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Seznam použitých zkratek a zna#ení 

a (Br)  Teplotní sou$initel remanence     [%·°C-1] 

Ae  Elektrochemický ekvivalent      [kg·C-1] 

a (HcJ)  Teplotní sou$initel koercivity     [%·°C-1] 

B  Magnetická indukce       [T] 

(BH)max Maximální energetický sou$in     [J·m-3] 

Br  Remanence        [T] 

Bs  Magnetická indukce magnetického nasycení   [T] 

F  Faradayovo $íslo       [C·mol1] 

h  Tlouš%ka povlaku       [mm] 

H  Intenzita magnetického pole      [A·m-1] 

Hc  Koercivita        [A·m-1] 

HcB  Skute$ná koercitivní intenzita magnetického pole   [A·m-1] 

HcJ  Vnit&ní koercitivní intenzita magnetického pole   [A·m-1] 

Hs  Intenzita magnetického pole pro zmagnetování   [A·m-1] 

I  Intenzita elektrického proudu      [A] 

J  Proudová hustota       [A·dm-2] 

KV  Katodický proudový výt'žek      [%] 

M  Molární hmotnost       [g·mol-1] 

mSK  Skute$ná hmotnost vylou$eného kovu    [g] 

mT  Teoretická hmotnost vylou$eného kovu dle Faradayova zákona [g] 

r1  Skute$ný polom'r vzorku B1      [(m] 

S   Plocha pr)&ezu       [mm2] 

t  Doba elektrolýzy       [s] 

t1  Vn'jší pr)m'r výbrusu vzorku B1     [(m] 

t2  Vnit&ní pr)m'r výbrusu vzorku B1     [(m] 

T  Teplota lázn'        [°C] 

Tc   Courieova teplota       [°C] 

x  Vzdálenost výbrusu od st&edu vzorku B1    [(m] 

y2  Tlouš%ka st&ední vrstvy povlaku výbrusu vzorku B1  [(m] 

y3  Tlouš%ka vnit&ní vrstvy povlaku výbrusu vzorku B1  [(m] 

y1SK  Skute$ná tlouš%ka povlaku – vn'jší vrstva    [(m] 

y2SK  Skute$ná tlouš%ka povlaku – st&ední vrstva    [(m] 
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y3SK  Skute$ná tlouš%ka povlaku – vnit&ní vrstva    [(m] 

yCLSK  Skute$ná tlouš%ka povlaku – celková vrstva    [(m] 

z  Mocenství 

(  Permeabilita 

(0  Permeabilita vakua 

(m  Maximální permeabilita 

(p  Po$áte$ní permeabilita 

(r  Pom'rná permeabilita 

*  Hustota        [g·cm-3] 

*K  M'rná hmotnost vylou$eného kovu     [g·cm-3] 

CuSO4  Síran m'+natý 

H3BO3  Kyselina trihydrogenboritá 

H2O  Voda 

MgO  Oxid ho&e$natý 

NaCl  Chlorid sodný 

NaOH  Hydroxid sodný 

NdFeB  Neodymové magnety 

NiSO4  Síran nikelnatý 

SmCo  Samarium kobaltové magnety 

ZnCl2  Chlorid zine$natý 

ZnO2  Oxid zine$natý 
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1 Úvod 

V sou$asné dob' klade technická praxe na materiály stále nové a náro$n'jší 

požadavky, což podmi,uje nejenom výzkum, vývoj a výrobu nových materiál), ale i 

zdokonalování povrchové ochrany t'chto materiál) proti p)sobení agresivního prost&edí. 

 

Magnetické materiály jsou materiály s rozmanitým složením a s r)znou strukturou. 

Teoretickým základem výzkumu nových magnetických materiál) je fyzika pevných látek. Ve 

vývoji magnetických materiál) se projevují všechny sm'ry vývoje, které se vztahují 

k materiálové základn' elektrotechniky jako celku. Hledají se nové materiály s výrazn' 

lepšími užitnými vlastnostmi a zlepšují se jak technické, tak i ekonomické parametry už 

existujících materiál). [1] 

 

Kvalita magnetického materiálu se obvykle posuzuje dle celého souboru parametr) 

(nap&. fyzikální, elektrické, tepelné a mechanické parametry). Požadavky na hodnoty jejich 

parametr) jsou $asto protich)dné a závisejí na tom, k jakému ú$elu má být daný materiál 

použit. V úvahu se bere i jejich závislost na r)zných provozních $initelích. Velký význam 

mají i technologické vlastnosti, které rozhodují o zpracovatelnosti materiálu. Vlastnosti 

magnetických materiál) lze do zna$né míry &ídit jak zm'nou chemického složení, tak i 

zm'nou struktury. [1] 

 

Magnetické materiály se využívají zejména v elektrotechnických oborech k výrob' 

r)zných sou$ástí stroj), p&ístroj) a za&ízení. [1] 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany neodymových magnet) proti 

korozi. P&i neustálém zvyšování cen neodymu (který je hlavní složkou neodymových 

magnet)) a nedostatku této vzácné zeminy v zemské k)&e se klade d)raz na co nejefektivn'jší 

využití stávajících neodymových magnet). Cílem diplomové práce je prozkoumat a prov'&it 

vhodnou povrchovou úpravu, která by byla odolná proti p)sobení agresivního prost&edí a 

zárove, by zachovala funk$ní vlastnosti neodymových magnet). 
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2 Magnetické materiály 

Všechny magnetické materiály je možné rozt&ídit dle velikosti a uspo&ádání 

magnetických moment). Základní d'lení je následující: [1, 2] 

 

- diamagnetické materiály, 

- paramagnetické materiály, 

- feromagnetické materiály, 

- antiferomagnetické a ferimagnetické materiály. 

 

Na obr. 2.1 jsou zobrazeny základní uspo&ádání magnetických moment) pro r)zné 

druhy magnetických materiál). 

 

 

Obr. 2.1 Uspo&ádání magnetických moment)  

a) paramagnetické materiály, b) feromagnetické materiály, c) antiferomagnetické materiály, 

d) ferimagnetické materiály [8] 

 

V technické praxi se však používají pouze feromagnetika a ferimagnetika. Ty se dle 

fyzikálních kritérií dále d'lí na: [1] 

 

- magneticky tvrdé materiály, 

- magneticky m'kké materiály. 

 

Magneticky tvrdé a m'kké materiály se od sebe odlišují tvarem hysterezní smy$ky 

(viz obr. 2.2), magnetickými vlastnostmi a použitím. [1] 
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Obr. 2.2 Hysterezní smy$ky pro a) magneticky tvrdé materiály, 

 b) magneticky m'kké materiály [1] 

 

Základní vlastnosti magneticky tvrdých materiál): [1] 

 

- obtížn' se zmagnetují a zejména p&emagnetují, 

- široká hysterezní smy$ka (málo strmý pr)b'h k&ivky prvotního magnetování), 

- velká koercivita (Hc > 1000 A·m-1), 

- velká remanence (Br) 

- velký maximální sou$in (BH)max. 

 

Základní vlastnosti magneticky m'kkých materiál): [1] 

 

- snadno se zmagnetují i odmagnetují, 

- úzká hysterezní smy$ka (strmý pr)b'h k&ivky prvotního magnetování), 

- malá koercivita (Hc < 1000 A·m-1), 

- velká po$áte$ní a maximální permeabilita, 

- malé hysterezní ztráty p&i magnetování st&ídavým proudem. 

 

2.1 Diamagnetické materiály 

Tyto materiály se skládají z atom), které nemají magnetický moment tzn. vnit&ní 

slupky v atomovém obalu jsou pln' obsazeny elektrony. V takovémto p&ípad' se jednotlivé 

dráhové a spinové momenty pln' kompenzují, takže atomy nemají výsledný vlastní 

magnetický moment. Vložením takového materiálu do magnetického pole se ob'žné dráhy 
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elektron) deformují, a tím se v nich indukuje magnetický moment p)sobící proti vn'jšímu 

magnetickému poli (diamagnetismus). T'leso vytvo&ené z diamagnetického materiálu je 

vytla$ováno z magnetického pole ven. [1, 3] 

 

Susceptibilita diamagnetických materiál) má hodnotu p&ibližn' 10-5. Relativní 

permeabilita je o n'co málo menší než jedna a nezávisí ani na teplot', ani na intenzit' 

vn'jšího magnetického pole. Indukovaný magnetický moment diamagnetik zaniká po zrušení 

vn'jšího magnetického pole. [1, 2, 3] 

 

Diamagnetické materiály se vyskytují jak v pevném, tak kapalném a plynném 

skupenství, nap&. m'+, zinek, germanium, rtu%, vodík, vzácné plyny, voda, sklo. [2, 3] 

 

2.2 Paramagnetické materiály 

Paramagnetické materiály se vyzna$ují tím, že jejich atomy mají magnetické momenty 

a vnit&ní slupky v  atomovém obalu nemají pln' obsazeny elektrony. Magnetické momenty 

jsou však uspo&ádány chaoticky s orientací do všech možných sm'r). Proto se t'lesa vyrobená 

z paramagnetických materiál) jeví navenek jako nemagnetická. Teprve po vložení do 

vn'jšího magnetického pole se magnetické momenty atom) $áste$n' zorientují do sm'ru jeho 

p)sobení, a tím toto pole zesilují. Navenek se tak projevuje slabé zmagnetování tzv. 

paramagnetismus. [1, 3] 

 

Susceptibilita paramagnetických materiál) má hodnotu v rozmezí 10-5 až 10-2. 

Relativní permeabilita je vždy v'tší než jedna a se zvyšováním teploty klesá. Nezávisí na 

intenzit' vn'jšího magnetického pole. Po zrušení vn'jšího magnetického pole jsou tyto 

materiály op't nemagnetické. [1, 3] 

 

Paramagnetické materiály se vyskytují ve všech t&ech skupenstvích, nap&. cín, hliník, 

kyslík, alkalické kovy. [3] 

 

2.3 Antiferomagnetické a ferimagnetické materiály 

Antiferomagnetické materiály se &adí mezi paramagnetické materiály. Magnetické 

momenty jsou uspo&ádány antiparaleln'. Antiferomagnetismus se projevuje p&i teplot' nižší, 
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než je Curieova teplota Tc p&íslušného antiferomagnetika. Mezi antiferomagnetické materiály 

se &adí mangan. [1, 3] 

 

Ferimagnetické materiály mají své magnetické momenty podobn' jako 

antiferomagnetické materiály se&azeny antiparaleln'. Tyto momenty však nejsou stejn' velké 

(viz obr. 2.1), nevykompenzují se a jejich projevem je výsledný rozdílový magnetický 

moment. Ferimagnetismus je zvláštní p&ípad antiferomagnetismu, který se nej$ast'ji 

vyskytuje u nekovových ferit), jejichž krystalická m&ížka je p&evážn' iontového typu. [1, 3] 

 

2.4 Feromagnetické materiály 

Feromagnetické materiály mají podobn' jako paramagnetické materiály stálý výsledný 

magnetický moment. Ten je dán nevykompenzovanými spinovými magnetickými momenty 

na n'které z vnit&ních, neúpln' osazených slupek atomového obalu. Dle Weissovy teorie je 

feromagnetismus založen na dvou p&edpokladech. První se týká existence vnit&ního 

molekulárního pole, které p&i teplotách nižších než Curieova teplota Tc vyvolává 

v odd'lených oblastech feromagnetika nasycenou magnetizaci (samovolnou nebo spontánní). 

Druhým p&edpokladem je, že se každé feromagnetikum pod teplotou Tc rozpadá na malé 

oblasti tzv. domény (prostorové útvary, které se podle ur$itého pravidla seskupují ve v'tší 

celky), z nichž je každá magnetována do nasycení spontánn'. [1, 3] 

 

Molekulární pole vyvolává v jednotlivých doménách nasycenou, spontánní 

magnetizaci, p&i které se magnetické momenty atom) v domén' uspo&ádají paraleln' do 

jednoho sm'ru. Magnetické momenty domén jsou mnohem v'tší než momenty atom), jsou 

rozloženy náhodn' a ve svém p)sobení se ruší. Materiál se tak navenek jeví jako 

nemagnetický. Po vložení do vn'jšího magnetického pole se magnetické domény postupn' 

orientují do sm'ru pole a dochází tak ke zmagnetování materiálu (tzv. nasycená magnetizace). 

[1, 3] 

 

Susceptibilita feromagnetických materiál) m)že dosáhnout hodnoty až 106. Pom'rná 

permeabilita je mnohem v'tší než jedna (nap&. železo kolem 7 000) a závisí na intenzit' 

magnetického pole a na teplot'. [2, 3] 
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Feromagnetismus se m)že vyskytovat pouze v pevném skupenství s ur$itou 

strukturou. Nem)že vzniknout u materiál) v kapalném nebo plynném skupenství vzhledem 

k velkým vzdálenostem mezi atomy. Do skupiny feromagnetických materiál) pat&í železo, 

kobalt, nikl, gadolinium, slitiny a slou$eniny, které vznikly z feromagnetických i 

neferomagnetických prvk). [3] 

 

2.5 Základní vlastnosti magnetických materiál$ 

Magnetické vlastnosti materiál) v magnetickém poli popisuje závislost magnetické 

indukce B na intenzit' magnetického pole H dle vztahu (2.1): [1] 

 

HHB r 0   !!          (2.1) 

 

Kde: 

( je permeabilita, 

(r je pom'rná permeabilita, 

(0 je permeabilita vakua (4-10-7 H·m-1). 

 

Závislost B = f(H) se obvykle znázor,uje graficky a nazývá se k&ivka magnetování. 

K&ivka magnetování materiálu, který se magnetuje poprvé, nebo po p&edcházejícím 

dokonalém odmagnetování, se nazývá k&ivka prvotního magnetování. Spolu s hysterezní 

smy$kou pat&í k charakteristikám magnetování materiálu. Každý magnetický materiál má své 

vlastní charakteristiky magnetování, které se získávají p&i magnetování stejnosm'rným 

proudem. [1, 3] 

 

2.5.1 K%ivka prvotního magnetování 

K&ivka prvotního magnetování (viz obr. 2.3) po pr)chodu po$áte$ní oblastí OA 

p&echází do strmé $ásti AC, na níž navazuje horní koleno v úseku CD. V bod' D p&echází 

k&ivka do oblasti nasycení. Za bodem D, p&i intenzitách pole H > Hs, je feromagnetický 

materiál magneticky nasycen. Magnetická indukce magnetického nasyceni Bs, závisí na 

chemickém složení materiálu. [1, 2] 
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Obr. 2.3 K&ivka prvotního magnetování a permeability [1] 

 

2.5.2 Hysterezní smy#ka 

Hysterezní smy$ka se získá provedením jednoho cyklu magnetování. Jedná se o 

uzav&enou k&ivku magnetování (viz obr. 2.4), která vyjad&uje závislost B = f(H) p&i pomalé a 

plynulé zm'n' magnetického pole od +Hx do -Hs. Intenzita Hs odpovídá bodu nasycení D. [3] 

 

 

Obr. 2.4 Hysterezní smy$ka [1] 

 

Úsek OE se nazývá remanence Br, úsek OF je koercivita Hc. Hrani$ní hysterezní 

smy$ka je taková smy$ka, která vychází z pracovního bodu odpovídajícího magnetické 

indukci v magnetickém nasycení Br. Na tvar hysterezní smy$ky má vliv zejména chemické 

složení a stav krystalické m&ížky, související se zp)sobem technologického zpracování (nap&. 

válcováním za studena, žíháním, kalením atd.). [1] 
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2.5.3 Permeabilita 

Permeabilita ( charakterizuje vliv magnetického pole na magnetický materiál. 

Vychází ze vztahu (2.2): [1] 

 

r   0!           (2.2) 

 

Pom'rná permeabilita (r je charakteristikou vlastností materiálu. U 

neferomagnetických materiál) se blíží hodnot' 1 a je stálá. U feromagnetických a 

ferimagnetických materiál) dosahuje hodnoty i n'kolik set tisíc, není stálá a závisí na 

intenzit' magnetického pole H a na p&edcházejícím magnetování. Pr)b'h závislosti (r = f(H) 

je znázorn'n k&ivkou permeability (viz obr. 2.3). Se zv'tšující se intenzitou magnetického 

pole H se pom'rná permeabilita zv'tšuje z po$áte$ní hodnoty (p na maximální hodnotu (m. 

Maximální hodnoty pom'rné permeability (m se dosáhne v bod' C. Po$áte$ní permeabilita (p 

se vztahuje k po$áte$ní oblasti k&ivky B = f(H) a je úm'rná sm'rnici te$ny t1, vedené ke 

k&ivce prvotního magnetování v po$átku. Maximální permeabilita (m je nejv'tší hodnota 

permeability a je úm'rná sm'rnici te$ny t2, vedené z po$átku sou&adnic k hornímu kolenu 

k&ivky prvotního magnetování. [1] 

 

2.5.4 Remanence 

Remanence Br vyjad&uje hodnotu magnetické indukce p&i nulové hodnot' intenzity 

magnetického pole. Na hysterezní smy$ce (viz obr. 2.4) je dána úse$kou OE. Remanence 

magnetických materiál) se pohybuje v rozmezí od 0,5 T do 1 T. [1] 

 

2.5.5 Koercivita 

Koercivita Hc vyjad&uje hodnotu intenzity magnetického pole, p&i které je magnetická 

indukce nulová. Na hysterezní smy$ce (viz obr. 2.4) je dána úse$kou OF. Dle velikosti 

koercivity se magnetické materiály d'lí na magneticky tvrdé a magneticky m'kké. [1] 

 

2.5.6 Maximální energetický sou#in 

Maximální energetický sou$in (BH)max je charakteristickou veli$inou pro hodnocení 

magneticky tvrdých materiál). Ur$uje se graficky z tvaru hysterezní smy$ky. [1] 
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2.5.7 Curieova teplota 

Curieova teplota Tc je teplota, p&i které zaniká feromagnetický stav feromagnetik, 

pop&. ferimagnetický stav ferimagnetik. Nad touto teplotou se uvedené materiály chovají jako 

paramagnetické, a proto p&i jejich použití nemá být Curie)v bod p&ekro$en. Curie)v bod 

materiálu o daném složení je charakteristická materiálová konstanta. Jeho hodnotu lze ovlivnit 

zm'nou složení materiálu. [1] 

 

2.5.8 Magnetická anizotropie 

Magnetická anizotropie se u feromagnetických materiál) projevuje tím, že jejich 

krystaly mají v r)zných krystalografických sm'rech odlišné magnetické vlastnosti. Vzhledem 

k osám krystalu se rozlišuje sm'r snadného a nesnadného magnetování. [1] 

 

2.6 Neodymové magnety (NdFeB) 

Do nedávné doby byly nejsiln'jšími známými permanentními magnety materiály na 

bází samaria a kobaltu (SmCo). Nyní však byly p&ekonány materiálem o složení Nd2Fe14B. 

Jedná se o tzv. neodymové magnety (NdFeB), které jsou sm'sí neodymu, železa a boru. Tento 

materiál je v sou$asnosti považován za nejnov'jší a nejsiln'jší typ magnetu. Vyniká svými 

magnetickými vlastnostmi a nejvyšší vnit&ní energií jako je remanence Br a energetická 

hodnota. Rekordní hodnota maximálního energetického sou$inu (BH)max u t'chto magnet) je 

cca 400 kJ·m-3. Na obr. 2.5 je zobrazeno porovnání maximálního energetického sou$inu 

(BH)max r)zných typu magnet). [4, 7] 
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Obr. 2.5 Vývoj magnet) b'hem 20. stolení a porovnání jejich maximálního  

energetického sou$inu (BH)max [14] 

 

Struktura NdFeB magnetu je tvo&ena dv'ma atomy neodymu, $trnácti atomy železa a 

jedním atomem boru. M&ížka je tetragonální (viz obr. 2.6) a atomy železa zde tvo&í 

hexagonální švy. Do permanentních magnetu NdFeB jsou obvykle p&idávány další legující 

prvky. Nap&. zvýšení koercivity Hc dosáhneme $áste$ným nahrazením neodymu disproziem, 

p&ísady kobaltu $i MgO zase zvyšují korozní odolnost. [9, 10, 12, 13] 
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Obr. 2.6 a) Tetragonální m&ížka NdFeB magnetu, [12] b) Struktura NdFeB magnetu [10] 

 

2.6.1 Výroba NdFeB magnet$ 

NdFeB magnety se nej$ast'ji vyráb'jí technologií práškové metalurgie. Neodymový 

prach o velikosti n'kolika mikron) je vyroben v atmosfé&e inertního plynu. Po té je stla$en 

v ocelové nebo gumové form'. V ocelových formách jsou zhotoveny magnety finálních tvar), 

zatímco v gumových formách jsou produkovány velké bloky, které jsou pak d'leny na 

kone$né tvary. Magnety se lisují nej$ast'ji izostaticky. Magnetické vlastnosti získávají b'hem 

lisování v silném magnetickém poli (ur$í se tak sm'r magnetizace tzv. orientace Weissových 

domén). Lze je vyráb't jako izotropní nebo anizotropní. [4] 

 

Izotropní NdFeB magnety – nemají p&ednostní osu orientace, sm'r a zp)sob 

zmagnetování je libovolný. Maximální energetický sou$in (BH)max a remanence Br je 

p&ibližn' dvakrát v'tší, než u nejsiln'jších feritových magnet). [9, 11] 
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Anizotropní NdFeB magnety – p&i lisování v magnetickém poli získávají p&ednostní 

osu orientace. Mohou být magnetovány pouze v této ose. Maximální energetický sou$in 

(BH)max a remanence Br je p&ibližn' $ty&ikrát v'tší, než u nejsiln'jších feritových magnet). P&i 

stejném objemu magnetu dosáhneme vyššího magnetického toku než u izotropních magnet). 

[9, 11] 

 

Oba typy magnet) dosahují velmi vysokých hodnot koercivity Hc, což umož,uje jejich 

použití v p&ítomnosti silných demagnetiza$ních polí. Na obr. 2.7 je zobrazeno blokové 

schéma výrobního procesu permanentních magnet). [11] 

 

 

Obr. 2.7 Blokové schéma výrobního procesu permanentních magnet) ze vzácných zemin [12] 
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2.6.2 Magnetické a mechanické vlastnosti NdFeB magnet$ 

Magnetické vlastnosti feromagnetik lze zna$n' znehodnotit mechanickým p)sobením 

(nap&. údery). Dochází tak ke zni$ení vnit&ních uspo&ádání atom). NdFeB magnety pat&í 

k metalickým materiál)m s pom'rn' velkou tvrdostí a k&ehkostí. Mechanickými údery 

dochází spíše ke zni$ení, pop&. odštípnutí $ásti magnetu. Kv)li jejich tvrdosti se opracovávají 

diamantovým ná&adím. Základní fyzikální vlastnosti NdFeB magnet) jsou uvedeny v tab. 2.1. 

[9, 12] 

 

Tab. 2.1 Základní fyzikální vlastnosti NdFeB magnet) [6] 

Název Ozna#ení Hodnota Jednotka

Teplotní sou$initel koercivity a (HcJ) -0,45 až -0,60 [%·°C-1] 
Teplotní sou$initel remanence a (Br) -0,08 až -0,12 [%·°C-1] 
Curieova teplota Tc 310 až 390 [°C] 

Intenzita magnetického pole pro zmagnetování 
Hs 2000 [kA·m-1] 
Bs 2,5 [T] 

Hustota * 7.5 a6 7.7 [g·cm-3] 
 

NdFeB magnety ztrácejí magnetické vlastnosti (v závislosti na typu magnetu) již p&i 

teplot' nad 80 °C. Maximální pracovní teplota t'chto magnet) se pohybuje od 80 °C do 

200 °C. Zvyšování teploty nad povolenou pracovní teplotu vede k degradaci vnit&ní 

magnetické struktury a ke vzniku magnetických ztrát. Ztráty mohou být: [9, 12] 

 

- reverzibilní – vlivem zvyšující se teploty vznikají atomární poruchy. P&i snížení 

teploty získá magnet své magnetické vlastnosti zp't. 

- ireverzibilní – projevují se odchylkou od lineárního pr)b'hu demagnetiza$ní k&ivky 

NdFeB magnetu. Vlivem zm'ny materiálové struktury jsou tyto ztráty trvalé.  

 

Magnetické vlastnosti pro vybrané druhy NdFeB magnet) jsou uvedeny v tab. 2.2. 
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Tab. 2.2 Magnetické vlastnosti NdFeB magnet) pro r)zné pracovní teploty [11] 

Symbol 
materiálu 

Remanence 
Br [kGs] 

Koercivita 
HcB [kOe] 

Koercivita 
HcJ [kOe] 

Max. energetický 
sou$in (BH)max 

 
Max. pracovní 
teplota [ °C] 

[kJ·m-3] [MGsOe] 

N27 
10,2 až 

11,0 
Min. 9,6 Min. 12,0 

199 až 
223 

25 až 28 80 

N27M 
10,2 až 

11,0 
Min. 9,6 Min. 14,0 

199 až 
223 

25 až 28 100 

N27H 
10,2 až 

11,0 
Min. 9,6 Min. 17,0 

199 až 
223 

25 až 28 120 

N27SH 
10,2 až 

11,0 
Min. 9,6 Min. 20,0 

199 až 
223 

25 až 28 150 

N28UH 
10,2 až 

10,8 
Min. 9,6 Min. 25,0 

207 až 
231 

26 až 29 180 

N28EH 
10,4 až 

11,9 
Min. 9,8 Min. 30,0 

207 až 
231 

26 až 29 200 

 

2.6.3 Korozní a chemická odolnost NdFeB magnet$ 

Magnety NdFeB se &adí ke kovovým materiál)m a vykazují tak i podobné vlastnosti. 

Vedle intermetalických fázových $ástic obsahuje strukturální stavba NdFeB magnet) volný 

neodym. Ten je ve své volné form' extrémn' náchylný ke korozi a dochází ke spontánní 

p&em'n' na práškový oxid nebo hydroxid neodymu. Magnety NdFeB jsou známy jako velmi 

korozívní a rozkládají se již ve vlhké atmosfé&e.  O $emž sv'd$í obr. 2.8, kde NdFeB a SmCo 

magnety byly vystaveny nasycené vodní pá&e p&i teplot' 130 °C a tlaku 300 kPa. [4, 9, 12] 

 

 

Obr. 2.8 Procentuální hmotnostní úbytek NdFeB magnet) v porovnání s SmCo magnety 

v nasycené vodní pá&e, p&i teplot' 130 °C a tlaku 300 kPa [12] 
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V porovnání s SmCo magnety byl u NdFeB magnet) zjišt'n 100 až 1000 násobný 

úbytek hmotnosti. Vysoká teplota výrazn' snižuje chemickou odolnost. Za t'chto podmínek 

se magnet b'hem 10 dní prakticky rozpustí a z)stanou pouze zbytky. Tento proces se zna$n' 

urychlí p)sobením solí, koncentrovaných kyselin $i zvýšením teploty. Naopak proti p)sobení 

rozpoušt'del jsou NdFeB magnety relativn' stabilní. P&i p)sobení vodíku materiál k&ehne. [5, 

12] 

 

Korozní odolnost je jedním z klí$ových parametr) hodnotících použitelnost NdFeB 

magnet). Tu m)žeme zvýšit p&idáním vhodných legujících prvk), které také p)sobí na 

teplotní stálost. Reaktivní neodym je v mezizrnové oblasti nahrazen stabilními 

intermetalickými slou$eninami. Tyto p&ísady snižují objemový podíl magnetické fáze a 

snižují tak magnetický tok. [12, 15] 

 

Pro eliminaci korozních d'j) m)žeme dále použít tyto t&i metody: [9] 

 

- kovové povlakování, 

- povlakování plastem, 

- plastem pojené NdFeB magnety. 

 

Kovové povlakování 

Jedná se o nejrozší&en'jší metodu ochrany NdFeB magnet) proti korozi. Ochranná 

vrstva kovu se nanáší galvanicky. Obvykle se používají zinkové, niklové povlaky, nebo jejich 

kombinace. Nevýhodou je vytvo&ení vzduchové mezery mezi ochranným povlakem a 

magnetem. Vrstva niklu navíc vytvá&í tzv. magnetický zkrat, $ímž se sníží magnetická 

indukce. [5, 9] 

 

Pozn.: Tento zp)sob povlakování bude podrobn'ji rozebrán v kapitole 3. 

 

Povlakování plastem 

Povlakováním plastem vytvo&íme na povrchu NdFeB magnetu stabilní a t'snou 

ochrannou vrstvu, která odolává ve vzduchu teplotám až 110 °C a bez p&ítomnosti kyslíku 

dokonce teplotám až 220 °C. Povlakování se provádí p&i pokojové teplot', $ímž vylou$íme 

teplotní poškození NdFeB magnet). [5, 9] 
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Plastem pojené NdFeB magnety 

Struktura magnetu je krom' feromagnetického materiálu tvo&ena plastovým pojivem 

ve form' epoxidové prysky&ice $i polyamidu. Dojde tak k obklopení volných $ástic neodymu 

a tím získáme antikorozní ochranu tohoto materiálu. Na povrchu magnetu m)že vzniknout 

slabá povrchová koroze, která však do vnit&ní struktury magnetu proniká velice pozvolna. [5, 

16] 

 

  Plastem pojené NdFeB magnety jsou dob&e reprodukovatelné, s možností výroby 

komplikovaných tvar) (lze je soustružit, frézovat i vrtat). Jsou vysoce odolné proti korozi a 

dosahují velmi vysoké hodnoty koercivity Hc. [16] 

 

2.6.4 Výhody, nevýhody a použití NdFeB magnet$ 

NdFeB magnety jsou v sou$asné dob' magneticky nejsiln'jšími, dostupnými magnety. 

Dosahují vysoké hodnoty maximálního energetického sou$inu (BH)max, vysoké hodnoty 

koercivity HcJ a remanence Br, což je výhodné p&i aplikaci všude tam, kde se požaduje vysoký 

stupe, miniaturizace. [6, 11] 

 

Nevýhodou t'chto magnet) je nízká pracovní teplota, k&ehkost a špatná korozní 

odolnost. Jejich vysoká magnetická síla m)že zp)sobit vymazání dat z pevného disku 

po$íta$e, bankovních karet, nebo poškození obrazovek po$íta$ových monitor). V p&ípad' 

náhlého p&iblížení NdFeB magnetu k feromagnetickému materiálu, m)žou zp)sobit poran'ní 

pokožky nebo svalové tkán', pokud stojí mezi magnetem a p&itahovaným p&edm'tem. [7]  

 

Základní oblasti použití NdFeB magnet) je v za&ízeních, ve kterých se požaduje 

p&ítomnost silného magnetického pole v rozsahu ne p&íliš vysokých teplot (nap&. motory 

buzené trvalými magnety, proudové generátory, relé, pevné disky, dopravníky, bezdotyková 

ložiska, mikrovlnné trouby atd.). [5, 11] 

 

3 Galvanické pokovování 

Pro ochranu NdFeB magnet) proti korozi se nej$ast'ji používá technologie 

galvanického pokovování. Galvanické pokovování se &adí mezí elektrochemické úpravy 



Diplomová práce                                                                                                                   2012 

21 
 

povrchu materiálu. Slouží k vytvá&ení ochranných protikorozních vrstev, funk$ních povlaku a 

rovn'ž povlak) zlepšujících vzhled výrobk). [17] 

3.1 Princip galvanického pokovování 

Principem galvanického pokovování je mechanizmus elektrolytického vylu$ování 

kov) prost&ednictvím vodních roztok) solí (viz obr. 3.1). [20] 

 

 

Obr. 3.1 Princip galvanického pokovování [20] 

 

Rozpoušt'ním anorganických solí ve vod' docílíme zrušení krystalické m&ížky t'chto 

solí a nastává tak elektrolytická disociace tzn., vzniknou ionty, které se mohou voln' 

pohybovat. [17] 

 

- disociace ZnCl2 . Zn++ + 2Cl- 

 

Prost&ednictvím elektrod se do lázn' zavede proud. Vlivem elektrolýzy se na katod' a 

anod' vylu$ují p&íslušné ionty a vzniká tak elektroneutrální látka, nebo kation nižšího 

mocenství, nebo anion vyššího mocenství. Pochody p&i elektrolýze ZnCl2: [17] 

 

- katoda  Zn++ + 2e . Zn 

- anoda  2Cl- - 2e . 2Cl . Cl2 

 

Na katod' se za$ne vylu$ovat zinek. Elektrolýza bude probíhat jen do té doby, dokud 

bude v roztoku p&ítomen ZnCl2. V galvanické praxi se $ast'ji využívá tzv. rozpustných anod. 
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Na anod' dochází k p&echodu kladn' nabitých $ástic kovu do roztoku, které se na katod' 

vylou$í jako $istý kov. Reakce pak probíhá takto: [17] 

 

- anoda  Zn – 2e . Zn++ 

- katoda  Zn++ + 2e . Zn 

 

Nežádoucím d'jem na katod' je vylu$ování vodíku. Vodík snižuje proudový výt'žek, 

m)že p)sobit jako inhibitor elektrodových d'j) a m)že v kovovém povlaku zp)sobovat póry. 

Vylu$ování vodíku nelze vždy zcela zabránit. [22] 

 

Kvantitativní stránkou elektrolýzy se jako první zabýval M. Faraday. P&i rozkládání 

vodních roztok) elektrickým proudem objevil, že p&i elektrolýze platí p&esné vztahy mezi 

množstvím elektrického proudu prošlého roztokem a mezi množstvím p&em'n'né látky. 

Množství látek vylou$ených na elektrodách se stejným elektrickým množstvím jsou p&ímo 

úm'rné jejich chemickým ekvivalent)m. Faraday zjistil, že k vylou$ení 1 gramekvivalentu je 

zapot&ebí 96 487 Coulomb). Toto množství elektrického náboje se nazývá 1 Faraday. [21] 

 

Obecn' pro galvanické pokovování platí Faradayovy zákony a další vztahy (3.1): [21] 

 

Fz

M
Ae "

!                    (3.1) 

 

Teoretická a skute$ná hmotnost vylou$eného kovu se vypo$te dle vztahu (3.2) a (3.3): 

[21] 

 

tIAm eT ""!           (3.2) 

 

KSK hSm #""!          (3.3) 

 

kde: 

Ae elektrochemický ekvivalent, 

M molární hmotnost, 

z mocenství, 
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F Faradayovo $íslo, 

I intenzita elektrického proudu, 

t doba elektrolýzy, 

S plocha pr)&ezu, 

*K m'rná hmotnost vylou$eného kovu 

h tlouš%ka povlaku. 

 

P&i v'tšin' galvanických pochod) se na katod' vylu$uje kov a vodík. Na anod' se kov 

rozpouští a vylu$uje se kyslík. P&i pokovování nás zajímá p&edevším množství elektrického 

proudu tzv. proudový výt'žek lázn'. Pokud se jedná o katodický d'j, pak platí výraz (3.4): 

[21] 

 

100"!
T

SK

m

m
KV          (3.4) 

 

kde: 

KV katodický proudový výt'žek, 

mK skute$ná hmotnost vylou$eného kovu, 

mT teoretická hmotnost vylou$eného kovu dle Faradayova zákona. 

 

Stejn' se vypo$te i anodický proudový výt'žek. P&i r)zných galvanických procesech 

kolísá katodický proudový výt'žek od n'kolika do 100 %. P&i niklování se pohybuje 

v rozmezí 88 % – 95 %, p&i m'd'ní v kyselé lázni až 100 %. Anodický proudový výt'žek se 

pohybuje v rozmezí 70 %  – 100 %. [21] 

 

Složení galvanických lázní je velmi rozmanité a v zásad' platí, že složení musí být co 

nejstálejší. Pro stálost lázní a vlastnosti vylou$eného povlaku je d)ležitá hodnota pH lázn'. 

Dle pH d'líme lázn' na: [21] 

 

- kyselé (pH < 5), 

- zásadité (pH >5). 
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Hlavní složky lázn': [17, 21] 

 

- soli obsahující vylu$ovaný kov (nej$ast'ji sírany a chloridy), 

- látky p)sobící na rozpustnost anod (látky zabra,ující vylu$ování oxida$ních látek na 

anod', které by zhoršovaly její rozpustnost), 

- látky zvyšující vodivost lázn' (p&idáním vhodného hydroxidu), 

- látky zvyšující kvalitu povlaku (leskutvorné p&ísady, vyrovnávací p&ísady atd.), 

- látky vznikající rozkladem p)vodních slou$enin, 

- ne$istoty (rozpustné, nerozpustné). 

 

Základní technologický postup galvanického pokovování: [22] 

 

- odmašt'ní, 

- oplach vodou, 

- aktivace povrchu – dekapování (odstran'ní oxidické vrstvy z povrchu pono&ením do 

vhodného roztoku), 

- oplach vodou, 

- galvanické pokovení, 

- oplach vodou, 

- sušení výrobku, 

- dokon$ovací operace. 

 

3.2 Galvanické m&d&ní 

Povlaky z m'di slouží p&evážn' jako mezivrstva p&i ochranném, nebo dekorativním 

pokovování (p&i niklování). Pokud jsou m'd'né povlaky vystaveny p)sobení vn'jšího okolí, 

ztrácejí lesk a objevují se na nich skvrny. Chceme-li použít m'd'ný povlak jako kone$nou 

dekorativní vrstvu, musíme vylou$ený povlak chránit vhodným nát'rem proti koroznímu 

p)sobení okolního prost&edí. [17, 18] 

 

Vlastnosti vylou$ených galvanických povlak) jsou závislé na druhu použité lázn'. 

Nej$ast'ji se používají kyselé lázn'. [18] 
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3.2.1 Kyselé lázn& 

V kyselých lázních je nositelem kovu síran m'+natý CuSO4. Pro lepší vodivost se do 

lázn' p&idává kyselina sírová. [17] 

 

Kyselé lázn' jsou nejedovaté, jednoduchého složení a snadno se udržují. Nevýhodou 

je, že v nich nelze pokovovat mén' ušlechtilé materiály (p&edevším ocel a zinek) bez 

mezivrstvy niklu. Bez zapojení proudu se na povrchu mén' ušlechtilého kovu vylu$uje m'+ 

elektrochemicky. Vzniklá vrstva je houbovitá s velmi malou p&ilnavostí. [17, 18] 

 

Struktura m'd'ných povlak) z kyselých lázní závisí na proudové hustot', teplot', 

obsahu kyseliny sírové, zne$išt'ní a pohybu lázn'. /ím je v'tší proudová hustota, 

intenzivn'jší pohyb lázn' a $ím je nižší teplota, tím je krystalická struktura povlak) jemn'jší a 

tvrdší. Nedostatek kyseliny sírové v lázni vede taktéž k vylu$ování houbovitého povlaku. [18] 

 

Za&ízení vhodná pro kyselé lázn' jsou vany vyložené tvrdou pryží nebo plasty. [18] 

 

3.3 Galvanické niklování 

Galvanické niklování se používá pro vytvá&ení ochranných povlak) na oceli, zinku, 

m'di a jejich slitinách. Tyto povlaky mají nejširší uplatn'ní, spl,ují požadavky jak na 

antikorozní ochranu, tak na dekorativní vzhled. Bez mezivrstvy se niklové povlaky používají 

na ochranu chemických za&ízení v alkalickém prost&edí. Niklovými povlaky se $asto obnovuje 

povrch opot&ebovaných a zkorodovaných sou$ástí, na ochranu provozního vybavení dílen. 

Niklové povlaky jsou za normální teploty dob&e odolné proti p)sobení okolní atmosféry a 

vody. V &ed'né kyselin' dusi$né se tyto povlaky rozpoušt'jí, v koncentrované se pasivují. 

Vystaví-li se lesklý povlak na delší dobu vlivu atmosféry, zmatní. Proto se tém'& vždy slab' 

chromují. S mezivrstvou se používají jako ochranné a dekorativní povlaky. Nej$ast'ji se 

používá systém Ni – Cr a Cu – Ni – Cr. Na povrchu niklu se vylou$í tenká vrstva chromu, 

která chrání nikl p&ed atmosférickou korozí. Tlouš%ka elektropozitivního povlaku niklu je 

úm'rná jeho antikorozní ochran'. [17, 18] 

 

K elektrolytickému vylu$ování niklových povlak) se nej$ast'ji používají kyselé lázn' 

síranového nebo chloridového typu. [17] 

 



Diplomová práce                                                                                                                   2012 

26 
 

3.3.1 Síranové lázn& 

Nositelem kovu síranových lázní je síran nikelnatý. Jako vodící s)l se používá chlorid 

nikelnatý. Pracovní teplota lázní p&i proudové hustot' 2 až 5 A·dm-2 se pohybuje v rozmezí 

50 °C až 70 °C. Vylu$ují se tak jemnozrnné matné povlaky s malým vnit&ním pnutím. 

S p&ídavkem leskutvorných p&ísad poskytují tyto lázn' pololesklé a lesklé povlaky. P&idáním 

mechanických nevodivých p&ísad se mohou ve vhodném za&ízení vylu$ovat ze základního 

elektrolytu i r)zné speciální povlaky (nap&. nikl – seal, saténový nikl). [17, 18] 

 

Výhodou je jejich jednoduchá údržba a cenová dostupnost. Síranové lázn' mén' 

korodují za&ízení než chloridové lázn'. V porovnání s chloridovými povlaky se síranové 

povlaky vyzna$ují menším vnit&ním pnutím a menším sklonem ke k&ehnutí. [18] 

 

Pro moderní lázn' se k vyložení van používají vhodné plasty nebo tvrdá pryž. [18] 

 

3.3.2 Chloridové lázn& 

U chloridových lázní je t&eba rozlišovat, zda-li se jedná o lázn' s velkým obsahem 

chlorid), ve kterých jsou p&ítomny i sírany, nebo o lázn' založené na bázi chlorid), ve kterých 

je nositelem kovu chlorid nikelnatý. [18] 

 

Chloridové lázn' se vyzna$ují v'tší vodivostí, tzn. p&i stejném proudu je možno 

pracovat s nižším nap'tím. Lze jimi pokovovat zna$n' profilované díly. S p&ídavkem 

leskutvorných p&ísad se vylu$ují vysoce lesklé povlaky. Nevýhodou t'chto lázní je vyšší 

vnit&ní pnutí povlak) a vyšší korozivnost za&ízení. [17, 18] 

 

Lázn' s velkým obsahem chlorid) za sou$asné p&ítomnosti síran), pracují p&i teplot' 

40 °C až 70 °C. Proudová hustota je obdobná jak u síranových lázní. [18] 

 

Samotné chloridové lázn' obsahují kyselinu boritou a pracují p&i teplot' 55 °C p&i 

proudové hustot' 15 A·dm-2. Tyto lázn' se používají z&ídka, protože mechanické vlastnosti 

vylou$ených povlak) jsou pom'rn' špatné. [18] 
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3.4 Galvanické zinkování 

Zinek se ve styku s železem chová jako anoda, a proto se galvanické zinkování 

používá p&edevším pro antikorozní ochranu oceli. Ochrana t'chto povlak) je úm'rná tlouš%ce 

jejich vrstvy. Rychlost koroze však závisí na prost&edí, kterému je povlak vystaven. Pr)b'h 

koroze ve vn'jších pr)myslových oblastech je až &ádov' (n $ 5 krát) v'tší než koroze 

v zem'd'lských oblastech. V uzav&eném a vlhkém prost&edí dochází na povrchu zinku ke 

kondenzaci par, které vytvá&ejí bílé korozní zplodiny. Tento jev lze zmírnit chromatováním 

vylou$ených povlak). [18] 

 

Použití zinkových povlak) je ur$ováno rozdílem elektrochemického potenciálu zinku 

a železa a schopností zinku pokrývat se vrstvou kysli$níku a uhli$itanu zine$natého, která 

zabra,uje nebo zpomaluje další korozi. Lázn', používané pro galvanické zinkování, jsou 

následující: [17, 18] 

 

- bezkyanidové, 

- slab' kyselé, 

- kyselé. 

 

3.4.1 Bezkyanidové lázn& 

Hlavní p&edností bezkyanidových lázní je jejich relativní nejedovatost. Zinek je v lázni 

p&ítomen ve form' zine$natanu sodného s p&ídavkem r)zných komplexotvorných p&ísad. 

V t'chto lázních se pracuje p&i menších proudových hustotách. Oproti kyselým lázním 

dosahují bezkyanidové lázn' v'tší hloubkové ú$innosti. Vylou$ené povlaky jsou matné a pro 

vyšší lesk je nutné použít leskutvorných p&ísad. [17, 18] 

 

3.4.2 Slab& kyselé lázn& 

Jedná se o moderní lázn', jejímž nositelem kovu je síran zine$natý a chlorid zine$natý. 

Jako vodící s)l se zde používá chlorid amonný. Alkalické lázn' se vyzna$ují vysokou 

rychlostí vylu$ování, výbornou hloubkovou ú$inností. Dosáhneme tak dobré kvality povrchu. 

[17] 
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3.4.3 Kyselé lázn& 

Kyselé lázn' pracují p&i velkých proudových hustotách. Jsou vhodné pro zinkovací 

automaty na pokovování pás) a drát) p&i velkých rychlostech posuvu. Kv)li své malé 

hloubkové ú$innosti nelze kyselé lázn' použít pro b'žné úpravy. Nositelem kovu je síran 

zine$natý, vodivost lázn' se upravuje kyselinou sírovou. Vylou$ené povlaky jsou hrubší a bez 

p&idání leskutvorných p&ísad jsou matné až houbovité. [17, 18] 

 

Za&ízení vhodná pro kyselé lázn' jsou vany vyložené plastem nebo tvrdou pryží. [18] 

 

4 Návrh experimentálních prací 

Cílem experimentálních prací bylo ov'&ení protikorozních vlastností galvanicky 

nanesených povlak) na dodaných NdFeB magnetech. Pro ov'&ení vlastností galvanických 

povlak) byly navrhnuty následující metody zkoušení a sledování povrchu: 

 

- chemická analýza galvanicky nanesených povlak), 

 

- m'&ení tlouš%ky nanesených vrstev povlak) na metalografických výbrusech, 

 

- korozní zkoušky dle /SN EN ISO 9227, 

 
- makroskopické sledování korozních produkt) (fotodokumentace a analýza), 

 

- mikroskopické studium korozního napadení.  

 

5 Popis a vyhodnocení experimentálních prací 

5.1 Charakteristika a p%íprava vzork$ 

Pro ov'&ení vlastností galvanicky nanesených povlak) byly dodány NdFeB magnety 

s kovovými povlaky. Jedná se o kvádr o velikosti 40x15x10 mm, kuli$ky o pr)m'ru 4,8 mm a 

válce o pr)m'ru 8 mm a výšce 8 mm. 
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Pro laboratorní zkoušky bylo nutné vzorky p&ipravit. Pro chemickou analýzu, m'&ení 

tlouš%ky vrstvy a metalografický rozbor korozních produkt) byly vzorky zalisovány do 

bakelitu p&i teplot' 180 °C na za&ízení Struers LaboPress – 1. Dále byly vzorky p&ebroušeny 

na p&ístroji Struers LaboPOl – 25 a lešt'ny.  

 

Aby b'hem laboratorních zkoušek nedošlo k zám'n' vzork), bylo nutné vzorky 

náležit' ozna$it: 

 

A  Kvádr o velikosti  40x15x10 mm, nanesený galvanický povlak nebyl znám, proto byl 

vzorek podroben chemické analýze. Vzorek byl podroben zkoušce v um'lé atmosfé&e 

po dobu 240 h. Po 120 h v korozní komo&e byl odštípnutím ze vzorku odebrán 

zkušební kus, na kterém se m'&ila tlouš%ka nanesených povlak) a byly zkoumány 

vzniklé korozní produkty. 

 

B Kuli$ky (B1 a B2) o pr)m'ru 4,8 mm. Vzorek B1 byl podroben zkoušce v um'lé 

atmosfé&e po dobu 120 h. Potom byla na n'm m'&ena tlouš%ka naneseného povlaku, 

byl proveden chemický rozbor povlaku a byly podrobn'ji zkoumány vzniklé korozní 

produkty. Vzorek B2 byl podroben zkoušce v um'lé atmosfé&e po dobu 240 h. 

 

C  Válec o pr)m'ru 8 mm a výšce 8 mm. Vzorek byl dodán již s naneseným galvanickým 

povlakem ze zinku. Na vzorku byla m'&ena tlouš%ka povlaku. Dále byl podroben 

metalografickému rozboru. 

 

D  Válec o pr)m'ru 8 mm a výšce 8 mm. Na vzorek byla v laborato&ích KMI 636 VŠB – 

TUO nanesena vrstva povlaku galvanickým niklováním. Parametry a složení niklové 

lázn' jsou uvedeny v tab. 5.1. Na vzorku byl také proveden metalografický rozbor a 

dále byla zm'&ena tlouš%ka naneseného povlaku.  

 

Tab. 5.1 Parametry a složení niklové lázn' 

Parametry lázn& Složení lázn& 
Doba elektrolýzy t 60 min NiSO4·7H2O 100 g·l-1 
Proudová hustota J 25 mA·cm2 NaCl 20 g·l-1 

Teplota lázn' T 23 °C H3BO3  20 g·l-1 
 



Diplomová práce                                                                                                                   2012 

30 
 

5.2 Chemická analýza galvanicky nanesených povlak$ 

Vzhledem k tomu, že nebyly spolu s NdFeB magnety dodány informace o nanesených 

galvanických povlacích, byly na vzorcích A a B1 provedeny chemické analýzy naneseného 

galvanického povlaku. Chemická analýza a fotodokumentace byly provedeny v laborato&ích 

KMI 636 VŠB – TUO. Vzorky byly sledovány na skenovacím elektronovém mikroskopu 

vybaveném rentgenovým mikro-analyzátorem JEOC JSM – 649 OLV. Fotodokumentace 

nanesené galvanické vrstvy v &ezu byla po&ízena na sv'telném mikroskopu OLYMPUS IX 70. 

Výsledky chemické analýzy byly zpracovány do p&íslušných tabulek (viz tab. 5.2, tab. 5.3) a 

obrázk) (viz obr. 5.1, obr. 5.2, obr. 5.3, obr. 5.4).  

 

 

Obr. 5.1 Fotodokumentace galvanické vrstvy naneseného povlaku v &ezu – vzorek A 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 400x 

 
Tab. 5.2 Chemická analýza galvanického povlaku – vzorek A  

Vzorek A 

Místo m&%ení 
Chemické složení [hm.%] 

Fe Ni Cu 
1 1,58 98,42  
2  2,02 97,98 
3 3,57 96,43  
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Kde: 

1  vn'jší vrstva povlaku vzorku A, 

2  st&ední vrstva povlaku vzorku A,  

3  vnit&ní vrstva povlaku vzorku A. 

 

Chemické složení jednotlivých vrstev povlaku

vzorek A
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Obr. 5.2 Porovnání chemického složení jednotlivých vrstev – vzorek A 

 

 

Obr. 5.3 Fotodokumentace galvanické vrstvy naneseného povlaku v &ezu – vzorek B1 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 400x 



Diplomová práce                                                                                                                   2012 

32 
 

Tab. 5.3 Chemická analýza galvanického povlaku – vzorek B1 

Vzorek B1 

Místo m&%ení 
Chemické složení [hm.%] 

Fe Ni Cu 
1 1,17 98,83  
2  15,20 84,81 
3 2,14 97,86  

 

Kde: 

1  vn'jší vrstva povlaku vzorek B1, 

2  st&ední vrstva povlaku vzorek B1,  

3  vnit&ní vrstva povlaku vzorek B1. 

 

Chemické složení jednotlivých vrstev povlaku

vzorek B1
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Obr. 5.4 Porovnání chemického složení jednotlivých vrstev – vzorek B1 

 

Z obr. 5.2 a 5.4 a z tab. 5.2 a 5.3 je patrné, že vn'jší (1) a vnit&ní (3) $ást povlaku 

obsahuje vysoký podíl Ni. St&ední (2) $ást povlaku obsahuje vysoký podíl Cu. Z nam'&ených 

výsledk) lze usuzovat, že nanesený povlak vzorku A a B1 odpovídá systému Ni/Cu/ Ni.  

 

Chemická analýza byla také provedena na o$išt'né, odloupnuté vrstv' povlaku vzorku 

A, kde na vnit&ní stran' ulp'ly prvky základního materiálu. Jednalo se o neodym o 

pr)m'rném množství 19,21 hm.% a o praseodym o pr)m'rném množství 6,64 hm.%. 
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5.3 M&%ení tlouš'ky nanesené vrstvy povlak$ a její vyhodnocení  

Tlouš%ka nanesených vrstev povlak) byla m'&ena na vzorcích A, B1, C a D 

v laborato&i KMI 636 VŠB – TUO. Analýza tlouš%ky nanesených galvanických vrstev byla 

provedena pomocí programu Quick PHOTOPRO 2.1. Fotodokumentace byla po&ízena na 

sv'telném mikroskopu OLYMPUS IX 70. Nam'&ené hodnoty byly zpracovány do 

p&íslušných tabulek (viz tab. 5.4, tab. 5.5, tab. 5.8, tab. 5.9). Celkové tlouš%ky povlak) vzork) 

A, B1, C a D byly porovnány v obr. 5.9. 

 

Tab. 5.4 M'&ení tlouš%ky naneseného galvanického Ni/Cu/Ni povlaku – vzorek A 

M&%ení tlouš'ky vrstvy povlaku – vzorek A 

 íslo m&%ení 
Celková tlouš'ka 

vrstvy 
Vn&jší 
vrstva 

St%ední 
vrstva 

Vnit%ní 
vrstva 

Nam&%ená data [µm] 

1 30,2 9,2 5,6 14,8 
2 31 10 6,2 14,8 
3 31,6 8,9 6,2 13,7 
4 30,2 10 5,3 16 
5 31,1 8,9 5,9 16,1 
6 31,6 9,2 6,2 15,2 
7 29,2 9,1 7,5 17,8 
8 30,5 10 4,8 15,1 
9 31,3 9,2 5,9 17,5 

10 29,4 9,6 5,1 14,8 
Pr$m&rná hodnota 

[µm] 
30,61 9,41 5,87 15,58 

Sm&rodatná odchylka 
[µm] 

0,86 0,45 0,75 1,28 
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Obr. 5.5 Schéma odm'&ení jednotlivých vrstev – vzorek A  

a) celková vrstva, b) vn'jší vrstva, c) st&ední vrstva, d) vnit&ní vrstva 

 

Tab. 5.5 M'&ení tlouš%ky naneseného galvanického Ni/Cu/Ni povlaku – vzorek B1 

M&%ení tlouš'ky vrstvy povlaku – vzorek B1 

 íslo m&%ení 
Celková tlouš'ka 

vrstvy 
Vn&jší 
vrstva 

St%ední 
vrstva 

Vnit%ní 
vrstva 

Nam&%ená data [µm] 

1 47 4,7 31,7 11,4 
2 40,7 6 26,7 9,1 
3 44,4 5,1 27 12,9 
4 43,3 5,9 28,2 13,5 
5 44,7 5,3 27,4 10,9 
6 49,6 5,3 27,9 11,8 
7 44,7 6,3 27,2 12 
8 49 6,3 22,4 14,5 
9 42,1 2,7 27 11,2 

10 37,4 3,1 25,1 13,9 
Pr$m&rná hodnota 

[µm] 
44,29 5,07 27,06 12,12 

Sm&rodatná 
odchylka [µm] 

3,72 1,26 2,34 1,61 
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Obr. 5.6 Schéma odm'&ení jednotlivých vrstev – vzorek B1 

 

Hodnoty jednotlivých vrstev povlaku uvedené v tab. 5.5 jsou platné pouze 

v konkrétním míst' výbrusu vzorku B1. Jelikož výbrus vzorku B1, pro hodnocení 

jednotlivých vrstev povlaku, nebyl proveden p&esn' v polovin' vzorku, bylo nutné stanovit 

skute$nou tlouš%ku jednotlivých vrstev povlaku výpo$tem.  

 

Skute$ný polom'r r1 vzorku B1 je 2400 (m. Pomocí programu Quick PHOTOPRO 

2.0 byl v míst' výbrusu stanoven vn'jší pr)m'r t1 a vnit&ní pr)m'r t2, nam'&ené hodnoty byly 

zpracovány do tab. 5.6. Vypo$tené hodnoty skute$né tlouš%ky povlak) jednotlivých vrstev 

byly zpracovány do tab. 5.7. 
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Tab. 5.6 M'&ení vn'jšího a vnit&ního pr)m'ru v míst' výbrusu – vzorek B1 

Vn&jší a vnit%ní pr$m&r – vzorek B1 

 íslo m&%ení 
Vn&jší vrstva t1 Vnit%ní vrstva t2 

Nam&%ená data [µm] 
1 2679 2585,9 
2 2681,4 2590,8 
3 2672 2595,6 
4 2683 2590,8 
5 2681,4 2590,6 
6 2676,8 2585,3 
7 2677,7 2590,9 
8 2677,1 2582,5 
9 2675,2 2596,4 
10 2683 2585,7 

Pr$m&rná hodnota [µm] 2678,66 2589,45 
Sm&rodatná odchylka [µm] 3,59 4,54 
 

Tab. 5.7 Vypo$tené hodnoty skute$né tlouš%ky naneseného galvanického Ni/Cu/Ni povlaku – 

vzorek B1 

Skute#ná tlouš'ka jednotlivých vrstev povlaku – vzorek B1 
Vzdálenost výbrusu od st%edu vzorku x [µm] 1991,53 
Vn&jší vrstva y1SK [µm] 3,02 
St%ední vrstva y2SK [µm] 14,95 
Vnit%ní vrstva y1SK [µm] 6,63 
Celková tlouš'ka vrstvy yCLSK [µm] 24,60 
 

Vzdálenost výbrusu x od st&edu vorku B1 byla stanovena pomocí Pythagorovy v'ty 

dle vzorce (5.1): 
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Skute$ná velikost povlaku – vn'jší vrstva byla stanovena dle vzorce (5.2): 
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Skute$ná velikost povlaku – st&ední vrstva byla stanovena dle vzorce (5.3): 
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Skute$ná velikost povlaku – vnit&ní vrstva byla stanovena dle vzorce (5.4): 
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Celková skute$ná tlouš%ka povlaku byla stanovena dle vzorce (5.5): 

 

 SKSKSKCLSK yyyy 321 ,,!         (5.5) 

 

Kde: 

y1SK skute$ná tlouš%ka povlaku – vn'jší vrstva, 

y2SK skute$ná tlouš%ka povlaku – st&ední vrstva, 

y3SK skute$ná tlouš%ka povlaku – vnit&ní vrstva, 

yCLSK skute$ná tlouš%ka povlaku – celková vrstva, 

r1 skute$ný polom'r vzorku B1, 

x vzdálenost výbrusu od st&edu vzorku B1, 

t1 vn'jší pr)m'r výbrusu vzorku B1, 

t2 vnit&ní pr)m'r výbrusu vzorku B1, 

y2 tlouš%ka st&ední vrstvy povlaku výbrusu vzorku B1 (viz tab. 5.4), 

y3 tlouš%ka vnit&ní vrstvy povlaku výbrusu vzorku B1 (viz tab. 5.4) 
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Tab. 5.8 M'&ení tlouš%ky naneseného galvanického Zn povlaku – vzorek C 

M&%ení tlouš'ky vrstvy povlaku – vzorek C 
 íslo m&%ení Celková tlouš'ka vrstvy [µm] 

1 12,7 
2 11,1 
3 12 
4 10,7 
5 15,3 
6 14,4 
7 12,7 
8 10,8 
9 10,7 

10 11,4 
Pr$m&rná hodnota [µm] 12,18 

Sm&rodatná odchylka [µm] 1,61 
 

 

Obr. 5.7 Schéma odm'&ení celkové vrstvy – vzorek C 
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Tab. 5.9 M'&ení tlouš%ky naneseného galvanického Ni povlaku – vzorek D 

M&%ení tlouš'ky vrstvy povlaku – vzorek D 
 íslo m&%ení Celková tlouš'ka vrstvy [µm] 

1 35,1 
2 33,7 
3 36,4 
4 35,1 
5 32,8 
6 34,2 
7 33,9 
8 34,5 
9 33,8 

10 34,3 
Pr$m&rná hodnota [µm] 34,38 

Sm&rodatná odchylka [µm] 0,98 
Vypo#tená hodnota dle  

vztahu (5.6) [µm] 
30,07 

 

 

Obr. 5.8 Schéma odm'&ení celkové vrstvy – vzorek D 

 
U vzorku D byla tlouš%ka vylou$ené vrstvy povlaku Ni stanovena také výpo$tem (5.6) 

na základ' využití platnosti Faradayových zákon). [21] 
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kde: 

h tlouš%ka povlaku, 

M molární hmotnost 58,71 g·mol-1, 

I intenzita elektrického proudu (J·S) 0,0754 A , 

S  plocha pr)&ezu vzorku D 3,016 cm2, 

t doba elektrolýzy 3600 s, 

*K m'rná hmotnost vylou$eného kovu 8,9 g·cm-3. 

z  mocenství (zNi = 2), 

F Faradayovo $íslo 96 487 C·mol-1. 

 

 

Obr. 5.9 Porovnání celkové tlouš%ky povlak) jednotlivých vzork) A, B1, C a D 

 

Pr)m'rná tlouš%ka vn'jší vrstvy povlaku vzorku A je 9,41 (m. St&ední vrstva dosahuje 

tlouš%ky 5,87 (m a vnit&ní vrstva dosahuje tlouš%ky 15,58 (m. Tlouš%ka vn'jší vrstvy povlaku 

vzorku B1 je 3,02 (m. St&ední vrstva dosahuje tlouš%ky 14,95 (m a vnit&ní vrstva dosahuje 

tlouš%ky 6,63 (m.  

 

Z obr. 5.9 je patrné, že nejv'tší celková tlouš%ka povlaku 34.38 (m byla nanesena na 

vzorek D. Vzorek A dosahoval celkové tlouš%ky povlaku 30,61 (m. Vzorek B1 dosahoval 

celkové tlouš%ky povlaku 24,60 (m. Nejmenší tlouš%ka povlaku byla nanesena na vzorek C o 

pr)m'rné velikosti 12,18 (m. 
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5.4 Korozní zkouška v um&lé atmosfé%e a její vyhodnocení 

Korozní zkoušky v um'lé atmosfé&e – zkoušky solnou mlhou, byly provedeny 

v laborato&i KMI 636 VŠB – TUO dle normy /SN ISO 9227.  

 

Tato norma p&esn' stanovuje požadavky pro zkoušku solnou mlhou. Zkouška v mlze 

neutrálního roztoku chloridu sodného (v solné mlze) probíhá ve zkušební komo&e, která 

zajiš%uje rozprašování solné mlhy za stálé teploty, (transformované) z roztoku chloridu 

sodného NaCl. Roztok se p&ipravuje p&i teplot' 25 ± 2 °C. V destilované nebo deionizované 

vod' rozpustíme takové množství chloridu sodného, aby výsledná koncentrace roztoku byla 

50 ± 5 g·l-1. Hodnota pH rozprašovaného roztoku nahromad'ného ve zkušební komo&e se 

upravuje tak, aby byla v rozmezí 6,5 až 7,2. Zkušební vzorky musí být v korozní komo&e 

umíst'ny lícovou stranou nahoru, pod úhlem sklonu 15° až 30° ke svislici. Doporu$ené doby 

zkoušky dle normy jsou 2 h, 6 h, 24 h, 48 h, 96 h, 168 h, 240 h, 480 h, 720 h, 1000 h. [19] 

 

Korozní zkoušce v mlze neutrálního roztoku chloridu sodného byly podrobeny vzorky 

A, B1, B2. Vzorky byly exponovány bez poškození. Celková doba expozice v mlze 

neutrálního roztoku chloridu sodného vzork) A a B2 byla stanovena na 240 h. Po 120 

hodinách v korozní komo&e byly vzniklé korozní produkty vzorku A a B1 podrobeny 

metalografickému rozboru. Veškeré zm'ny povrchu vzork) A a B2 byly v pr)b'hu expozice 

fotografovány.  

 

Provozní podmínky solné komory LIEBISCH S400 M-TR: 

 

- tlak vzduchu 3 až 4 bar, 

- tlak vody 2,5 až 3 bar, 

- pr)tok vody 0,45 l/hod, 

- teplota prost&edí 35 ± 2 °C, 

- vlhkost 100 %, 

- solná mlha – 5 % vodný roztok NaCl. 
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5.4.1 Fotodokumentace vzork$ A a B2 p%ed vložením do korozní komory 

 

Obr. 5.10 Vzorek A (40x15x10 mm) s povlakem Ni/Cu/Ni 

dodaný stav povrchu 

 

 

Obr. 5.11 Vzorky B1 a B2 (pr)m'r 4,8 mm) s povlakem Ni/Cu/Ni 

dodaný stav povrchu 

 

Na vzorku A jsou patrné stopy (rysky) po vzájemném silovém p)sobení s druhým 

magnetem nebo jiným feromagnetickým materiálem, nap&. p&i jejich prudkém nárazu p&i 

p&itahování anebo obtížném odd'lování. Tato mechanická oslabení povlaku, hlavn' ot'rem 
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(adheze, abraze), pravd'podobn' snižují korozní odolnost. Ve st&ední $ásti vzorku A lze 

identifikovat dva m'lké puchý&ky. Povrch vzork) B1 a B2 se po vizuální prohlídce jevil 

neporušen'. Vn'jší vrstva povlaku vzork) A, B1 a B2 vykazuje lesk. 

 

5.4.2 Fotodokumentace vzork$ A a B2 po expozici 24 hodin v korozní komo%e 

 

Obr. 5.12 Vzorek A (velikost 40x15x10 mm) s povlakem Ni/Cu/Ni  

expozice 24 hodin 

 

 

Obr. 5.13 Vzorek B2 (pr)m'r 4,8 mm) s povlakem Ni/Cu/Ni 

expozice 24 hodin 
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B'hem relativn' krátké expozice 24 hodin v solné mlze vznikaly na povrchu vzorku A 

rezavé body a skvrny, pravd'podobn' v místech vad povlaku (pr)chozí póry). Zm'na odstínu 

a lesku nebyla pozorována. Po 24 hodinách byly také na vzorku B2 pozorovány první rezavé 

body a skvrny. B'hem 24 hodinové expozice v korozní komo&e došlo tedy u vzork) A a B2 

k prvnímu výskytu korozního napadení povrchové vrstvy Ni/Cu/Ni. 

 

5.4.3 Fotodokumentace vzork$ A a B2 po expozici 48 hodin v korozní komo%e 

 

Obr. 5.14 Vzorky A a B2 s povlakem Ni/Cu/Ni  

expozice 48 hodin 

 

Po dalších 48 hodinách expozice v korozní komo&e nedošlo u vzork) A a B2 k 

výraznému rozvoji korozního napadení povrchové vrstvy Ni/Cu/Ni. U vzorku A byla 

pozorována zm'na lesku povlaku. 
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5.4.4 Fotodokumentace vzork$ A a B2 po expozici 120 hodin v korozní komo%e 

 

Obr. 5.15 Vzorky A a B2 s povlakem Ni/Cu/Ni  

expozice 120 hodin 

 

Po 120 hodinách expozice v korozní komo&e došlo u vzork) A a B2 k nepatrnému 

rozvoji korozního napadení povrchové vrstvy Ni/Cu/Ni. Vzorek B2 za$al ztrácet svou 

lesklost. Po této dob' expozice byl ze vzorku A odebrán menší vzorek, který byl spole$n' se 

vzorkem B1 podroben analýze korozního napadení (viz kapitola 5.5). 

 

5.4.5 Fotodokumentace vzork$ A a B2 po expozici 144 hodin v korozní komo%e 

 

Obr. 5.16 Vzorky A a B2 s povlakem Ni/Cu/Ni  

expozice 144 hodin 
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Po 144 hodinách expozice v korozní komo&e bylo na vzorku A detekováno 

podkorodování, nadzvedávání a $áste$né odlupování povlakového systému Ni/Cu/Ni (viz 

obr. 5.16). S ohledem na elektrochemicky ušlechtilejší charakter povlaku Ni/Cu/Ni vzhledem 

k základnímu materiálu NdFeB, bylo podkorodování povlaku o$ekáváno. Po 144 hodinách 

expozice se za$alo výrazn' rozši&ovat korozní napadení povrchu vzorku B2. 

 

5.4.6 Fotodokumentace vzork$ A a B2 po expozici 240 hodin v korozní komo%e 

 

Obr. 5.17 Vzorky A a B2 s povlakem Ni/Cu/Ni  

expozice 240 hodin 

 

 

Obr. 5.18 Vzorek A (velikost 40x15x10 mm) s povlakem Ni/Cu/Ni  

pohled z boku – expozice 240 hodin 
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Po expozici 240 hodin v korozní komo&e na vzorku A pokra$ovalo nadzvedávání a 

výrazné odlupování povlaku. Došlo také k intenzivní korozi základního materiálu NdFeB. U 

vzorku B2 bylo taktéž detekováno nadzvedávání a odlupování povlaku. Odd'lování a 

srolování $ásti povlaku vzork) A a B2 m)že souviset také s vnit&ním pnutím. 

 

5.5 Analýza korozního napadení povlak$ v pr$b&hu korozních zkoušek a 

fotodokumentace povlak$ bez korozního napadení 

Vzorky A a B1 byly pro analýzu korozního napadení povlak) odebrány z korozní 

komory po 120 hodinách. U vzork) C a D byla zdokumentována vrstva nanesených povlak) 

bez exponování vzork) v korozní komo&e. Analýza korozního napadení byla provedena 

v laborato&i KMI 636 VŠB – TUO. Fotodokumentace korozního napadení v míst' výbrusu 

vzork) A a B1 a fotodokumentace povlak) v míst' výbrusu vzork) C a D byly po&ízeny na 

sv'telném mikroskopu OLYMPUS IX 70. Dále byla fotodokumentace povlak) vzork) C a D 

po&ízena na stereomikroskopu.  

 

P&i metalografii byla sledována pórovitost, celistvost a p&ilnavost povlak). Místa 

s porušenou p&ilnavostí byla dokumentována. V lešt'ném stavu nebylo možné zjistit strukturu 

povlak) (zda-li se jednalo o krystalickou nebo amorfní vrstvu). 

 

Na metalografických snímcích (obr. 5.19 – 5.33) bílé oblasti (zrna, $ástice prášku) 

základního materiálu odpovídají magnetické fázi typu Nd2Fe14B. Tmavé útvary mohou být 

póry anebo anodické fáze bohaté na Nd (080%), které snadno podléhají korozi. P&itom jejich 

rozpoušt'ní navíc podporuje p)sobení galvanických mikro$lánk) ve vodném prost&edí. 

Takové prost&edí se též používalo p&i jemném broušení anebo lešt'ní metalografického 

výbrusu za mokra. 
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5.5.1 Fotodokumentace korozního napadení vzorku A 

 

Obr. 5.19 Korozní napadení vn'jší vrstvy povlaku  

 povrch lešt'ný, zv'tšeno 400x 

 

 

Obr. 5.20 Korozní napadení vn'jší a st&ední vrstvy povlaku a základního materiálu 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 200x 
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Obr. 5.21 Detail korozního napadení vn'jší a st&ení vrstvy povlaku 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 1000x 

 

 

Obr. 5.22 Neporušená vrstva povlaku typu Ni/Cu/Ni 

 povrch lešt'ný, zv'tšeno 400x 
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Na vzorku A byla po expozici v korozní komo&e pozorována d)lková koroze povlaku 

Ni/Cu/Ni. Dále bylo detekováno zna$né podkorodování této vrstvy. Na obr. 5.19 je zobrazeno 

za$ínající korozní napadení vrchní niklové vrstvy povlaku. Na obr. 5.20 je vrchní vrstva 

niklového povlaku tém'& odstran'na, dále je viditelné korozní napadení st&ední m'd'né vrstvy 

a podkorodování povlaku Ni/Cu/Ni. Na obr. 5.21 je zobrazen detail korozního napadení 

z p&edešlého obrázku. Na obr. 5.22 jsou pod naneseným povlakem zviditeln'ny hranice zrn, 

resp. narušení soudržnosti mezi práškovými $ásticemi (Nd2Fe14B) a pravd'podobn' mezi 

povlakem a základním materiálem. Toto mezikrystalické porušení mohlo vzniknout díky 

vlivu elektrolytu za vzniku galvanického $lánku m'di. V povlakové vrstv' byly detekovány 

drobné póry nebo velice malé $ástice. 

 

5.5.2 Fotodokumentace korozního napadení vzorku B1 

 

Obr. 5.23 Korozní napadení vn'jší a st&ední vrstvy povlaku  

povrch lešt'ný, zv'tšeno 400x 
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Obr. 5.24 Korozní napadení vn'jší a st&ední vrstvy povlaku 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 200x 

 

 

Obr. 5.25 Detail korozního napadení vn'jší a st&ední vrstvy povlaku 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 400x 
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Obr. 5.26 Detail napadení st&ení vrstvy povlaku po op'tovné p&íprav' 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 1000x 

 

 

Obr. 5.27 Odlupování vrchní vrstvy povlaku 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 200x 

 



Diplomová práce                                                                                                                   2012 

53 
 

Na vzorku B1 po expozici v korozní komo&e byla na $ásti obvodu vzorku pozorována 

d)lková koroze povlaku Ni/Cu/Ni. Na obr. 5.23 je vrchní niklová vrstva povlaku vlivem 

koroze tém'& odstran'na a je zde pozorováno za$ínající korozní napadení st&ední m'd'né 

vrstvy povlaku. Dále jsou v povlaku Ni/Cu/Ni pozorovány drobné póry nebo malé $ástice. Na 

obr. 5.24 a v detailu na obr. 5.25 je vrchní vrstva niklového povlaku vlivem koroze zcela 

odstran'na a je zde patrné rozsáhlé napadení st&ední m'd'né vrstvy. Po op'tovném 

p&ebroušení a lešt'ní vzorku B1 je na obr. 5.26 zobrazeno detailní korozní napadení st&ední 

m'd'né vrstvy, které prostupuje až k vnit&ní niklové vrstv' povlaku. V míst' styku st&ední a 

vnit&ní vrstvy povlaku se koroze dále neší&ila. Na obr. 5.27 je dále pozorováno poškození ve 

form' odlupování vrchní niklové vrstvy povlaku. Toto poškození nebylo zp)sobeno korozí, 

nýbrž špatným vylou$ením niklového povlaku, nebo mechanickým poškozením. Ve struktu&e 

vzorku B1 byla zjišt'na menší zrna slinutého prášku ve srovnání se vzorkem A. 

 

5.5.3 Fotodokumentace naneseného povlaku typu Zn vzorku C 

 

Obr. 5.28 Vzorek C (pr)m'r 8 mm, výška 8 mm) s povlakem Zn 

dodaný stav povrchu 
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Obr. 5.29 Fotodokumentace galvanické vrstvy povlaku typu Zn  

povrch lešt'ný, zv'tšeno 600x 

 

Vrstva povlaku typu Zn chrání základní materiál jednak bariérovým ú$inkem a jednak 

jako ob'tovaná anoda (poskytuje katodickou ochranu základního materiálu). Na obr. 5.28 je 

zobrazen dodaný stav vzorku C s místem odb'ru pro metalografický výbrus. Na obr. 5.29 je 

zobrazen úlomek vzorku C, který byl podroben metalografickému výbrusu. V povlaku zinku 

byly detekovány póry nebo drobné $ástice. Chyb'jící $ást zinkové vrstvy povlaku není 

zp)sobená korozní degradací povlaku, nýbrž mechanickým lomovým odd'lením vzorku 

s mén' p&ilnavým povlakem v daném míst'. Ve struktu&e vzorku C byla taktéž zjišt'na menší 

zrna slinutého prášku. 
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5.5.4 Fotodokumentace naneseného povlaku typu Ni vzorku D 

 

Obr. 5.30 Vzorek D (pr)m'r 8 mm, výška 8 mm)  

a) dodaný stav povrchu, b) s povlakem Ni 

 

 

Obr. 5.31 Vzorek D po niklování – stopy po bublinách 

a) pohled na $elní stranu, b) pohled na výšku vzorku 
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Obr. 5.32 Fotodokumentace galvanické vrstvy povlaku typu Ni 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 400x 

 

 

Obr. 5.33 Vydrolení základní vrstvy materiálu 

povrch lešt'ný, zv'tšeno 200x 
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Na obr. 5.31 jsou zobrazeny stopy po bublinách, které p&i galvanickém niklování 

ulp'ly na povrchu vzorku. Galvanicky nanesená vrstva povlaku typu Ni se v míst' výbrusu 

jevila po celém svém obvodu neporušen'. Pouze v jednom míst' (viz obr. 5.33) bylo 

detekováno vydrolování základního materiálu pod rovnom'rn' naneseným povlakem. 

 

6 Celkové zhodnocení výsledk$ 

Pro experimentální práce byly dodány magnety typu NdFeB. Kvádr o velikosti 

40x15x10 mm (vzorek A), kuli$ky o pr)m'ru 4,8 mm (vzorek B1 a B2) a válce o pr)m'ru 

8 mm a výšce 8 mm (vzorek C a D). Vzorky A, B a C byly dodány již s galvanicky nanesenou 

vrstvou povlaku. 

 

U vzork) A a B (B1) nebyl znám typ naneseného galvanického povlaku, proto byly 

oba vzorky podrobeny chemické analýze. Na základ' výsledk) chemické analýzy bylo 

zjišt'no, že nanesené vrstvy povlak) vzork) A a B1 jsou typu Ni/Cu/Ni. Vzorek C byl dodán 

se zinkovým povlakem. Vzorek D byl dodán bez povlaku, a proto byl na n'j povlak nanesen 

galvanickým niklováním. 

 

Dále byla u všech vzork) m'&ena tlouš%ka nanesené vrstvy povlaku (v p&ípad' vzork) 

A a B1 se jednalo o t&i vrstvy povlak)).  Tlouš%ka nanesené vrstvy povlaku typu Ni vzorku D 

byla stanovena jak z teoretického výpo$tu, který vychází ze skute$ných parametr) niklové 

lázn', tak ze skute$ného m'&ení tlouš%ky povlaku. Dle vstupních parametr) lázn' m'la být 

teoretická tlouš%ka povlaku typu Ni vylou$eného na vzorku D 30,1 (m. Skute$ná nam'&ená 

tlouš%ka povlaku vzorku D byla 34,4 (m. Vzorek A vykazoval ve všech vrstvách povlaku 

typu Ni/Cu/Ni vyšší tlouš%ky povlak) než vzorek B1. Celková tlouš%ka povlaku typu 

Ni/Cu/Ni vzorku A dosahovala 30,6 (m, u vzorku B1 24,6 (m. Na vzorku C byla nam'&ena 

nejmenší tlouš%ka povlaku o pr)m'rné hodnot' 12,2 (m.  

 

Korozní zkoušky v um'lé atmosfé&e – zkoušky solnou mlhou byly provedeny dle 

normy /SN ISO 9227. Korozní zkoušce byly podrobeny vzorky A, B1 a B2. Podle $asové 

posloupnosti sledování povrchu po 24, 48 a 120 hod. byly z po$átku zjišt'ny výrazn'jší 

zm'ny povrchu (vznik rezavých bod) a skvrn do 24 h.) a b'hem delší expozice jejich pomalý 

rozvoj anebo vznik nových menších rezavých bod). Další významné zm'ny se zejména u 

vzorku A projevily po 144 hodinách expozice. Bylo detekováno podkorodování, 
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nadzvedávání a $áste$né odlupování povlakového systému Ni/Cu/Ni (z d)vodu jeho 

mechanického poškození). U vzorku B2 se za$alo výrazn' rozši&ovat korozní napadení 

povlaku. Po dob' expozice 240 hodin povlakový systém vzorku A zcela degradoval, došlo 

k výraznému odlupování vrstvy povlaku. Podkorodovaný povlak byl nadzvedáván v místech, 

kde p&i p&edešlých dobách expozice v korozní komo&e nebylo detekováno korozní napadení. S 

ohledem na elektrochemicky ušlechtilejší charakter povlaku Ni/Cu/Ni vzhledem k základnímu 

materiálu NdFeB bylo nežádoucí podkorodování povlaku o$ekáváno. Podkorodování a 

nadzvedávání povlaku mohlo být také zp)sobeno špatnou p&ípravou povrchu základního 

materiálu a následným nedokonalým zakotvení povlaku k základnímu materiálu. Vrstva 

povlaku vzorku B2 se po 240 hodinách expozice za$ala odlupovat. Odlupování povlak) 

vzork) A a B2 m)že také souviste s vnit&ním pnutím.  

 

Pro analýzu korozního napadení povlak) byly použity vzorky A a B1. Vzorky A a B1 

byly po 120 hodinách expozice odebrány z korozní komory. U obou vzork) bylo detekováno 

korozní napadení ve form' d)lkové koroze. V míst' st&ední vrstvy povlaku m'di byla okolní 

vn'jší vrstva povlaku niklu tém'& zni$ena. Tento jev se vyskytoval u obou vzork). Na vnit&ní 

vrstv' povlaku niklu u vzork) A a B1 nebylo v míst' výbrusu detekováno žádné korozní 

napadení. Menší korozní odolnost vrchní vrstvy povlaku niklu byla zap&í$in'na tím, že se 

jednalo o tzv. lesklý nikl, který má oproti matnému niklu horší korozní odolnost. U vzorku A 

bylo z&etelné podkorodování povlaku typu Ni/Cu/Ni.  

 

V povlakových systémech vzork) A, B1 a C byly detekovány drobné póry. Na 

povrchu vzorku D byly po galvanickém niklování z&etelné stopy po bublinách. U vzorku B1 

bylo detekováno poškození ve form' odlupování vrchní niklové vrstvy povlaku. Toto 

poškození mohlo být zp)sobeno špatným vylou$ením niklového povlaku nebo mechanickým 

poškozením. 

 

7 Záv&r 

Cílem diplomové práce bylo ov'&ení protikorozních vlastností galvanicky nanesených 

povlak) na dodaných NdFeB magnetech. Diplomová práce byla rozd'lena na teoretickou a 

praktickou $ást. 
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V teoretické $ásti byly prostudovány vlastnosti magnetických materiál). Konkrétn' 

zde byly prostudovány magnety vzácných zemin tzv. magnety typu NdFeB. Jelikož NdFeB 

magnety p&i styku s okolní atmosférou rychle podléhají korozi, byla teoretická $ást zam'&ena 

také na ochranné povlaky t'chto materiál) proti korozi, hlavn' na galvanické pokovování. 

 

Experimentální $ást byla zam'&ena na ov'&ení protikorozních vlastností galvanicky 

nanesených povlak) na komer$n' vyráb'ných magnetech typu NdFeB. Konkrétn' se jednalo 

o kombinované povlaky, obsahující vrstvy typu Ni/Cu/Ni, které o r)zných tlouš%kách byly 

naneseny na dva r)zné vzorky. Po provedení metalografických a korozních zkoušek bylo 

z nam'&ených výsledk) usouzeno, že celková tlouš%ka vrstvy povlaku typu Ni/Cu/Ni, ani 

tlouš%ka jednotlivých vrstev, nebude mít pravd'podobn' zásadní vliv na odolnost NdFeB 

magnet) proti korozi. D)ležitá bude také p&ilnavost a výskyt pr)chozích pór) anebo jiných 

necelistvostí v ochranném povlaku.  

 

Pro další experimenty bych doporu$ila zam'&it se p&ed nanesením galvanických 

povlak) na povrchovou úpravu a $istotu povrchu NdFeB magnet). 
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