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Fe. Na začátku je vysvětlení vylučování jednoho kovu a následně jeho slitin. Další část je

věnována galvanickým lázním a všemu potřebnému k elektrochemickému vylučování.

Následuje vlastní souhrn všech dostupných informací k elektrochemickému vylučování

slitiny Ni-Fe, možnosti využití povlaku Ni-Fe v praxi a jeho vlastností. Dále hlavním

problémům vznikajících při elektrochemickém vylučování povlaků Ni-Fe a vhodné

technologické přípravě povrchu před vlastním pokovením. Výsledky povlakování, které

jsem získal při studiu literatury, pak jednoznačně dokumentují výborné vlastnosti povlaku

Ni-Fe.
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there is an explanation of the secretion of one metal and subsequently its alloys. The next

charter are devoted to the galvanic bath and to everything chat is needed for the

electrochemical secretion. Then there is the summary of all available information of the

electrochemical secretion of Ni-Fe, the possibilities of using the coating of Ni-Fe in

practice, and its properties. Furthermore major problems arising from the secretion of

electrochemical coating Ni-Fe and technology appropriate surface preparation proir to

plating. Results of application, that I obtained during my studies literatures, explicitaly

prove the excedent properties of Ni-Fe.
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Seznam použitých značek a symbolů.

a+ aktivita elektroaktivního kationtu [-]

msk   množství skutečně vyloučeného kovu [g]

mteor   množství teoreticky vyloučeného kovu [g]

n mocenství kovového kationtu v lázni [-]

t doba průchodu elektrického náboje [s]

z počet elektronů účastních se elektrodové reakce [-]

Ae konstanta úměrnosti [-]

E0 standardní rovnovážné potenciály elektrod [V]

F Faradayův náboj [C.mol-1]

FGP  funkční galvanické povlaky [-]

HV mikrotvrdost dle Vickerse [-]

I        elektrický proud [A]

IA dílčí proud v anodovém okruhu kovu A [A]

IB dílčí proud v anodovém okruhu kovu B [A]

IFe dílčí proud v anodovém okruhu Fe [A]

INi dílčí proud v anodovém okruhu Ni [A]

A       aniont [-]

K       kationt [-]

KOP  korozně ochranné povlaky [-]

M molární hmotnost (atomová hmotnost) [g.mol-1]

R odpor [W]

T teplota [°C]

U       napětí [V]
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Úvod.

Elektrochemické vylučování kovů a jejich slitin patří mezi nejvýznamnější

kategorie povrchových úprav kovů. Její počátky sahají pravděpodobně až do dávnověku a

v průběhu staletí došlo k jejímu prudkému vývoji a k řadě objevů, které posunuly a i v

současnosti nadále posouvají tento obor ke stále novým a dokonalejším způsobům a

postupům. První historicky významnou osobností je profesor anatomie a chirurgie Luigi

Galvani, po kterém je vlastně celá profese pojmenována. Další významnou osobností se

stal Michael Faraday, který formuloval v roce 1829 zákon o elektrochemickém

ekvivalentu. Tento zákon je znám jako Faradayův. Jeho stanovené pojmy jako jsou

elektrolyt, katoda, anoda, aniony, kationy tvoří základy řeči v galvanotechnice. Galvanické

povlaky byly testovány z hlediska korozní odolnosti již kolem roku 1830. Po první světové

válce dochází k většímu rozvoji využití galvanických povlaků. Další ohromný pokrok

(začíná se používat chromátování) nastává v padesátých letech v USA a odtud se šíří dál

do Evropy. V roce 1961 byla patentována první alkalická nekyanidová technologie. K

praktickému nasazení těchto lázní dochází však až počátkem sedmdesátých let. Později se

k vylepšování korozní odolnosti chromátových povlaků začaly používat i organické

přípravky.

V dnešní době se strojírenství neustále zlepšuje a vyvíjí. Zvyšuje se kvalita a

spolehlivost výrobků, stále více se dbá na ekologii. Také galvanické pokovení, jako jedna

z metod povrchových úprav, se neustále pokračuje vývoji a ke splnění nových požadavků,

které jsou na ni kladeny. Možnosti pokovení jsou ohromné, ať už se používají jako KOP

před různými vlivy, nebo jako FGP, kde zlepšují vlastnosti původního materiálu. Dále se

galvanické pokovení používá k renovaci. Zde je velkou výhodou oproti jiným metodám

(například navařování) je, že vlastní pokovení probíhá při teplotách do 90°C a nedochází

k tepelnému namáhání základního materiálu. Pokovení nevadí ani velká členitost či

složitost základního materiálu. Můžeme pokovovat jak velké tak malé součástky, i několik

za jednou. Zde nás omezuje jenom velikost vany.

Stále větší význam ke galvanickému pokovení získávají slitinové povlaky Ni-Fe.

Tyto povlaky mohou být pro budoucnost velkou nadějí, proto jsou ve velké míře

studovány. Obsah železa může být 20% a v některých případech můžeme nahrazovat i

povlaky čistého niklu nebo chromu pro účely korozně ochranné. Díky částečné úspoře
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drahého niklu jsou při světových výrobních objemech ekonomické efekty značné.

Vlastnosti povlaků jsou velmi dobré, slitiny dosahují pevnosti v tahu 1800MPa a tvrdosti

kolem 600HV. Za ojedinělé mechanické vlastnosti vděčí slitiny vrstvám, které mají velmi

malou lamerální strukturu typu UD. Tyto vrstvy jsou velice odolné kavitačnímu a

adheznímu opotřebení a mohou tak konkurovat i speciálním ocelím, popřípadě ocelím

tepelně zpracovaným. [6]
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1 Teorie vylučování galvanických povlaků.

1.1 Základy elektrochemického vylučování.

Obr. 1. Schéma vylučování.

Kovové prvky můžeme většinou zoxidovat na sloučeniny. To nám dává možnost

pomocí stejnosměrného proudu vylučovat kovy. V těchto sloučeninách (solích) je kov

vázán iontovou vazbou jako kationt s příslušným aniontem tak, že součet všech nábojů

iontů je nulový, to znamená, že sloučenina je elektroneutrální. V krystalových mřížkách

sloučenin jsou anionty i kationty vázány v přesně daných polohách. Například u NaCl jsou

anionty a kationty vázány střídavě v rozích krychle. Bohužel majorita iontových sloučenin

krystalizuje ve složitějších mřížkách. Pro elektrolytické vylučování je nejlepší aby

probíhalo v kapalném stavu. Kapalného stav dosáhneme dvěma způsoby. Rozpuštěním solí

ve vhodném rozpouštědle nebo jejich roztavením. Kvůli silným vazebným silám by muselo

tavení probíhat při vysokých teplotách. To představuje velkou technickou nevýhodu.

Setkáváme se s tím velmi ojediněle. Jako nejobvyklejší rozpouštědlo se používá voda.
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Kvůli tomu, že některé kationty mají vysoké hodnoty hydratačních energií, nelze příslušný

kov vyloučit z vodných roztoků. Při rozpouštění iontových sloučenin ve vodě dochází

působením hydratačních sil k rozpadu krystalické mřížky. Molekuly rozpouštědla

obklopují a váží se na anionty a kationty. Tento proces – elektrolytická disociace, který je

reverzibilní, lze vyjádřit obecnou rovnicí.

KA ↔ K+ + A- (1).

Například, rozpustíme-li nikelnatou sůl (síran nikelnatý) ve vodě, probíhá proces podle

rovnice:

NiSO4  ↔ Ni2+   + SO4
2+        (2).

Anodickou oxidací můžeme převést nikl z elementárního do iontového stavu,

Ni  -  2e-  =  Ni2+  (3).

Tato reakce je vratná, katodickou redukcí niklového kationtu Ni2+ lze tedy získat zpět

kovový nikl:

Ni2+ + 2e-  =  Ni (4).

Vložíme-li niklovou destičku do roztoku obsahujícího ionty Ni2+ začne  probíhat  na  takto

vytvořené kationové elektrodě oxidačně-redukční proces dle výše uvedených rovnic a to

stejnou rychlostí v obou směrech. Na elektrodě, která je tak ve stavu termodynamické

rovnováhy se ustavuje rovnovážný elektrochemický potenciál, pro který odvodil Nernst

vztah:
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E = E0 + (RT/zF) . ln a+   (5).

Potenciál elektrody můžeme měřit pouze v porovnání s druhou elektrodou. K tomuto účelu

byla Nernstem navržena tzv. normální vodíková elektroda, jejíž standardní potenciál byl

definován rovný nule. [1,2,5]

Podle hodnoty standardních potenciálů jednotlivých kovů lze soudit jejich nižší

nebo vyšší ušlechtilost, což znamená schopnost nacházet se v elementární, nezoxidované

formě. V tabulce jsou uvedeny chemické prvky a standardní rovnovážné potenciály

elektrod  E0(V). Tato tabulka je srovnala do řady a vyplývá z ní, že z hlediska

termodynamiky se snaha poločlánku k preferenci katodického procesu (což znamená

k vylučování kovu) zvyšuje od elektronegativních kovů Mn, Zn, k elektropozitivním Au, P

Elektroda E0  (V)
Mn2+/Mn -1,118

Zn2+/Zn -0,763

Fe2+/Fe -0,440

Cd2+/Cd -0,403

In3+/In -0,342

Co2+/Co -0,27

Ni 2+/Ni -0,250

Sn2+/Sn -0,136

Pb2+/Pb -0,126

H+/H 0,00

Cu2+/Cu +0,337

Cu+ /Cu +0,521

Ag+ /Ag +0,7991

Pd2+/Pd +0,987

Au3+/Au +1,42

Tab. 1. Standardní elektrodové potenciály elektrod prvého druhu.

V tabulce ušlechtilost stoupá shora dolů. Po vložení záporného elektrického potenciálu na

elektrodu dojde na ní k vylučování. Při vložení kladného k rozpouštění. Proto se elektroda
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vychýlí z rovnováhy a hnací silou procesu se stane rozdíl mezi rovnovážným a aktuálním

potenciálem elektrody. Při vylučování se tento rozdíl přepětí katodické, při rozpouštění

přepětí anodické. [1,5]

Z tabulky je zřejmé, že je málo kovů vhodných galvanické vylučování. V širším

měřítku indium, galium a thalium stěží použijeme. Podobně to platí i pro platinové kovy a

na konec i pro zlato. Jiné jako olovo a kadmium zase ničí životní prostředí. Cín a stříbro

zase nemají dostatečné mechanické vlastnosti. Z ekologického hlediska přestává

vyhovovat chrom, zjistilo se, že při galvanickém vylučování chromu jsou šestimocné

sloučeniny chromu charakterizovány vyšší toxicitou. Nejvhodnější jsou, hlavně při ochraně

povrchu strojních součástí proti tribologickým vlivům, kovy skupiny železa (železo, kobalt

a nikl), zejména jejich slitiny.

Elektrolyzér pro vylučování kovů skupiny železa je v principu tvořen nádobou

s elektrolytem, tj. vodným roztokem soli příslušného kovu (např. síranu nikelnatého)

v němž jsou ponořeny dvě kationové elektrody a vnějším zdrojem SS proudu (viz obr. 1).

Po připojení proudu z vnějšího zdroje začne na elektrodě spojené s kladným pólem zdroje

– anodě probíhat reakce (3) anodické rozpouštění kovu a na elektrodě spojené se záporným

pólem reakce (4) katodické vylučování kovu.

Kationt se pohybuje migrací díky elektrostatickým silám mezi vlastním kladným

nábojem a záporně polarizovanou katodou až dojde k difuzní vrstvě. Tato tenká vrstva

elektrolytu je v bezprostřední blízkosti povrchu katody a její tloušťka závisí na

hydrodynamických podmínkách soustavy. V klidu je nejsilnější a mícháním se zmenšuje.

Touto vrstvou musí kationt projít, aby mohla proběhnout tzv. přenosová reakce (4). Po

redukci kationtu na elektroneutrálni atom následuje jeho povrchová difuze. To je hledání

energeticky nejvýhodnější polohy v mřížce katody. [1,2,5]

Vzhledem k záporným hodnotám standardních elektrodových potenciál kovů

skupiny železa probíhá na katodě vždy v určité míře i paralelní reakce Volmerova.

H3O+  +  e- =  Hads + H2O    (6).

která snižuje katodický proudový výtěžek procesu.
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1.2 Princip vylučování slitin.

Ne všechny kovy, které jdou vylučovat, mají požadované a potřebné vlastnosti.

K dosažení lepších vlastností se proto používá kombinace více než jednoho kovu ve

vyloučené galvanické vrstvě. Tím vznikají slitiny s mnohem lepšími vlastnostmi. Ovšem

vylučování slitin je mnohem složitější a náročnější než vylučování samostatného kovu. I

při vylučování kovu dochází k binárnímu vylučování, protože s kovem se zároveň vylučuje

i vodík. Ochota kovů ke galvanickému vylučování je dána podle standardních potenciálů

(viz. tab. 1.). Naděje k vyloučení slitiny stoupá, když jsou standardní potenciály dvou

zvolených kovů co nejbližší. Bohužel nestačí porovnat standardní potenciály dvou

zvolených kovů, ke skutečnému poznání o všech možnostech galvanického vylučování

slitin musíme sledovat polarizační závislost zvolených kovů. Ty mohou mít, vzhledem k

tomu, že řídícím dějem mohou být i jiné kroky elektrodového procesu než přenos náboje,

nebo že kinetické parametry jsou značně odlišné, velmi rozdílný charakter. Například při

vylučování slitin Ni-Fe se nikl, který je mnohem ušlechtilejší než železo vylučuje mnohem

pomaleji.

Pokud probíhá vylučování ušlechtilejšího kovu A s méně ušlechtilým kovem B,

v jednom případě začne vylučování kovu A při přepětí a proces brzy dojde do oblasti

limitního proudu. Zvyšujeme-li dále přepětí, dojde i k vylučování kovu B, rychlost

vylučování kovu A je však stálá - řízená difúzí kationtů A. V druhém případě, který je pro

vylučování slitiny vhodnější, se začne kov B vylučovat ještě před dosažením limitního

proudu kovu A. Po dalším zvýšení přepětí lze dosáhnout bodu, kde parciální katodické

proudové hustoty IA a IB jsou si rovny, molární zlomek obou složek ve slitině je tedy 0,5

(za předpokladu, že počet kladných nábojů obou kationtů je stejný). [1,4]

1.3 Faradayovy zákony.

Faradayovými zákony jsou vyjádřeny vztahy mezi množstvím vyloučeného kovu a

elektrickým nábojem prošlým elektrolyzérem. První zákon zní: Množství vyloučené látky

účinkem elektrického proudu je přímo úměrné velikosti elektrického náboje prošlého

elektrolytem

m =  Ae.I.t  (7).

A nebo též m=a.Q  (8).



Rešerše elektrochemického vylučování povlaků Ni-Fe a možnosti jejich využití. Komárek Jiří

16

Prvý vztah se nazývá zákonem stálého elektrochemického působení. Druhý zákon zní:

Množství různých látek vyloučených na elektrodách průchodem stejného elektrického

náboje jsou v poměru svých chemických ekvivalentů. Chemický ekvivalent je poměr

atomové hmotnosti prvku (iontu) a jeho mocenství. Chemický ekvivalent vyjádřený v

gramech nazýváme gramekvivalent. [1.2]

Podle uvedeného zákona je k vyloučení nebo rozpuštění ekvivalentního množství

kterékoliv látky třeba vždy stejného náboje a tento náboj se označuje jako Faradayův

náboj. Elektrochemický ekvivalent je dán výrazem:

Ae=M/nF  (9).

Oba Faradayovy zákony je pak možno vyjádřit ve tvaru:

m= M.I.t/nF.  (10).

V galvanotechnice se často používá jako jednotky elektrického množství tzv. ampérhodiny

- Ah. K vyloučení jednoho gramekvivalentu pak je zapotřebí 26,8 Ah. [1,3,5]

 Při galvanickém pokovování na obou elektrodách vedle hlavních

elektrochemických reakcí probíhají ještě vedlejší reakce, jež způsobují, že dodané

množství elektrického proudu není zcela spotřebováno na vylučování a rozpouštění kovu.

Skutečné množství elektrického proudu spotřebovaného na vyloučení nebo rozpouštění

kovu nazýváme proudovým výtěžkem. Pro proudový výtěžek r (katodický nebo anodický)

pak platí:

rkat(anod)=mskut/mteoret .100 /%/ (11).

Při spojení elektrod se zdrojem SS proudu dojde k požadované reakci (vylučování kovu).

Při vyšetřování závislosti proudu na vloženém přepjetí, se zjistí, že průběh není lineární a

to je rozdíl od podobných závislostí měřených na vodičích první třídy. Tady platí při

nízkých napětí Ohmův zákon
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U=I.R (12).

 Pro případ vylučování kovu, kdy elektroda je vodičem 2.třídy, platí obecný vztah

I = I (U) (13).
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2 Galvanické lázně.

2.1 Elektrolyty pro galvanické vylučování kovů

Fyzikální chemie definuje obecně elektrolyty jako látky (zpravidla iontové

sloučeniny), jejichž roztoky nebo taveniny vedou elektrický proud. V galvanotechnické

praxi jsou elektrolyty nazývány roztoky, vznikající obvykle rozpuštěním iontových

sloučenin v polárních rozpouštědlech, nejčastěji ve vodě sloužící jako náplně aparátů ke

galvanickému nebo i bezproudovému pokovování.

V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty.

Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže vodivost je u

elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu.

Krystalické iontové sloučeniny - soli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem

iontů například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály

(obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty. Kapalné elektrolyty dělíme na silné

elektrolyty, které obsahují pouze ionty (disociace proběhla zcela) a slabé elektrolyty, které

obsahují jak ionty, tak nedisociované molekuly.

 Další důležitý parametr je složení elektrolytu. Je to soubor podmínek, který jde

specifikovat na tyto složky.

1. Elektroaktivní kationt: Jelikož jsou i v jednoduchém elektrolytu dva (první je kationt

vylučovaného kovu a druhý hydroniový iont) znamená to, že nejzákladnější složkou, z níž

se generuje vylučovaný kov, je elektroaktivní kationt. Koncentrace obou kationtů je velmi

rozdílná (koncentrace kovových kationtů je mnohem větší než koncentrace hydroniových)

a to omezuje kinetiku.

2. Doprovodný aniont: Svým kladným nábojem kompenzuje elektroaktivní kationt, který

nemůže existovat sám. Některé se mohou vyskytovat i v katodické reakci a to díky absorci

na základě vazebných sil chemického typu, mezi ně patří halogenidy. V některých

případech jsou halogenidy katalyzátorem zásadního kroku elektrodové reakce. Například

určité množství chloridu obsahují niklovací elektrody typu Wattse. Chlorid zde udržuje

anody v aktivním stavu.

3. Elektroinaktivní kationty: Ty nelze ve vodném prostředí redukovat na kovovou

substanci, protože jejich hydroxidy mají vysokou hodnotu hydratačních energií. Mezi tyto

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tavenina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%A1rn%C3%AD_rozpou%C5%A1t%C4%9Bdla&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soli
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vakance&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalov%C3%A1_m%C5%99%C3%AD%C5%BEka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuh%C3%A9_roztoky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuh%C3%BD_elektrolyt&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekula
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kovové kationty patří alkalické kovy, hořčík, vápník, stroncium, hliník, berylium, vanad

mnohé jiné.

4. Inhibitory: Tyto látky mají příznivý vliv vyrovnání mikroreliéfu povrchu vylučovaného

kovu. Dělí se na dvě třídy, podle toho, jestli snižují nebo zvyšují úroveň makropnutí ve

vyloučené vrstvě.

5. Pufry: To jsou látky schopné ovlivňovat hodnotu pH, aby byla stabilní, což je jedna z

hlavních podmínek správného průběhu katodové reakce. Jako pufry se používají slabé

kyseliny, slabé zásady nebo kombinace obou.

6.  Povrchově aktivní látky (smáčedla): Ty snižují povrchové napětí elektrolytu a zlepšují

konečné čištění povrchu od nerozpustných organických látek, ale hlavně omezují tvorbu

vodíkového pettingu (povrchové defekty vzniklé vodíkovou rekombinací na plynnou

molekulu H2. [1,2,5]

2.2. Elektrolyty pro galvanické vylučování niklu

Složení lázní může být a je velmi rozmanité, ale pro všechny platí to samé. Složení

roztoků musí být co nejstálejší (nesmí nastat samovolný rozpad účinných složek lázní). Při

niklování dělíme lázně na síranové lázně. Jedná o takové lázně, jejichž hlavní složkou je

síran nikelnatý NiSO4 s přísadou alespoň minimálního množství chloridu nikelnatého

NiCl2 jsou jednoduché, levné, snadno se udržují a jsou méně korozivní. Chloridové lázně

(elektrolyty) mají vysokou vodivost a menší spotřebu proudu, větší hloubkovou účinnost,

nevýhody křehkost vyloučeného povlaku, silná agresivita lázně mechanické vlastnosti

vzniklých povlaků jsou špatné).  Síranohořečnaté lázně (mimo síranu nikelnatého

nositelem kovu i síran hořečnatý, zastaralé, vhodné pro provozy s nižším technickým

vybavením a tam, kde nejsou kladeny na výsledný povlak vysoké nároky) a lázně

fluoroboritanové a sulfamátové (nositelem kovu je fluoroboritan nikelnatý Ni(BF4)2 resp.

niklsulfamát Ni(NH2SO3)2, kvalita povlaků je vyšší než u síranových lázní, vysoká

koncentrace kovu (120 g./l) a vysoká vodivost umožňuje pracovat s vysokými proudovými

hustotami (až 20 A.dm2), nevýhodou jsou vysoké náklady na čisté základní chemikálie

citlivé na znečistění, fluoroboritanové lázně jsou značně korozívní. [1,2,5]

Hodnota pH v lázni je důležitá pro stálost lázně a vlastnosti vyloučeného povlaku.

Vhodným obsahem kyseliny nebo zásady se určuje hodnota pH. Složení lázní musí

zaručovat neměnný potenciál vylučování žádaného kovu a hlavně dokonalou rozpustnost

anod. Na anodách nesmí docházet k tvorbě oxidické pasivační vrstvy, která by zhoršovala

jejich rozpustnost. Krystalická struktura vylučovaných povlaků závisí především na formě,
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v jaké se vylučuje kov z roztoku. Z galvanických lázní, v nichž je kation vázán v

komplexním anionu, se vylučují povlaky jemnozrnné, protože polarizace katod je značná.

Z roztoků sestavených z jednoduchých solí, se vylučují poměrně hrubozrnné povlaky,

protože polarizace katod je velmi malá. S tím souvisí hloubková účinnost lázně, to

znamená schopnost galvanické lázně vyloučit stejně tlusté povlaky na všech místech

povrchu pokovovaného předmětu. Dobrou hloubkovou účinnost mají lázně obsahující

komplexní soli (např. kyanidové). Z roztoků jednoduchých solí se vylučují povlaky

nestejnoměrné tloušťky, kde na výstupcích nebo hranách se usazuje mnohem tlustší vrstva

kovu než na plochách rovných. Nejhorší hloubkovou účinnost mají chromovací lázně. Tyto

rozdíly opět souvisí s různým charakterem polarizací katod v jednotlivých typech

pokovovacích lázní.

2.3 Organické přísady.

Jsou to organické látky, které se přidávají do elektrolytů pro vylučování kovů

skupiny železa, aby snížily úroveň makropnutí, k dosažení vyrovnávacího efektu (zvýšení

lesku) a ke snížení povrchového napětí na rozhraní katoda-elektrolyt-vodík. Pro galvanické

povlaky je snížení úrovně makropnutí velmi významný. Organické přísady jsou většinou

aromatické sloučeniny s benzenovým nebo naftalenovým jádrem kombinované se

sulfoskupinou a jejími deriváty – amidy, imidy apod. Jedná se o kyselinu p-

toluensulfonovou, různé kyseliny di- a tri-naftalensulfonové a další. I kyselinu citronovou

a kyselinu jablečnou můžeme započítat mezi organické přísady, které mají na makropnutí

příznivý vliv, rovněž jejich komplexotvorný účinek brání precipitaci zásaditých špatně

rozpustných sloučenin v katodickém difúzním filmu. Jejich vliv je značný především u

slitiny NiFe. [1,5,8,10]
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3 Slitinové povlaky Ni-Fe.

3.1 Důvody pro použití Ni-Fe.

Oproti vylučování čistých kovů je vylučování slitin mnohem technicky náročnější,

ale přináší některé významné výhody, především možnost dosažení velmi odlišných

vlastností vylučovaných vrstev.  Vlastnosti jsou mnohem lepší než u čistých kovů. Podle

stanoviska základních mechanických vlastností, jako je tvrdost a pevnost, se z kovů, které

můžeme galvanicky vylučovat z vodných roztoků, jsou nejvhodnější kovy skupiny železa,

jak už bylo uvedeno. Vysokou cenu niklu vyvážíme nízkou cenou železa jako výhodného

legujícího prvku slitiny Ni-Fe (obsah železa může být až 20%). Vnitřní pnutí povlaku je na

přijatelné úrovni. Oproti čistému niklu jsou základní pevnostní charakteristiky zhruba

trojnásobné. [2,4,8]

 Na renovaci galvanickou cestou má zásadní vliv tvar součástky. Největší hodnoty

proudové hustoty jsou na rozích katody nižší na hranách, ještě nižší ve středu rovinných

ploch a nejnižší v prohlubních. To se dá do jisté míry ovlivnit geometrií elektrolyzéru

(umístění anod, stínění povrchu).

3.2 Parametry vylučování povlaku Ni-Fe.

Nejvhodnější rozpětí teplot pro vylučování z elektrolytu je 50-60°C. Při jiných

teplotách dochází k odlupování povlaků z povrchů součástí. Přesto, že elektrolyt vylučuje

souvislé vrstvy v  rozpětí hodnot 1,4-4,8 pH, je pro provoz výhodnější pracovat v rozmezí

2,3-2,8 pH, kdy se dosáhne hodnot katodické proudové účinnosti až 94-98%, což je velmi

výhodné. Při hodnotě pH nad 3 se podstatně zvýší vnitřní napětí vyloučené v povlaku a

pokud pH klesne pod hodnotu 1,9, se výrazně snižuje katodická proudová účinnost.

Při použití katodické proudové hustoty 5 A.dm2 je rychlost vylučování asi 50 mm/h.

Následkem zvyšující se proudové hustoty je snížení obsahu železa ve vrstvě, při ještě

vyšších hodnotách může dojít ke spálení povrchu. [2,4,6,7]

Elektrolyt se charakterizuje dobrou stabilitou i přesto, že vylučování slitin se

spojuje se značnými nároky na regulaci, kontrolu a doplňování většiny složek elektrolytu.
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Proto můžeme pracovat bez přerušení i po průchodu několika set A.h/l elektrolytu, pouze

musí být prováděná průběžná analytická kontrola lázní a její doplňování.

Musíme analyticky kontrolovat hodnotu pH elektrolytu, která díky vylučování vodíku na

katodě stoupá. Hodnotu průběžně kontrolujeme a udržujeme ve stanovém rozpětí hodnot

2,3-2,8.  Koncentrovanou H2SO4 v případě potřeby upravit hodnotu pH. Po100 A.h/l. je

nutno zkontrolovat obsah kovů, protože během provozu lázně pomalu stoupá obsah železa.

V případě potřeby se odebere část elektrolytu a doplníme je ve stanovených koncentracích

(síran nikelnatý a síran železnatý se nedoplňují). S ohledem na značnou komplikovanost a

nízkou spolehlivost zatím známých analytických metod se obsah sacharinu nekontroluje.

Pokles obsahu sacharinu v lázni se nejprve projeví ztrátou lesku Ni-Fe vrstvy a teprve

později zvýšením makropnutí. Při ztrátě lesku se sacharin přidává v množství 0,25 g/l, tj.

polovina původního množství. Pozor na předávkování sacharinu, které způsobuje vznik

někdy škodlivých tlakových pnutí. Povrchové napětí určujeme se stalagmometrickou

metodou. [2,4,7]

Do lázní doplňujeme oba elektroaktivní kationty z anod. Protože nejsou běžně

dostupné slitinové anody v požadovaném poměru Ni-Fe (to by bylo ideální), řeší se tento

problém následovně: a) vyjímáním Fe anod a popřípadě jejich vkládáním tak, aby byl

v lázni a v povlaku zachován požadovaný poměr Ni:Fe nebo za b) zavedením dvojitého

anodového okruhu (dílčí proudy, které procházejí železnými a niklovými anodami, je

možné regulovat v potřebném poměru. Ideální je INi:IFe= 4:1. Při dlouhodobém přerušení

elektrolýzy musíme železné anody vyjímat, protože železo má na rozdíl od niklu schopnost

samovolného rozpouštění v kyselém elektrolytu, což znamená, že se snižuje poměr

koncentrací Ni2+ :  Fe2+. Nevýhodou dvojitého anodového okruhu je vyšší investiční

náročnost. Anody použité při vylučování slitinového povlaku jsou niklové s 98% čistotou a

ocelové z nízkouhlíkové oceli.

Při vylučování je důležitým parametrem hodnota povrchového napětí. Vlivem

vysokého povrchového napětí vzniká vodíkový pitting (dojde k zabránění úniku vodíku

z pokovené součásti), který způsobuje negativní vlastnosti povlaku. Z povrchu součástí

odstraníme vodík pohybem katodové tyče, mícháním elektrolytu, snížením povrchového

napětí elektrolytu (lze regulovat přidáním smáčedla, které však nesmí zvyšovat vnitřní

pnutí a zároveň musí být dobře rozpustné v širokém rozmezí pH (1 – 5)) nebo

pokovováním za rotace.



Rešerše elektrochemického vylučování povlaků Ni-Fe a možnosti jejich využití. Komárek Jiří

23

Obr. 2. Schéma galvanické lázně s dvouokruhovým zapojením pro vylučování

dvousložkové slitiny Ni-Fe.

(1-vana, 2-Ni anody, 3- tyčové Fe anody, 4-rotační katoda, 5- míchadlo s elektromotorem,

6-kontaktní teploměr, 7-el. titanový vařič, 8-ampérometrické počítadlo, 9-spínací relé, 10-

náhradní akumulační zdroj, 11-zdroj pro napájení Fe anod, 12-zdroj pro napájení Ni anod.)

3.3 Vlastnosti vyloučených slitin.

Povlaky jsou na pohled lesklé a používají se zejména v současnosti pro renovaci

(FGP). Procentuální složení povlaků závisí hlavně na katodické proudové hustotě,

v rozsahu hustoty 1-7 A.dm2 jsou slitinové povlaky (s obsahem železa do 35%) lesklé

plastické, mají dobrou korozní odolnost a vyrovnávací schopnost, a nízké vnitřní pnutí.

Díky velmi jemné lamelární struktuře mají vyloučené vrstvy některé specifické vlastnosti,

jako například velkou odolnost proti kavitačnímu a abrazivnímu opotřebení.
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Obr. 3. Velmi jemná lamerální struktura. [4]

Pevnost v tahu a tvrdost mají slitinové povlaky Ni-Fe přibližně třikrát vyšší než nikl

vylučovaný za sulfomátového elektrolytu. Pevnost v tahu je 1800-2000 MPa a tvrdost

okolo 600 HV (problémy při opracování, vyšší křehkost), tyto základní parametry se při

tepelné expozici výrazně snižují. Za tuto skutečnost může síra, kterou nikl a slitiny Ni-Fe

obsahují (0,025-0,043%). Při zvýšených teplotách (nad 200°C) dochází ke tvorbě sirníku

NiS, který precipituje na hranicích zrn a snižuje tak soudržnost zrn. Slitiny Ni-Fe mohou

pracovat do teplot 100-150°C bez rizika zhoršení základních mechanických vlastností.

Korozivzdornost je další zajímavou vlastností slitiny Ni-Fe. U slitinových povlaků

vyloučených z lázní s leskutvornými přísadami, které obsahují síru, se korozní rychlost se

zvyšováním obsahu železa (do30%) nemění.  Naproti tomu rychlost koroze povlaku

vyloučených z lázně bez leskutvorných přísad se zvyšuje v porovnání s povlaky se sírou

skoro 65krát. (U niklových povlaků síra značně zvyšuje rychlost koroze v aktivním

i pasívním stavu). Vysvětlení těchto neočekávaných výsledků je možno hledat ve stavu

povrchu, ve struktuře, krystalografické morfologii. V úvahu také přichází zabudování

korozně inhibujících látek do povlaku.
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Adheze je základní podmínkou. Musíme dosáhnout dobré přilnavosti vylučované

slitiny ke strojní součástce. Adheze je závislá na kvalitě přípravy povrchu základního

materiálu, mikrogeometrii, dokonalém odmaštění a očištění, ovlivňuje ji též vnitřní pnutí

prvního druhu ve vylučovaném galvanickém povrchu. Příčinou špatné přilnavosti může být

přítomnost koloidních látek na kovovém povrchu. To jen například grafit vyloučený

při částečném odleptání železa v průběhu předběžných úprav mořením a to zejména

u součástí, které byly chemickotepelně zpracovány karbonitridací nebo cementováním.

Problémy s přilnavostí může působit i přítomnost vodíku v povlaku, to ovšem souvisí

s otázkou vnitřních pnutí, která zhoršují přilnavost obecně. Špatnou adhezi způsobuje i

odlišnost struktury základního materiálu (podkladu) a galvanické vrstvy. Existuje možnost

reprodukce krystalové mřížky vznikající galvanickou vrstvou a to i v případě, že jde o

různé typy mřížky či dokonce o různé krystalografické soustavy. Rentgenovou difrakcí

určujeme typ mřížky, údaj o rozmezí, ve kterém se smí lišit atomový poloměr, je udáván

2,4 - 12,5%. Při větším rozdílu atomových poloměrů musíme použít mezivrstvu. Protože

měď má pro galvanické vrstvy kovů skupiny železa vhodný atomový poloměr využívá se

mezivrstvy mědi vyloučené z kyanidového elektrolytu (bohužel kyanidový elektrolyt je

velmi toxický což omezuje jeho použití).

Přechodová vrstva se nachází i mezi povlakem Ni-Fe a základním materiálem.

Zatím co množství železa se v  přechodové vrstvě snižuje od hodnoty obsahu Fe

základního materiálu až k hodnotě obsahu Fe v povlaku. U niklu je právě naopak.

Procento niklu roste od základního materiálu rovnoměrně až k povlaku, kde je jeho

hodnota poměrně stálá. Hodnoty Ni a Fe se v základním materiálu i povlaku mění

v určitém rozpětí. [2,4,8]

3.4 Vyžití povlaků Ni-Fe.

Využití těchto elektrochemických povlaků můžeme rozdělit na dvě skupiny. První

je KOP, které se využívají pro vzhledové a korozivzdorné účely a druhá skupina je FGP,

kde je důležitá ochrana povrchu před opotřebením. Hranice mezi KOP a FGP je v tloušťce

povlaku. U KOP je tloušťka povlaku v převážné většině případů do 5.10-3 m,  ale  u  FGP

může tloušťka povlaku dosáhnout i několika mm. Při výběru vhodného postupu

povlakování je důležité počítat s několika činiteli, kteří mohou významně ovlivnit funkční

ochranu povlaku. Další možností k použití povlaků Ni-Fe je při renovaci poškozených

strojních součástí (například opotřebením). I když možností k doplnění chybějícího
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rozměru je několik, například svařování a navařování, metalizace, je galvanické pokovení

nejvhodnější. Vlastní pokovení, které probíhá při nízkých teplotách (maximálně do 60°C)

je šetrnější k základnímu materiálu (nedochází k tepelnému namáhání). Pokovení nevadí

ani velká členitost či složitost základního materiálu, lze pokovovat jak velké tak malé

součástky, i několik za jednou. Omezující je jenom velikost vany. Renovace je i rychlejší a

levnější než jiné metody. Problém může být adheze slitiny k základnímu materiálu.

Nevýhodou je přesné obrobení součásti na požadovaný tvar, a pak po vyloučení FGP na

požadovaný rozměr (lze provádět pouze broušením).

Mechanické vlastnosti nanášené vrstvy patří mezi nejvýznamnější faktory. Základní

mechanické vlastnosti jsou pevnost v tahu, tvrdost a tažnost. Vysoká tvrdost nemusí být

v některých případech zárukou vysoké odolnosti, zde jsou významnější kluzné vlastnosti.

Pevnost v tahu a tvrdost bývají v poměru 3:1 (teoreticky lze předpokládat, že pevnost

v tahu kolem 600MPa odpovídá tvrdosti 200HV), to ovšem není univerzální. U tažnosti

galvanických materiálů je to obráceně. To znamená, že čím je vyšší tažnost tím je menší

tvrdost a naopak.

Produktivita procesu: Je významná zejména v případech, ve kterých jsou

požadovány funkční ochranné vrstvy větších tloušťek. Rychlost vylučování se řídí

Faradayovým zákonem. Můžeme počítat s průměrnými proudovými hustotami 1 až 5

A.dm-2, což v případě katodického účinku nad 0,9 představuje rychlost vylučování asi

10 – 50 mm/h.

Ekonomika procesu: Patří k významným faktorům. Podle Faradayových zákonů

můžeme spočítat, že na vyloučení 1 g niklu je spotřeba energie cca do 0,01kWh. Další

energie je zapotřebí při udržování provozní teploty elektrolyzéru, tu můžeme dobrou

izolací vany. Ani ostatní investiční náklady nejsou velké.

Ekologické dopady: Jeden z nejdůležitějších faktorů. Jelikož se pracuje s těžkými

kovy, jejich únik do okolí by představoval velký a závažný problém. Úniky do ovzduší

závisí zejména na proudovém účinku. Protože účinek je velmi vysoký (až 98%) není zde

velké riziko. Úniky do odpadních vod představují další riziko. Vybudováním účinných

neutralizačních stanic, do kterých se odvádí veškeré oplachy z výroby, se toto riziko

výrazně sníží. Toto však neplatí u FGP, kdy se první oplach provádí přímo nad lázní

s elektrolytem. Oplachová voda se tak využije jak k oplachu, tak i doplnění lázně snížené

odparem



Rešerše elektrochemického vylučování povlaků Ni-Fe a možnosti jejich využití. Komárek Jiří

27

Obr. 4. Kulové čepy pro Avia 30. [4,7]

Obr. 5. Čep přední nápravy. [4,7]



Rešerše elektrochemického vylučování povlaků Ni-Fe a možnosti jejich využití. Komárek Jiří

28

4 Hlavní problémy vznikající při elektrochemickém vylučování

povlaků.

4.1 Vodík.

Vodík je v jistém smyslu také kovem, a to poměrně ušlechtilým. Kdyby tedy do

skutečného procesu elektrolýzy nevstupovaly kinetické faktory, nebylo by možno z

vodných roztoků kovy, negativnější než je vodík, vůbec vylučovat. Vodík se však vesměs

vylučuje při vysokém přepětí (to znamená při větším rozdílu reálného potenciálu katody od

potenciálu standardního), takže mnoho kovů elektronegativnějších než vodík z vodných

roztoků katodicky vylučovat lze. Tento fyzikální princip má však za důsledek to

skutečnost, že se vodík s těmito kovy vylučuje paralelně výše zmíněnou Volmerovou

reakcí (6). Tak to vznikající atomární vodík potom může vytvořit molekulu vodíku, která

vznikne buď rekombinací podle Tafela

2 Hads   =    H2 (14).

nebo další přenosovou reakcí dle Heyrovského

Hads  +  H3O+  + e  =  H2  +  H2O (15).

Molekulární vodík potom zapříčiní vznik tvz. „vodíkového pittingu“.  To znamená, že při

vysokých hodnotách povrchového napětí mezi povrchem katody a elektrolytem může dojít

k zabránění utržení primární bublinky vodíku od povrchu. Potom se velikost zvětšuje díky

dalšímu vylučovanému vodíku. Tyto na povrchu lpící bublinky zabraňují vylučování

dalšího kovu a tím dochází k poškození kvality vylučované kovové vrstvy. [1,2,5]

Reakce podle Tafela či Heyrovského nemusejí někdy ani proběhnout nebo

proběhnou neúplně. Je to způsobeno tím, že atomární vodík je velmi dobře rozpustný ve

většině kovových mřížek a díky svým malým rozměrům může difundovat až do

pokovovaného materiálu, to se děje nejsnáze v oblastech mřížkových vad (například kolem
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dislokací). Atomární vodík se tak může stát příčinou vodíkové křehkosti. Vodíková

křehkost nemusí být způsobena jenom katodickým vylučováním, ale průnik vodíku do

povlakovaného kovu může být způsoben již předběžnými chemickými úpravami (mořením

v silných anorganických kyselinách, nebo elektrolytickým odmašťováním). Na vodíkovou

křehkost jsou zvlášť citlivé oceli, obzvláštně pokud obsahuje prvky jako například C, P, S ,

Pb a Sn. Zvláště při obsahu C nad 0,35%  se problémy s navodíkováním zvyšují. U

vysokopevnostních ocelí, které jsou k navoskování hodně citlivé, nabývají problémy

závažnosti. Norma ISO uvádí práh pevnosti v tahu 1000 MPa. Když dojde k rekombinaci

zachycených atomů vodíku na molekulu, to znamená vzrůst objemu, vznikají trhliny, které

mohou vést až k lomu. Vodíkovou křehkost lze částečně eliminovat pomocí vhodného

tepelného zpracování, které je nutné provést co nejdříve po pokovení. Pro spolehlivé

odvodňování je uváděna teplota 220°C po dobu minimálně 70 h. [1,2,5]

Dalším problémem je, že reakce (6) odčerpává z katodické difuzní vrstvy (tenká

vrstva na povrchu elektrody) kationty H3O+. Hodnoty pH při vylučování kovů skupiny

železa jsou v rozmezí 2 – 5.  Kvůli odčerpání kationtů H3O+, dochází v oblasti těsně kolem

povrchu elektrody ke zvýšení hodnoty pH nad 6. Většina hydroxidů kovů se na základě

hodnot součinu rozpustnosti ze solí obsažených v elektrolytu v této oblasti sráží (např. z

1M roztoků se hydroxid železnatý sráží při pH = 6,5, hydroxid nikelnatý při pH = 6,7).

Je pravděpodobné, že některé složky elektrolytu, zejména halogenidy, které jsou vždy

přítomny, se účastní tvorby sraženiny. Na povrchu katody vnikají velmi málo rozpustné

sloučeniny, které se adsorbují a stávají se součástí rostoucí vrstvy. Objemové kontrakce po

jejich přeměnách jsou další příčinou vzniku vnitřních pnutí. [1,2,5]

4.2 Síra.

Síra je nekov a nachází se v galvanických povlacích velice často, protože do

elektrolytu se přidávají aromatické sulfokyseliny a jejich deriváty za účelem snížení

makropnutí nebo i inhibice vylučování vodíku. Její koncentrace se udává v setinách %.

Síra zhoršuje korozní ochranu povlaku, ale mnohem horší je, snižuje základní mechanické

vlastnosti (pevnost v tahu, tvrdost) při teplotách nad 250°C. Při zvýšených teplotách (nad

200°C) dochází ke tvorbě sirníku NiS, který precipituje na hranicích zrn a snižuje tak

soudržnost zrn. Tento jev se nazývá sírová křehkost. K odstranění vlivu síry se používá

vylučování slitiny niklu s nízkým obsahem manganu. Katodické vylučování manganu

z vodných roztoků je velmi obtížné, ale jako příměs niklu lze mangan vyloučit. Afinita

manganu k síře převyšuje afinitu niklu, proto se při zvýšené teplotě tvoří sirník MnS, který
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nemá tak nepříznivý vliv. To vede ke značné mu zlepšení vlastností při vyšších teplotách.

Postačí, je-li poměr Mn : S = 1,7 : 1. [1,5,7]

4.3 Fe3+.

Další z důležitých a vážných problémů, které se objevují při vylučování slitin niklu

se železem, jsou problémy s Fe3+. Jejich příčinou je snadná oxidace kationtů Fe2+ na Fe3+.

Toto oxidace probíhá již ve styku roztoku se vzdušným kyslíkem. Přítomnost kationtů Fe3+

v elektrolytu přináší jenom škodu, protože hydroxid železitý má na rozdíl od hydroxidu

železnatého velmi malou rozpustnost. Srážení hydroxidu železitého v katodické difuzní

vrstvě a adsorpci na katodě je příčinou ohromného nárůstu vnitřního pnutí. Silné vnitřní

pnutí potom vede k  překročení meze pevnosti vyloučeného povlaku a její destrukci.

Schopnost oxidace kationtů Fe2+ na Fe3+ se snižuje s klesající hodnotou pH. Kyselina

boritá, která je jako pufr (látky schopné ovlivňovat hodnotu pH) v případě niklu účinná a

často používaná, přestává svoji funkci v případě železa plnit. Pokud není možné pufrovat

v katodické difuzní vrstvě, je možné omezit vliv Fe3+ udržením koncentrace železitých solí

na hodnotě blížící se nule nebo přidat do elektrolytu komplexotvornou látku, která tvoří s

trojmocným železem komplex a tak zabránit precipitaci zásaditých sloučenin. V případě

nízkých hodnot pH elektrolytu (menší než jedna) se velmi snižuje katodická proudová

účinnost (i pod 10%).

4.4 Méně obvyklé materiály k pokovení.

Nevodiče: Jedná se o velkou skupinu, většinou jde o plasty. Před galvanickým

pokovením musíme nevodiče nechat zvodivět. Zvodivění nanesením jemného vodivého

prášku na povrch (grafitu, nebo kovu), nátěrem vodivým lakem, chemickou redukcí

vhodného kovu na povrchu z roztoku, napařením kovového povlaku katodickým

rozprášením, nanesením vypalovací vrstvy, nástřikem kovu, redukcí kovu z plynné fáze,

pokrytím povrchu kovovou folií a vyrobením z vodivého plastu. Při volbě metody

zvodnění je nutné vzít v úvahu zejména krycí schopnost následné galvanické technologie,

např. zvodivění nanesením práškového grafitu (nejsou vhodné třeba pro niklování, protože

u členitějších tvarů často celý povrch nezaroste) anebo se musí použít tenká mezivrstva

mědi. Pro svoji všestrannost (není omezena z hlediska rozměrů, typu pokoveného

materiálu, lze vyloučit nepórézní vrstvy) je nejpoužívanější metodou chemická redukce
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vhodného kovu na povrchu z roztoku. Redukci lze provést buď ponorem, nebo nástřikem

dvojice roztoků (roztoku obsahujícího rozpuštěný kov a roztoku redukčního). Podle typu

materiálu je třeba povrch pokovené součásti předem aktivovat, případně senzibilizovat.
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5 Technologická příprava povrchu.

Před vlastním vyloučením kovového povlaku je nutné věnovat přípravě povrchu

základní součásti velkou pozornost. Povrch bývá znečištěn látkami, které jsou k povrchu

vázány mechanicky (mastnoty, prach, zbytky mazadel a jiné) a chemicky (okuje, rez, oxidy

a jiné). Před pokovením musíme povrch těchto nečistot zbavit a vytvořit kovově čistý

povrch. Protože galvanické povlaky jsou na čistotu povrchu nejchoulostivější, musí být

očištění zvlášť důkladné. Čištění probíhá postupně.  Závisí na tom adheze povlaku

k základnímu materiálu. [11]

Odmaštění je odstranění všech možných druhů nečistot z povrchu, kde jsou vázány

fyzikální adsorpcí (látky tukového charakteru) nebo adhezními silami (anorganické

nečistoty, prach, kovové třísky ap.). Úkolem odmašťovacích prostředků je uvolnění

nečistot z povrchu, převedení do roztoku nebo emulze a zabránění jejich zpětnému

vyloučení na kovovém povrchu. Odmašťovací operace může zhruba rozdělit na tři základní

postupy podle druhu probíhajících pochodů a použitých prostředků.

Odmaštění v alkalických roztocích je poměrně složitý proces. Při odmašťování

živočišných a rostlinných tuků se mastné kyseliny neutralizují a přechází do roztoku jako

mýdla. U minerálních mastnot to probíhá obtížněji (teprve až za vyšších teplot). Výhodou

je nehořlavé a mnohem levnější odmaštění, odmašťovací proces je hygienicky méně

závadný a dokonalejší. Odmašťování v alkalických prostředcích se nehodí pro čistění

velmi členitých předmětů s malými dutinami kvůli nutnosti výplachu (horkou vodou

alkálií) z povrchu.

Odmaštění v organických rozpouštědlech se používá hlavně tam, kde nemůžeme

použít alkalické roztoky. Odmašťování v organických rozpouštědlech je nejjednodušší

způsob odmašťování s vysokou čistící mohutností při poměrné jednoduchosti procesu.

Nejvíce vyhovují rozpouštědla z řady chlorovaných uhlovodíků (trichlorethylen a

perchlorethylen). Tato rozpouštědla mají velmi dobrou rozpouštěcí schopnost (tuk, oleje,

dehet, asfalt apod.) jsou nehořlavá, nenapadají kov a jsou poměrně stálá. Nevýhodou

chlorovaných uhlovodíků je, že se za vyšších teplot (nad 120°C) rozkládají za vzniku

prudce jedovatého fosgenu.
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Elektrolytické odmaštění je nejlepší. Z tohoto důvodu se zařazuje jako konečné

před choulostivé povrchové úpravy, jako je galvanické pokovení. V principu jde o

elektrolýzu, při které dochází průchodem stejnosměrného proudu lázní k disociaci látek v

alkalickém roztoku. Podle způsobu zapojení (umístění předmětu v lázni) se dělí na

katodické (účinnější než anodické, nebezpečí vzniku vodíkové křehkosti, další nevýhodou

je vylučování kovových nečistot z lázně a jejich usazování na odmašťovaném předmětu),

anodické (částečné naleptání povrchu, mechanický účinek kyslíku, nevýhodou je oxidace

mastnot, které se špatně odstraňují) a katodicko-anodické (nejúčinnější, využití výhodných

vlastností obou, dochází k odmašťování určitou dobu na katodě a kratší na anodě, poměr

času asi 3:1).

Moření je odstraňování chemicky vázaných nečistot (rez, okuje, oxidy). Při moření

se působením kyselin nebo louhů převádí na rozpustné soli. Soli potom z povrchu

opláchneme vodou. Oceli se nejčastěji moří v kyselinách (HCl, H2SO4,H3PO4).

Leptání povrchu může být v některých případech účinné. Alkalické anodické

leptání základního materiálu zvětšuje skutečnou velikost pokovovaného povrchu a zvětší

tak adhezní sílu.

Depasivace je nanesení mezivrstvy niklu, která zlepší adhezi Ni-Fe povlaku. U

legovaných ocelí lázeň obsahuje Chlorid nikelnatý a kyselinu chlorovodíkovou.

Proces probíhá při teplotě 20°C a katodické proudové hustotě 5 A.dm2. Doba nanášení

mezivrstvy je přibližně 5 minut. U uhlíkové oceli se pro depasivaci povrchu používá

anodické leptání v padesáti procentním roztoku H2SO4.

Dekapování jeho účelem je neutralizace zbytků alkalických odmašťovačů na

povrchu zboží a aktivace povrchu před pokovením. Obvykle se používá kyselina

chlorovodíková v koncentraci 5 - 8 % (cca  1:4 - 1:6).
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6.Povlakování vzorků. [2,4, 8, 14, 15]

Experimentální vyhodnocování slitinového povlaku Ni-Fe probíhalo v některých

dílčích pracích prováděných v laboratořích povrchových úprav na  VŠB-TUO kat 345.

Galvanické slitinové povlaky Ni-Fe byly nanášeny na vzorcích z rovného plechu o tloušťce

1mm. Materiál plechu byla nízkouhlíkatá ocel. Pro zlepšení přilnavosti u slitinových

povlaků Ni-Fe byla použita elektrolytické moření povrchu součásti.

Technologický postup pro nanesení slitinového povlaku Ni-Fe.

1. Elektrolytické odmaštění v alkalické bezkyanidové lázni.

Teplota 70°C

Proudová hustota 10 A/dm2

Doba 2-3 min

2. Oplach H2O.

Teplota 15°C

Doba 1 min

3. Elektrolytické moření povrchu.

Napětí 8-10 V

Doba 1-3 min

4. Rychlý oplach H2O

Teplota 20°C

Doba co nejkratší

5. Vlastní vylučování slitinového povlaku  Ni-Fe

Doba expozice 30min

6. Horký oplach H2O

Teplota 60°C

Doba 1/2 min

7. Studený oplach H2O

Teplota 15°C

Doba 1 min
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8. Sušení teplým vzduchem

Vhodné složení lázní uvedených v návaznosti na předchozí technologický postup.

1. Lázeň pro elektrolytické odmaštění

Složení:

Hydroxid sodný 30 g/l

Soda 60 g/l

Terc. fosforečnan sodný 30 g/l

Pracovní podmínky:

Teplota 70°C

Proudová hustota 10 A/dm2

2. Lázeň pro elektrolytické moření povrchu

Složení:

12-50 % roztok kyseliny sírové, chemicky čisté, bez chloridu a arzenu

Pracovní podmínky:

Hustota lázně 50°Bé

Teplota 70°C

Napětí 8-10 V

Doba expozice 1-3 min

V tomto případě je součást zapojena jako anoda, katody jsou olověné.

3. Lázeň pro vylučování povlaku Ni-Fe

Složení:

Síran nikelnatý 200 g/l

Kyselina boritá 30 g/l

Bromid draselný 10 g/l

Sulfosalicitan sodný 15 g/l

Síran železnatý 15 g/l

Sacharin 1 g/l

Neokal 0,1 g/l

Pracovní podmínky:

Doba expozice 30 min

pH 2,29

Teplota a katodická hustota proudu jsou voleny
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Pokovení slitinovým povlakem Ni-Fe.

 Po technologické přípravě povrchu následuje vlastní pokovení slitinovým
povlakem Ni-Fe. Je velmi důležité, aby  k vlastnímu pokovení došlo co nejdříve po
předchozí operaci, protože při časové odstupu může povrch jemně zoxidovat, což by mělo
za následek zhoršení přilnavosti povlaku. Aby nedocházelo na povrchu součásti
k vytvoření čar od difundujícího vodíku, je nutné míchání elektrolytu nebo neustálý pohyb
katody při vylučování slitinového povlaku Ni-Fe

Jako anody se používají depolarizované Ni anody a železné anody z nízkouhlíkové
oceli, zapojené ve dvojitém anodovém okruhu s poměrem proudu v jednotlivých větvích
INi : IFe = 4 : 1. Pracovní teplota lázně je 50°C, pH 2,3 - 2,8, katodická proudová hustota 5 -
10 A.dm-2. Při použití vyšších hodnot proudových hustot dochází ke spálení povlaku.
Vzhledem ke značnému množství nerozpustných nečistot anodových materiálů je vhodné
anody umístit do obalu z filtrační tkaniny. Kontinuální filtrace lázně je základní podmínka
celého procesu vylučování.
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7. Grafické závislosti provedených experimentů.

Určení závislosti tloušťky vyloučeného povlaku Ni-Fe na době vylučování při konstantní

proudové hustotě 5 A/dm2.

Obr. 6. Závislost tloušťky vrstvy Ni-Fe na době nanášení.

Tloušťka nanesené vrstvy byla měřena vždy po 15 minutách vylučování na

metalografickém výbrusu při zvětšení 500 krát. Z grafu je vidět zřejmá lineární závislost

tloušťky vrstvy Ni-Fe na době nanášení.
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Určení závislosti mikrotvrdosti na teplotě lázně při konstantní proudové hustotě 5 A/dm2.

Obr. 7. Závislost mikrotvrdosti povlaku Ni-Fe na teplotě.

Z grafu vyplývá, že nejvhodnější teplota je 55°C.

Obr. 8: Vliv teplotní expozice na mikrotvrdost povlaku Ni-Fe (9,75%).
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Obr. 9

Obr.9. Ukázka pokoveného vzorku povlakem Ni-Fe.
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8. Závěr.

Cílem této bakalářské práce je shromáždit alespoň částečně všechny stávající

poznatky k elektrochemicky vylučovaným povlakům Ni-Fe a vyjmenovat hlavní problémy,

které mohou nastat. Vylučování slitiny je mnohem náročnější než jednoho kovu, ale na

druhou stranu přináší výborné vlastnosti, které v mnoha ohledech předčí původní vlastnosti

kovů. Za velmi důležité pokládám složení galvanické lázně, která ovlivňuje jak vlastní

proces vylučování, tak i vlastnosti vyloučeného povlaku. Hlavní problémy přináší zejména

vodík a síra. Další problémy mohou nastat při špatné technologické přípravě povrchu.

V experimentální části byla potvrzena lineární závislost tloušťky vrstvy Ni-Fe na době

nanášení a 55°C jako nejvhodnější teplota lázně.

Z prostudované literatury vyplývá, že hlavní výhody povlaků Ni-Fe pro renovace

jsou rychlé vylučování, možnost vylučování v silných vrstvách, velmi dobrá

korozivzdornost, mikrotvrdost povlaku Ni-Fe je nižší než u tvrdého chromu, ale z hlediska

renovace dostačující, dobrá otěruvzdornost a po vhodně navržené předůpravě pokovované

součásti velmi dobrá přilnavost.

Přestože i tyto elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky mají některé své dílčí

problémy, z mého pohledu se povlaky slitiny Ni-Fe jeví jako nejvhodnější z hlediska

požadovaných vlastností za účelem renovace strojních součástí, tvorby kvalitní vrstvy

zajišťující výhodné tribologické vlastnosti a využitím v galvanoplastice.
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