuje. 

2.4.4 Ponorové testy 

Ponorové testy jsou založeny na pozorování, jak rychle dojde ke zkorodování vzorku v daném 

prostředí. Rozlišujeme dva typy ponorových testů a to jednoduchý ponorový test, kde je 

vzorek ponořen v roztoku po celou dobu svého měření. Druhým typem je cyklický ponorový 

test, kde je vzorek v pravidelných intervalech vyndáván z testovaného prostředí, osušen a 
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znovu vrácen do tohoto prostředí. Stovky těchto cyklů bývají provedeny po čas celého  

testu. [17] 

 Těmito testy lze získat velmi dobrou informaci o korozní odolnosti daného materiálu či 

slitiny. Z důvodu nízké ceny a rychlého stanovení korozní odolnosti jsou ponorové testy hojně 

využívány v různých odvětvích průmyslu. Vzorky testované v laboratoři často bývají 

podrobeny mnohem agresivnějším podmínkám před tím, než jsou do těchto podmínek použity 

v průmyslu, např. vzorek, co má v průmyslu vydržet v zásaditém prostředí 24 hodin by měl 

byt předem v laboratoři testován na 240 hodin.  

 Ideální podmínky pro jednotlivé ponorové testy byly určeny na základě dosavadního 

výzkumu v této oblasti. Pro HCl byla zvolena koncentrace 10%, pro NaCl 3,5% a pro NaOH 

10% roztok. [18][19] 

2.5 Tvrdost a její měření 

Tvrdost (resp. mikrotvrdost) je mechanická vlastnost materiálu vyjadřující odpor proti vnikání 

tělesa do povrchu, jejíž mírou je velikost trvalé plastické deformace. Tvrdost je uváděna buď 

bez jednotek, což je v případě zkušebních metod podle Brinella, Rockwella nebo Vickerse, 

kdy se hodnoty tvrdosti určují jako podíl síly a skutečné plochy či hloubky vtisku, nebo má 

jednotku MPa. 

2.5.1 Metoda podle Vickerse 

Princip této metody spočívá ve vnikání zkušebního tělesa do zkoumaného materiálu a 

následného zjišťování míry deformace tohoto materiálu. Zkušebním tělesem je v tomto 

případě diamantový tetragonální pyramida (čtyřboký jehlan) s vrcholovým úhlem 136 °. 

Měřítkem tvrdosti materiálu jsou délky dvou úhlopříček vtisknutého jehlanu. Při zkoušce 

tvrdosti povlaků je třeba, aby maximální hloubka vtisku nepřesáhla desetinu tloušťky 

zkoušeného povlaku. Způsob jejího provedení je popsán a ujednocen normou ČSN EN ISO 

6507-1 [20]. Výpočet tvrdosti dle Vickerse je popsán (Rovnicí 11), kde F je zatížení v N a d je 

úhlopříčka vtisku v mm. 

 
22

189,02

136
sin2

102,0
d

F

d

F

HV 



  
(11) 

2.6 Současný výzkum v oblasti bezproudého niklování a ponorových testů 

2.6.1 Bezproudá depozice Ni-W-P povlaku na hořčíkovou slitinu AZ91 a její korozní 

odolnost 

Zhang a kolektiv se v práci [21] zabývali bezproudou depozicí nikl-wolfram-fosforových 

povlaků na hořčíkové slitině AZ91. Rozměry této slitiny byly 30 mm × 40 mm × 3 mm. Před 

započetím bezproudé depozice byla slitina podrobena předúpravě, která se skládala 

z broušení, alkalického odmaštění v 10% roztoku NaOH a opláchnutí destilovanou vodou. 

Síran nikelnatý a wolframan sodný byly použity jako zdroje iontů wolframu a niklu. 

Redukčním činidlem byl použit dihydridofosforečnan sodný. pH niklovací lázně bylo 9 a celý 

proces probíhal při teplotě 80 °C rychlostí depozice 7µm/h. Na vyrobeném Ni-W-P povlaku 

byla pozorována jeho struktura, změřena mikrotvrdost a testována korozní odolnosti povlaku. 

Prvkové složení bylo stanoveno pomocí EDS analýzy. Zastoupení wolframu v povlaku Ni-P 

bylo stanoveno na 4,5 hm%. Mikrotvrdost povlaku Ni-W-P byla měřena metodou 

dle Vickerse při zatížení 200 g po dobu 15 s. Bylo provedeno pět měření a jejich hodnoty byly 

zprůměrovány ve výslednou hodnotu 660 HV, což je o 100 HV více než samotný Ni-P 

povlak.  
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 Ponorové testy byly prováděny na slitině AZ91 s různými tloušťkami nadeponovaného 

povlaku Ni-W-P, které poté byly porovnány s povlakem Ni-P. Ponorový test probíhal 

v prostředí 10% HCl za pokojové teploty a byl pozorován čas, který vzorek strávil v roztoku 

kyseliny od okamžiku ponoření do úniku první bublinky vodíku (Obrázek 5). Z grafu 

vyplývá, že se zvětšující se tloušťkou povlaku dochází exponenciálně k prodloužení času, 

který vzorek v daném prostředí vydrží. Z grafu je také patrné, že povlak obsahující přídavek 

wolframu dosahuje daleko lepších korozních odolností než samotný Ni-P povlak. 

 

Obrázek 5: Graf závislosti tloušťky povlaku Ni-W-P na čase stráveném v 10% roztoku HCl 

2.6.2 Vlastnosti dvojitého povlaku Ni-P/Ni-B a jeho korozní odolnost 

V práci [22] se autoři zabývali bezproudou depozicí dvojitého povlaku Ni-P/Ni-B 

na hořčíkové slitině AZ91. Byla pozorována struktura slitiny i povlaku, naměřena 

mikrotvrdost povlaku a stanovena jeho korozní odolnost. Hořčíková slitina AZ91 o rozměrech  

30 mm × 30 mm × 3 mm byla nejprve obroušena na brusném papíru SiC o zrnitosti 2000, 

poté byla alkalicky odmaštěna v NaOH a kysele mořena v HNO3 a H3PO4. Předupravený 

vzorek byl vložen doprostřed dvojité lázně Ni-P a Ni-B, kde na něj byl nadeponován  

Ni-P/Ni-B povlak. Povlak byl pozorován na SEM a pomocí EDS byla zjištěna jeho prvková 

analýza. Mikrotvrdost povlaku byla měřena metodou dle Vickerse při zatížení 200 g po dobu 

15 s. Byla naměřena mikrotvrdost 740 HV, což je o 150 HV více, než samotný Ni-P povlak. 

Korozní odolnost byla zjišťována za pokojové teploty pomocí ponorových testů, jejichž 

prostředím byla 10% HCl. Testovalo se několik vzorků s Ni-P/Ni-B povlakem o tloušťce 

35 µm a Ni-P povlakem o tloušťkách 35 a 50 µm. Výslednou hodnotou Ni-P/Ni-B povlaku 

byl čas ponoru 407 min, což je téměř 3,5× více než 118 min, kterých v roztoku vydržel povlak 

Ni-P o tloušťce 35 µm. Povlak Ni-P o tloušťce 50 µm zkorodoval po 232 min. Z těchto 

výsledků vyplývá, že dvojitý povlak Ni-P/Ni-B má mnohem lepší korozní odolnost 

než samotný Ni-P povlak. 
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2.6.3 Hořčíková slitina AZ91 s povlakem Ni-Sn-P a její korozní odolnost 

V práci [23] se autoři zabývali bezproudou depozicí Ni-Sn-P povlaku na hořčíkové slitině 

AZ91. Nejprve byla nařezána hořčíková slitina na rozměry 30 mm × 30 mm × 3 mm. Slitina 

byla před samotnou depozicí podrobena předúpravě skládající se z broušení na brusném 

papíře SiC o zrnitosti 2000, alkalického odmaštění v NaOH a kyselého moření v HNO3 a 

H3PO4. Bezproudou depozicí se na hořčíkovou slitinu nanesl Ni-Sn-P povlak, kde cín byl 

zastoupen v množství 2,48 hm% a fosfor v množství 8,51 hm%, což bylo zjištěno pomocí 

prvkové analýzy metodou EDS. Povlak měl mikrotvrdost 670 HV, což bylo zjištěno metodou 

dle Vickerse při zatížení 200g po dobu 15 s. Korozní odolnost Ni-Sn-P povlaku byla zjištěna 

ponorovým testem v 10% HCl. Hořčíková slitina s 35 µm Ni-Sn-P povlakem v tomto 

prostředí vydržela 608 min, což potvrzuje, že přídavkem dalších legujících prvků do povlaku 

Ni-P lze ještě více vylepšit jejich korozní odolnost. 
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3 CÍLE PRÁCE 

 Cílem diplomové práce je stanovení korozní odolnosti Ni-P povlaku na konstrukční 

hořčíkové slitině AZ91. 

 Určení tloušťky nízkofosforového Ni-P, aby byl schopen ochránit hořčíkovou slitinu 

před zkorodováním v průběhu depozice vysokofosforového Ni-P. 

 Srovnání korozních vlastností jednotlivých vzorků s odlišnými tloušťkami naneseného 

Ni-P povlaku. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 

Destilovaná voda (FCH VUT, 0,7 µS·cm
-1

)  

aceton (Lach:ner, min 99,98%) 

ethanol (Lihovar Kolín, min. 96%)  

isopropanol (Nanobaca, min. 99,9%)   

nízkofosforová niklovací lázeň (Kosár, Buchtík) 

průmyslová vysokofosforová niklovací lázeň (Nichem HP 1151) 

kyselina chlorovodíková (Lach:ner, 35%) 

hydroxid sodný (Lach:ner, min. 98%) 

4.2 Přístrojové vybavení 

4.2.1 Metalografická pila 

Metalografická pila od firmy Struers (Obrázek 6) sloužila k přesnému nařezání jednotlivých 

vzorků hořčíkové slitiny. Tyto vzorky se následně použily k pokovování. Rychlost řezání této 

pily byla v rozmezí 0,05-1 mm·s
-1

. Byl použit kotouč na měkké kovové materiály. Jako 

chladicí kapalina se používala voda s příměsí antikorozní směsi. 

 

Obrázek 6:Metalografická pila Secotom-50 [24] 

4.2.2 Metalografická bruska 

Metalografická bruska od firmy MTH Hrazdil s.r.o. (Obrázek 7) byla použita za účelem 

vybroušení a následného vyleštění povrchu vzorků. Přesnějšího broušení a leštění bylo 

dosaženo na automatické brusce Tegramin – 25 od firmy Struers (Obrázek 8). Celý proces 

broušení a leštění je základním krokem ke zdárné realizaci bezproudého niklování. K broušení 

byly využity brusné SiC papíry o zrnitosti 60, 320 a 1200. Leštění bylo provedeno za pomoci 

leštících pláten s přídavkem diamantové pasty o zrnitosti 1 a 3 µm. 
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Obrázek 7:Metalografická bruska MTH Kompakt 1031 [25] 

 

Obrázek 8:Metalografická bruska Tegramin – 25 [25] 

4.2.3 Světelný mikroskop 

Světelný mikroskop ZEISS AXIO OBSERVER Z1m (Obrázek 9) byl využit k pozorování 

hořčíkové slitiny a na ní naneseného Ni-P povlaku. Pomocí světelného mikroskopu byla 

změřena tloušťka Ni-P povlaku, byly pozorovány puchýře a další defekty, které na povrhu 

slitiny vzniknuly působením korozních vlivů. 



20 

 

 
Obrázek 9: Světelný mikroskop ZEISS AXIO OBSERVER [26] 

4.2.4 Rastrovací elektronový mikroskop 

Podrobná struktura naneseného Ni-P povlaku a rozhraní mezi hořčíkovou slitinou a Ni-P 

povlakem byly pozorovány pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu ZEISS EVO 

LS 10 (Obrázek 10). Energiově-disperzní spektroskopie (EDS) byla využita k určení 

procentuálního zastoupení prvků v dané slitině i v Ni-P povlaku. Jako detektor byl použit 

Oxfrod Instruments Xmax80mm
2
.  

 

Obrázek 10: Elektronový rastrovací mikroskop ZEISS EVO LS 10 [27] 
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4.2.5 Vodní lázeň 

Vodní lázeň MLL 147 od firmy AJL Electronic (Obrázek 11) byla využita k ohřevu kádinek 

se vzorky v průběhu předúpravy i v průběhu samotného bezproudého pokovování. Teplota 

byla vždy nastavena mírně vyšší z důvodu přenosu tepla přes stěny kádinek, což vedlo 

k přesné výsledné teplotě v okolí vzorku.  

 

Obrázek 11: Vodní lázeň MLL 147 

4.2.6 Solná komora 

Solná komora LIEBISCH SKB 400 A-TR (Obrázek 12) byla využita za účelem simulace 

solné mlhy jako součást jedné z několika korozních zkoušek. Její vnitřní rozměry jsou 

920×590 mm. V průběhu zkoušky komora udržovala konstantní teplotu, vlhkost i koncentraci 

soli v mlze. Roztok soli ve vodě byl pravidelně obměňován. 
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Obrázek 12: Solná komora LIEBISCH SKB 400 A-TR [28] 

4.2.7 pH metr 

pH metr FiveEasy (Obrázek 13) byl využit k měření pH niklovací lázně, která byla použita 

k bezproudé depozici povlaku Ni-P. Další využití pH metru bylo ke zjištění pH jednotlivých 

roztoků použitých na ponorové zkoušky. 

 

Obrázek 13: pH metr FiveEasy 

4.2.8 Mikrotvrdoměr 

Mikrotvrdoměr LECO AMH43 (Obrázek 14) byl využit k měření mikrotvrdosti připravených  

Ni-P povlaků. Měření bylo provedeno metodou dle Vickerse při zatížení 25 g s výdrží 10 s.  
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Obrázek 14: Mikrotvrdoměr LECO AMH43 [29] 

4.2.9 Potenciostat 

Potenciodynamických křivek a dalších elektrochemických charakteristik jednotlivých vzorků 

bylo získáno pomocí potenciostatu Bio-Logic VSP-300 (Obrázek 15).  

 

Obrázek 15: Potenciostat Bio-Logic VSP-300 [28] 

4.3 Charakteristika a úprava hořčíkové slitiny 

Celý experiment byl prováděn na hořčíkové slitině AZ91. Normou stanovené složení této 

slitiny je uvedeno v (Tabulce 2). 
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Tabulka 2: Chemické složení hořčíkové slitiny AZ91 [30] 

Prvek Al Zn Mn Si Fe Ni Cu Mg Ostatní 

Normou 

stanovené 

složení [hm. %] 

8,1-

9,3 

0,4-

1,0 

0,17-

0,35 

max. 

0,2 

max. 

0,005 

max. 

0,001 

max. 

0,015 
bal. 

max. 

0,3 

 Ingot slitiny AZ91 byla nejprve nařezán pomocí metalografické pily na pláty o tloušťce 

zhruba 2 mm, které byly následně dále rozřezány na 50 vzorků o rozměrech zhruba 

20×15 mm. Všechny tyto vzorky byly očištěny a poté na metalografické brusce vybroušeny 

pomocí brusných papírů s částicemi SiC o zrnitostech 60, 320 a 1200. Jako smáčedlo byla 

použita voda. 

4.4 Předúprava a bezproudá depozice Ni-P povlaku na hořčíkovou slitinu 

Broušení může na hořčíkové slitině stále zanechat usazené nečistoty či mastnoty, které 

zhoršují adhezi povlaku ke slitině, a proto musí být nejprve tyto nežádoucí látky odstraněny. 

Odstraňování těchto nečistot probíhalo v několika krocích. Nejprve byl vzorek očištěn 

v alkalickém roztoku A po dobu 20 minut při teplotě 60 °C. Nečistoty se v roztoku 

zmýdelnily a usadily se na povrchu alkalického roztoku. Vzorek byl poté ponořen 

do oplachových roztoků A1 a A2 na 5 sekund, následně opláchnut isopropanolem a osušen 

horkým proudem vzduchu. Dalším krokem předúpravy bylo kyselé moření. Vzorek byl 

ponořen na 5 sekund do roztoku K, kde došlo k naleptání jeho povrchu. Následovaly 

oplachové roztoky K1 a K2, očištění isopropanolem a osušení horkým vzduchem, čímž byl 

zakončen celý proces předúpravy.  

 Připravený a očištěný vzorek byl vložen do niklovací lázně, kde na hořčíkovou slitinu byl 

nadeponován nízkofosforový Ni-P povlak. Tato lázeň byla předem vyhřáta na 65 °C 

a obsahovala 2 g rozmíchané povrchově aktivní látky. Rychlost depozice nízkofosforového 

Ni-P byla stanovena na 7 µm/h. Vzorek byl poté očištěn izopropanolem, osušen proudem 

horkého vzduchu a vložen do průmyslové vysokofosforové niklovací lázně vyhřáté na 88 °C, 

kde na něj byla nadeponována další vrstva Ni-P povlaku. Doba strávená v této lázni 

se měnila, podle toho jaké celkové tloušťky povlaku mělo být u jednotlivého vzorku 

dosaženo. Rychlost depozice vysokofosforové niklovací lázně byla 10 µm/h a její pH bylo 

stanoveno na 4,7. Na (Obrázku 16) jsou zobrazeny jednotlivé niklovací lázně a 

na (Obrázku 17) lze pozorovat povrch Ni-P povlaku po nadeponování obou vrstev Ni-P. 
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Obrázek 16: Niklovací lázně; zleva 1) průmyslová vysokofosforová lázeň, 2) nízkofosforová lázeň a  

3) vysokofosforová lázeň po rozpadu  

 

Obrázek 17: Povrch Ni-P povlaku, vyfoceno světelným mikroskopem  

4.5 Broušení, leštění, stanovení tloušťky povlaku a měření jeho mikrotvrdosti  

4.5.1 Metalografie 

Vzorek, který na sobě měl naneseny obě vrstvy (nízkofosforovou a vysokofosforovou) Ni-P 

povlaku, byl za studena zalisován do tablety pomocí epoxidové pryskyřice Aka-Clear 2. 

Na vakuové odparce byly z tablety odstraněny bubliny. Tableta byla následně obroušena 

a vyleštěna na metalografické brusce Tegramin – 25 dle postupu popsaného v (Tabulce 3). 
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Mezi jednotlivými kroky broušení a leštění byl vzorek vždy opláchnut isopropanolem 

a osušen proudem horkého vzduchu. 

Tabulka 3: Metalografický postup pro slitinu AZ91 s Ni-P povlakem 

Brusný/leštící papír Smáčedlo Čas [s] 

Brusný papír SiC o zrnitosti 320 voda 360 

Brusný papír SiC o zrnitosti 1200 voda 90 

Brusný papír SiC o zrnitosti 4000 voda 90 

Lešticí papír MOL 3 µm 

s diamantovou pastou D2 
isopropanol 60 

Lešticí papír NAP 1 µm 

s diamantovou pastou D7 
isopropanol 120 

4.5.2 Tloušťka povlaku a stanovení depozičních rychlostí 

Hořčíková slitina AZ91 i na ní nanesený Ni-P povlak byly pozorovány pomocí světelného 

mikroskopu ZEISS AXIO OBSERVER Z1m. Bylo zjištěno, že po celém povrchu hořčíkové 

slitiny došlo u všech pozorovaných vzorků k rovnoměrnému vyloučení Ni-P povlaku. Mezi 

hořčíkovou slitinou a Ni-P povlakem se nenacházela téměř žádná mezivrstva, což svědčí 

o kvalitní předúpravě a z toho plynoucí dobré adhezi povlaku na hořčíkovou slitinu. Adheze 

mezi vysokofosforovou a nízkofosforovou vrstvou byla také velmi dobrá.  

 Tloušťka povlaku byla změřena světelným mikroskopem a příklad měření tloušťky obou 

stran povlaku lze pozorovat na (Obrázcích 18 a 19). Tímto měřením byly zjištěny rychlosti 

depozicí jednotlivých niklovacích lázní. U průmyslové vysokofosforové lázně byla rychlost 

depozice stanovena na 10 µm/h a u nízkofosforové lázně byla rychlost depozice stanovena 

na 7 µm/h. 
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Obrázek 18: Tloušťka Ni-P povlaku na hořčíkové slitině AZ91, měřeno světelným mikroskopem, levá 

strana  

 

Obrázek 19: Tloušťka Ni-P povlaku na hořčíkové slitině AZ91, měřeno světelným mikroskopem, pravá 

strana 
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4.5.3 Měření mikrotvrdosti 

Měření bylo prováděno na mikrotvrdoměru LECO AMH43 metodou dle Vickerse při zatížení 

25 g s výdrží 10 s. Oba vrstvy povlaku byly měřeny na deseti různých místech a zjištěné 

hodnoty byly zprůměrovány. Nízkofosforový povlak dosáhl výsledné mikrotvrdosti 624 HV 

a průmyslový vysokofosforový povlak měl výslednou mikrotvrdost 586 HV. 

4.6 Korozní testy 

4.6.1 Ponorové zkoušky 

Ponorové zkoušky jsou jednou z nejvyužívanějších a zároveň nejjednodušších metod k určení 

korozní odolnosti materiálu. Ponorovým testům bylo podrobeno celkem 20 vzorků. Všechny 

vzorky měly lakem potřeny hrany a další defektní místa, která by mohla negativně ovlivnit 

měření tím, že bych na nich došlo dříve ke zkorodování, a tudíž nepřesným výsledkům. 

Měření probíhalo v 5 různých prostředích a do každého byly vloženy 4 vzorky. Jednalo se 

o kádinky naplněné 300 ml roztoku, do nichž byl zavěšen testovaný vzorek. Vzorek byl 

pravidelně kontrolován a kromě pozorování s ním nebyla provedena žádná manipulace 

po celý čas testu. Všechny tyto vzorky byly hořčíkové slitiny AZ91 s nadeponovanými Ni-P 

povlaky, jejichž celkové tloušťky byly 25, 50, 75 a 100 µm. Prostředími byly pitná voda 

(pH 7,66), 3,5% roztok NaCl, 10% HCl, 10% NaOH a solná komora obsahující 3,5% NaCl. 

U solné komory byl každý týden obměňován roztok NaCl, ale jeho koncentrace zůstávala 

stále stejná. Poté, co u některého ze vzorků došlo ke korozi, byl vzorek vyndán, očištěn a 

zaznamenal se čas, který vzorek v daném prostředí vydržel. 

4.6.2 Elektrochemické metody 

Měření potenciodynamikých křivek bylo provedeno pomocí potenciostatu/galvanostatu  

Bio-Logic VSP-300. Vzorky byly zapojeny v tříelektrodovém systému jako pracovní 

elektroda. Referenční elektrodou byla nasycená kalomelová elektroda a srovnávací elektrodou 

byla platinová síťka. Celkem byly provedeny tři stejné série měření, každá obsahující čtyři 

vzorky hořčíkové slitiny AZ91 s Ni-P povlakem o celkové tloušťce povlaku 25, 50, 75 a 

100 µm. Vzorky byly testovány po dobu 10 minut v korozní cele obsahující 3,5% roztok 

NaCl. Naměřené potenciodynamické křivky byly porovnány a vyhodnoceny. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Tloušťka nízkofosforového povlaku Ni-P 

Samotný nízkofosforový povlak Ni-P dokázal ochránit hořčíkovou slitinu proti korozi pouze 

minimálně, a proto bylo nezbytné na něj nanést další ochrannou vrstvu a to v podobě 

vysokofosforového povlaku Ni-P. Vysokofosforový povlak výrazně zlepšil korozní odolnost 

celého vzorku, ale při jeho depozici, z důvodu agresivní reakce, snadno docházelo k rozpadu 

niklovací lázně a zkorodování hořčíkové slitiny, pokud nebyla vrstva nízkofosforového 

povlaku dostatečně široká. Bylo provedeno několik pokusů, u kterých bylo zkoumáno, jaké 

tloušťky nízkofosforový povlak musí dosahovat, abychom docílili bezproblémového 

nadeponování vysokofosforového povlaku na nízkofosforový, aniž by došlo ke zkorodování 

hořčíkové slitiny a následnému rozpadu niklovací lázně. Přehled jednotlivých pokusů je 

zaznamenán v (Tabulce 4). Na (Obrázcích 20, 21 a 22) lze pozorovat rozdíly před a 

po depozicí vysokofosforového povlaku pro různé časy depozice nízkofosforového povlaku. 

Tabulka 4: Tloušťky Ni-P povlaků na hořčíkové slitině AZ91 

Číslo pokusu Nízkofosforová lázeň Vysokofosforová lázeň Výsledek pokusu 

1 0 min 2 h Zkorodování vzorku, 

rozpad lázně 

2 5 min 2 h Zkorodování vzorku, 

rozpad lázně 

3 10 min 2 h Zkorodování vzorku, 

rozpad lázně 

4 15 min 2 h Zkorodování vzorku, 

rozpad lázně 

5 30 min 2 h Zkorodování vzorku, 

rozpad lázně 

6 60 min 2 h Zkorodování vzorku, 

rozpad lázně 

7 90 min 2 h Vzorek i lázeň 

vydržely 

8 120 min 2 h Vzorek i lázeň 

vydržely 
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Obrázek 20:Vzorek č. 4 před a po depozici vysokofosforového povlaku 

 

 

Obrázek 21: Vzorek č. 6 před a po depozici vysokofosforového povlaku 
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Obrázek 22: Vzorek č. 8 před a po depozici vysokofosforového povlaku 

 Těmito pokusy bylo zjištěno, že pro získání minimální ochranné vrstvy musí depozice 

nízkofosforového povlaku probíhat nejméně 90 minut, což s ohledem na depoziční rychlost 

odpovídá tloušťce povlaku zhruba 10 µm. U vzorků s kratšími časy depozice došlo 

ke zkorodování hořčíkové slitiny nebo ke vziku puchýřů (Obrázek 23), které by negativně 

ovlivňovaly další měření. Tloušťka 10 µm byla použita u všech dalších měření s tím, že se 

měnila pouze doba depozice vysokofosforového povlaku. Pro 25 µm celkové tloušťky 

povlaku bylo nadeponováno 15 µm vysokofosforového povlaku (1,5 h depozice), pro 50 µm 

měla vrstva vysokofosforu  tloušťku 40 µm (4 h depozice), u 75 µm povlaku byl  

vysokofosforový 65 µm povlak deponován 6,5 h a celkové tloušťky Ni-P povlaku 100 µm 

bylo dosaženo depozicí 90 µm vysokofosforového povlaku, což trvalo zhruba 9 h. 

 

Obrázek 23: Puchýř na hořčíkové slitině po depozici 60 min nízkofosforového povlaku, foceno 

světelným mikroskopem 
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5.2 Vyhodnocení korozních zkoušek 

5.2.1 Vyhodnocení ponorových zkoušek 

Několik vzorků bylo testováno v různých prostředích a bylo pozorováno, po jaké době dojde 

ke zkorodování daného vzorku. Nejvíce agresivním prostředím byla 10% HCl, kde první 

(25 µm) vzorek zkorodoval již po 2 hodinách (Obrázek 24). Nejdelší dobu v HCl vydržel 

vzorek se 100 µm povlakem a to 21 h, ale u tohoto vzorku kyselina rozleptala celou 

hořčíkovou slitinu, viz (Obrázek 25). Časy zkorodovaní všech vzorků jsou uvedeny 

v (Tabulce 5) a (Obrázky 26, 27, 28, 29 a 30) ukazují grafickou závislost tloušťky povlaku 

na počtu hodin ztravených v jednotlivých prostředích. Vzorky, které dosáhnuly 1000 h se 

považují za odolné proti danému prostředí a z časových důvodů se v jejich dalším měření 

nepokračovalo. 

 Ze všech grafů vyplývá, že vzorky s tlustší vrstvou povlaku jsou více odolné proti korozi. 

U HCl a pitní vody má křivka teměř exponenciální tvar, zatímco u ostatních prostředí má tvar 

lineární s drobnými výchylkami. Porovnáním dosažených výsledků s výsledky v práci [21] je 

zřejmé, že dvojitá vrstva Ni-P dosajuje daleko lepší korozní odlnosti. U NaOH nedošlo 

ke zkorovování žádného z testovaných vzorků, protože na povrchu slitina vzniknula 

nerozpustná vrsta Mg(OH)2. 

 

Obrázek 24: 25 µm Ni-P povlak po 2 hodinách v roztoku 10% HCl 
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Obrázek 25: 100 µm Ni-P povlak po 21 hodinách v roztoku 10% HCl 

Tabulka 5: Korozní odolnosti Ni-P povlaků v závislosti na prostředí 

Prostředí 25 µm 50 µm 75 µm 100 µm 

HCl 10% 2 h 5 h 10,5 h 21h 

NaCl 3,5% 13 h 71 h 104,5 h 143 h 

Pitná voda 174 h 295 h 528 h 1000 h 

NaOH 10% 1000 h 1000 h 1000 h 1000 h 

Solná komora, 

3,5% NaCl 

96 h 149 h 332 h 430 h 

 

Obrázek 26: Ponorový test AZ91 s Ni-P povlaky v prostředí 10% HCl 
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Obrázek 27: Ponorový test AZ91 s Ni-P povlaky v prostředí 3,5% NaCl 

 

Obrázek 28: Ponorový test AZ91 s Ni-P povlaky v prostředí pitné vody 
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Obrázek 29: Ponorový test AZ91 s Ni-P povlaky v prostředí 10% NaOH 

 

Obrázek 30: Ponorový test AZ91 s Ni-P povlaky v prostředí 3,5% NaCl v solné komoře 

 

5.2.2 Vyhodnocení potenciodynamických křivek 

Tři série vzorků byly změřeny na potenciostatu a z jejich průměrných hodnot byly stanoveny 

potenciodynamické křivky, které lze pozorovat na (Obrázku 31). Každý vzorek byl měřen 

10 minut. Vzorky byly zapojeny v tříelektrodovém systému jako pracovní elektroda. 

Nasycená kalomelová elektroda sloužila jako referenční elektroda a srovnávací elektrodou 

byla platinová síťka. Korozní odolnost hořčíkové slitiny AZ91 a na ní nanesených Ni-P 

povlaků byla testována v 3,5% roztoku NaCl. Z grafu je patrné, že pro všechny tloušťky 

povlaku jsou potenciodynamecké křivky velmi podobné, což si myslím, že je způsobeno 

velmi krátkým časovým úsekem měření, ve kterém se ještě nestihnuly projevit žádné zásadní 
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rozdíly jednotlivých povlaků. Domnívám se, že pokud bychom vzorky vystavily těmto 

podmínkám po delší časový úsek, tak by se rozdíly mezi jednotlivými tloušťkami povlaků 

začaly projevovat. 

 

Obrázek 31: Potenciodynamické křivky hořčíkových slitin s různými tloušťkami Ni-P povlaků 

5.3 Prvková analýza hořčíkové slitiny AZ91 a Ni-P povlakem 

Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) ZEISS EVO LS 10 a s využitím EDS 

analýzy byla zkoumána morfologie povlaků a prvkové zastoupení v hořčíkové slitině AZ91 

i v Ni-P povlaku. Prvková analýza probíhala při těchto podmínkách: urychlovač napětí 15kV, 

pracovní vzdálenost 12 mm, proudový svazek 440 pA a tlak 2,34 · 10
-3

 Pa. Spektra v Ni-P 

povlacích, která byla pozorována, jsou na (Obrázku 32), kde spektrum 1 leží 

v nízkofosforovém povlaku (Obrázek 33) a spektrum 2 leží ve vysokofosforovém povlaku 

(Obrázek 34). Touto metodou bylo zjištěno přesné zastoupení niklu a fosforu v jednotlivých 

povlacích a tyto hodnoty jsou uvedeny v (Tabulce 6). Naměřené hodnoty nám potvrdily, že 

vysokofosforový povlak má více než dvakrát vyšší procentuální zastoupení fosforu 

než nízkofosforový povlak.  

Tabulka 6: Množství niklu a fosforu zastoupených v jednotlivých spektrech 

Spektrum Ni [hm. %] P [hm. %] 

1 94,3 ± 0,5 5,7 ± 0,5 

2 88,5 ± 0,5 11,5 ± 0,5 
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Obrázek 32: Spektra v Ni-P povlaku vyznačená pro EDS analýzu 

 

Obrázek 33: EDS spektrum oblasti 1, nízkofosforový Ni-P povlak  

 

Obrázek 34: EDS spektrum oblasti 2, vysokofosforový Ni-P povlak 
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 U vzorků byla také provedena prvková analýza, tzv. mapping, pomocí které bylo zjištěno 

zastoupení jednotlivých prvků v hořčíkové slitině i Ni-P povlaku (Obrázek 35). Tmavší místa, 

která lze pozorovat na hořčíkové slitině, jsou velmi pevné gama fáze. 

 

Obrázek 35: Prvková analýza hořčíkové slitiny AZ91 s Ni-P povlakem – EDS mapping 

 Bylo pozorováno prvkové zastoupení na rozhraní mezi hořčíkovou slitinou AZ91 a Ni-P 

povlakem (Obrázek 36) a na (Obrázku 37) je příslušný graf procentuálního hmotnostního 

zastoupení jednotlivých prvků v tomto rozhraní. 
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Obrázek 36: Rozhraní mezi hořčíkovou slitinou AZ91 a Ni-P povlakem, měřeno pomocí SEM

Obrázek 37: Graf hmotnostního zastoupení prvků na rozhraní hořčíkové slitiny AZ91 a Ni-P povlaku 
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6 ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce byla popsána problematika týkající se hořčíkových slitin, 

bezproudé depozice včetně rovnic při procesu probíhajících a popis jednotlivých složek Ni-P 

lázně. Teoretická část byla také zaměřena na korozi a obsahovala informace o současném 

výzkumu v dané oblasti. 

 Experimentální část práce se zabývala předúpravou a následnou bezproudou depozicí Ni-P 

povlaků na hořčíkovou slitinu AZ91. Bylo zjištěno, že minimální tloušťka nízkofosforového 

povlaku potřebná k ochraně hořčíkové slitiny je 10 µm, což je 90 min depozice. Na těchto 

10 µm byla nanesena vrstva vysokofosforového povlaku, který značně zvýšil korozní 

odolnost celého vzorku. Oba Ni-P povlaky byly rovnoměrně nadeponovány po celé ploše 

hořčíkové slitiny s velmi dobrou adhezí. V experimentální části bylo také zjištěno prvkové 

složení těchto povlaků a metodou dle Vickerse byla stanovena jejich mikrotvrdost. 

U nízkofosforového povlaku byla naměřená mikrotvrdost 624 HV a u vysokofosforového 

povlaku byla naměřena hodnota 586 HV. 

 Vzorky byly podrobeny ponorovým zkouškám, které nám ukázaly, že nanesením dvojité 

vrstvy Ni-P povlaků došlo k výraznému zlepšení korozní odolnosti materiálu. Vzorek se 

100 µm povlakem vydržel v 10% HCl 21 hodin, v 3,5% roztoku NaCl 143 hodin, v solné 

komoře obsahující 3,5% roztok NaCl 430 hodin, v pitné vodě 1000 hodin a v 10% roztoku 

NaOH také 1000 hodin. Se snižující se tloušťkou Ni-P povlaku se korozní odolnost mírně 

zhoršovala, ale stále byla na velmi dobré úrovni. 

 Hořčíkové slitiny mají velmi dobré mechanické vlastnosti. Ochranný Ni-P povlak jim 

výrazně zlepšuje korozní odolnost, a proto se domnívám, že takto upravená slitina by si mohla 

najít daleko širší uplatnění v průmyslu i ve vědě. 

 Dalším možným směrem výzkumu by mohlo být pozorování změn korozní odolnosti 

na tepelně vytvrzené hořčíkové slitině nebo testování Ni-P povlaků, který obsahují ještě další 

prvky, např. W. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AZ31 hořčíková slitina obsahující 3 % hliníku a 1 % zinku 

AZ61 hořčíková slitina obsahující 6 % hliníku a 1 % zinku 

AZ91 hořčíková slitina obsahující 9 % hliníku a 1 % zinku 

δ fáze tuhý roztok hliníku v hořčíku 

γ fáze intermetalitická fáze Mg17Al12 

FE-SEM rastrovací elektronový mikroskop s autoemisní katodou 

SEM elektronový rastrovací mikroskop 

EDS energiově disperzní spektroskopie 

XRD rentgenová difrakce 

Ni-P povlak nikl-fosforový povlak 

Ni-P-W povlak povlak obsahující nikl, fosfor a wolfram 

NSS solná mlha 

HV mikrotvrdost dle Vickerse 

Ecorr korozní potenciál 

icorr korozní proud 

SCE  nasycená kalomelová elektroda 

WE pracovní elektroda 

RE referenční elektroda 

 


