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ABSTRAKT 

VALOVÁ, I. Vlastnosti galvanicky nanesených povlaků na magnetických materiálech typu 

NdFeB: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a 

materiálového inţenýrství, Katedra materiálového inţenýrství. 2013 

 

 Diplomová práce se zabývá studiem vlastnosti galvanicky nanesených povlaků na 

magnetických materiálech typu NdFeB. Teoretická část práce je zaměřena na sloţení, 

vlastnosti a příklady vyuţití magnetů typu NdFeB (Nd2Fe14B). Experimentální část práce se 

orientuje na galvanické pokovování (niklování, zinkování) těchto magnetů ve tvaru válečků a 

referenčních vzorků nízkouhlíkové nelegované oceli (C10, 11 321).  V experimentální části 

práce bylo cílem prozkoumat vhodné typy nanesených povlaků a jejich vlastnosti. Pro 

srovnání bylo téţ provedeno chemické niklování. Naměřené hodnoty byly vyhodnoceny a 

zpracovány do tabulek. Při zkoušce v solné mlze niklové povlaky neposkytovaly potřebnou 

protikorozní ochranu. 

 

Klíčová slova:  

NdFeB magnety, galvanické niklování, galvanické zinkování, chemické niklování 

 

ABSTRAKT 

VALOVÁ, I. Properties of galvanic deposited coatings on magnetic materials of type NdFeB: 

Master Thesis . Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of  Metalurgy and 

Materials Engineering, Department of Material Engineering. 2013 

 

 This thesis studies the properties galvanic coatings on magnetic NdFeB-type materials.  

The theoretical part is focused on the composition, properties and examples of the use of 

NdFeB magnet type. The experimental part of the thesis focuses on the electroplating (nickel, 

zinc plating) of these magnets in the shape of rollers and reference samples of low-carbon 

non-alloy steel (C10, 11321). In the experimental part of this work was to investigate the 

suitable types of deposited coatings and their properties. The comparison was also carried out 

in electroless nickel plating. The measured values were evaluated and processed into tables. 

During salt spray test the nickel coating test nickel coating did not provide necessary 

corrosion protection. 

 

Keywords: 

NdFeB type magnets, galvanic nickel plating, zinc plating, chemical nickel plating 
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Seznam použitých zkratek a značení 

 

(BH)max. Maximální energetický součin  [J.m
-3

] 

µr Permeabilita 

Ae  Elektrochemický ekvivalent  [kg.C
-1

] 

B  Magnetická indukce   [T] 

Br  Remanence   [T] 

Bs  Magnetická indukce magnetického sycení   [T] 

F  Faradayova konstanta  [C.mol
-1

] 

H  Intenzita magnetické pole   [A.m
-1

] 

h  Tloušťka povlaku   [mm] 

Hc  Koercivita   [A.m
-1

] 

I  Intenzita elektrického proudu   [A] 

m  Hmotnost vyloučené látky   [g] 

M  Molární hmotnost   [g.mol
-1

] 

pH Vodíkový exponent  [1] 

PM Prášková metalurgie 

Q  Elektrický náboj   [C] 

r  Proudový výtěţek   [%] 

S  Plocha průřezu   [mm
2
] 

t  Čas   [s] 

z  Počet elektronů 

ρ  Měrná hmotnost   [g.cm
-3

] 

C6H5Na3O7 Citran sodný 

Fe2O3 Oxid ţelezitý 

H2O  Voda 

H2PO2  Fosfornan 

H2PO3  Anion hydrogenfosforitanový 

H3BO3 Kyselina boritá 

Na2[Zn(OH)4]   Zinečnatan sodný  
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NaH2PO2   Fosfornan sodný 

NaH2PO3   Mono fosforečnan sodný 

NaOH Hydroxid sodný 

NdFeB  Neodýmové magnety 

Ni(BF4)2 Fluoroboritan nikelnatý 

NiCl2 Chlorid nikelnatý 

NiSO4 . 7 H2O Síran nikelnatý 

SmCO  Samarium kobaltové magnety 

Zn(OH)2 Hydroxid zinečnatý 
 

ZnO Oxid zinečnatý 
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Úvod 

 

 Magnety typu NdFeB  dosáhly v současné době ve skupině magnetů na bázi kovů 

vzácných zemin největší úspěch na trhu. Za svoje výborné magnetické vlastnosti vděčí 

sloučenině Nd2Fe14B objevené v roce 1984. 

Jejich předností je velké permanentní magnetické pole, které mnohonásobně převyšuje 

magnety, které jsou běţně nabízeny. Na základě těchto předností (extrémně malé rozměry a 

obrovská magnetická síla) jsou tyto magnety široce pouţívány v mnoha oborech. 

Hlavní oblasti aplikací lze vyjmenovat např. motory buzené trvalými magnety 

(krokové, synchronní, lineární), měřicí přístroje, hysterezní brzdy pro fitnessové přístroje, 

rozhlasové a televizní přístroje, navigační přístroje atd.  

NdFeB (neodym-ţelezo-bór) magnety se vyrábějí technologii práškové metalurgie z 

kovů se vzácným prvkem neodymem, který byl objeven v roce 1885. Poněvadţ jsou 

neodymové magnety NdFeB křehké, tak jakékoliv mechanické obrábění se musí provádět 

před magnetizací za pouţití diamantových nástrojů. Po magnetizaci je moţno magnety jen 

jemně přebrousit diamantovými kotouči za stálého chlazení.  

Magnety vytvrzené PM dosahují vyšší magnetické charakteristiky, avšak jsou poměrně 

náchylné na korozi z důvodů fází bohatých na Nd. Tyto magnety mají nízkou korozní 

odolnost, zejména ve vlhkých prostředích. 

Doposud pouţívané magnety dosahují nejvyšší hodnoty (energie na přemagnetování) 

magnetického součinu, který je hlavním ukazatelem jakosti permanentních magnetů. 

 Galvanotechnika patří mezi nejvýznamnější technologie povrchových úprav kovů. Její 

počátky sahají pravděpodobně aţ do dávnověku a v průběhu minulého století 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. 

 Cílem diplomové práce bylo ověřit vlastnosti a parametry nanesených povlaků na 

magnetickém materiálu typu NdFeB na základě vlastního laboratorního galvanického 

niklování ve vybraných lázních. Pro srovnání a doplnění byly pouţity téţ vzorky oceli 11 321, 

chemické niklování a galvanické pozinkování. 
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2  Magnetické materiály – feromagnetické látky 

 Feromagnetické látky jsou látky, které vykazují feromagnetické vlastnosti, jsou 

tvořeny paramagnetickými atomy, které jsou uspořádány tak, ţe značně zesilují magnetické 

pole. Vnějším magnetickým polem, které můţe být velmi slabé, lze vyvolat takové uspořádání 

atomů, ţe magnetické pole zesílí. Látka se zmagnetuje a jeví magnetické vlastnosti i po 

zaniknutí vnějšího magnetického pole. Mezi feromagnetické látky patří např. ţelezo, kobalt, 

nikl a některé slitiny. Feromagnetické materiály můţeme dělit na měkké a tvrdé. Tvrdé 

magnety si zachovávají magnetizační stav i přes změny ve vnějším magnetickém poli a 

měkké magnety ztrácí magnetizaci po odstranění vnějšího magnetického pole, zachovávají si 

pouze zbytkovou magnetizaci [21]. 

 Důleţitou charakteristikou feromagnetických látek je hysterezní křivka, která 

vyjadřuje závislost magnetické indukce B na intenzitě magnetického pole H při pomalé, 

plynulé změně intenzity magnetického pole od +Hs do -Hs (obr. 2.1). 

  Obr. 2.1 Hysterezní smyčka [22] 

 

Hysterezní smyčka se získá provedením jednoho tzv. cyklu magnetování. Úsek 

hysterezní smyčky OE se nazývá remanence Br, úsek OF koercivita Hc. Hysterezní smyčka, 

která vychází z pracovního bodu odpovídajícího magnetické indukci v magnetickém nasycení 

Bs, se nazývá hraniční (maximální) hysterezní smyčka [22]. 
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3  Magnety typu NdFeB 

Ještě do nedávné doby byly nejsilnějšími známými permanentní magnety materiály na 

bázi samaria a kobaltu. Byly však překonány materiálem, jehoţ chemické sloţení je Nd2Fe14B. 

Tento materiál je v současnosti nejnovějším a nejsilnějším typem magnetu s vynikajícími 

magnetickými vlastnostmi. Magnety uvedeného typu jsou schopny unést více neţ 

tisícinásobek vlastní váhy a magnet o velikosti malé mince tak můţe udrţet ţelezný předmět o 

hmotnosti kolem 10 kg. Zajímavé je, ţe i výrobní cena těchto magnetů je niţší neţ u 

samarium-kobaltových magnetů. Vzhledem ke své síle jsou poměrně levné a malé. 

Neodymové magnety ţeleza a bóru jsou však náchylné ke korozi, a proto by měla být 

věnována pozornost provoznímu prostředí. Protoţe snadno korodují, je potřeba u nich provést 

povrchovou úpravu, nejčastěji niklováním, zinkováním nebo pryskyřicí. Materiál musí být 

vhodně připraven k pokovovacímu procesu, aby pokovování bylo úspěšné. Jejich další 

nevýhodou je malá tepelná odolnost oproti magnetům samarium-kobaltovým. Naopak 

magnety NdFeB mají dobrou odolnost proti působení vnějšího demagnetizačního pole 

z důvodů jejich vysoké koercitivitě. Proto jsou tyto magnety obzvláště vhodné pro 

elektromechanické aplikace. Hlavní uplatnění nalézá ve výrobě speciálních skel a keramiky a 

slouţí také k výrobě mimořádně silných permanentních magnetů [1,2,18]. Na obr. 3.1 je 

znázorněn graf maximálního energetického součinu (BH)max. u různých typů magnetů. 

1-5 17 OOO 
O 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr 
 

 

 

 

Obr. 3.1 Porovnání maximálního energetického součinu (BH)max. a vývoj magnetů během 20. 

století [23] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Samarium-kobaltový_magnet
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Obr. 3.2 a) Krystalografická buňka Nd2 Fe14 B [3] 

 

Struktura je tvořena v podstatě dvěma rozdílnými fázemi (obr. 3.2). To jsou 

magneticky tvrdé fáze Nd2Fe14B (s doménovou strukturou) a nemagnetické mezikrystalové 

fáze z prakticky čistého neodymu (černá). Tyto permanentní magnety jsou rovněţ „nukleárně 

vytvrzené“, tzn. magnetická tvrdost, vzniká v podstatě vysokou silou anizotropního pole. 

Přemagnetování začíná jak na příměsích, tak na povrchu zrna [3]. Obě fáze jsou mechanicky 

značně křehké. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 b) Struktura NdFeB magnetu (1000x 

zvětšeno) [3] 
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Obr 3. 3 Lomové plochy                         Obr. 3.4 Lomové plochy  

 

Obr. 3.3 a 3.4 SEM mikroskopu lomové plochy kompozitního materiálu a) s 50 % hm., 

b)  s  95 hm. % z NdFeB plniva na rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM - 5800 

[11] 

 

3.1  Složení NdFeB magnetů 

 Neodymové magnety, přesněji NdFeB, jsou směsi neodymu, boru a ţeleza (obr. 3.5). 

Vyrábějí se převáţně technologii práškové metalurgie ve tvaru válečků, hranolů a kotoučů. 

 

    Obr 3.5 Neodymové magnety s galvanickými povlaky  

 

3.1.1  Neodym 

Neodym je stříbřitě bílý, měkký přechodný kov (obr. 3.6). Existují dvě alotropické 

modifikace neodymu, hexagonální α-Nd přechází při teplotě 862°C na kubický β-Nd. 

Chemicky je neodym značně reaktivní, při styku se vzdušným kyslíkem se rychle pokrývá 

načervenalou vrstvičkou oxidu neodymitého. S vodou reaguje neodym za vzniku plynného 

vodíku, snadno se rozpouští v běţných minerálních kyselinách. Ve sloučeninách se vyskytuje 

prakticky pouze v mocenství Nd
3+

. Chemické vlastnosti a chování sloučenin trojmocného 
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neodymu jsou značně podobné sloučeninám hliníku. Sloučeniny dvoumocného neodymu jsou 

nestabilní a samovolně se oxidují. Vodné roztoky solí neodymu v obou oxidačních stavech 

mají typické červené nebo červenofialové zbarvení, pouze jodid neodymitý NdI3 je zelený.  

Hlavní uplatnění nalézá ve výrobě speciálních skel a keramiky a slouţí hlavně k 

výrobě mimořádně silných permanentních magnetů [2,20]. 

    Obr. 3.6 Vzhled neodymu [28] 

 

3.1.2  Železo 

 Čisté ţelezo je poměrně měkké, světle šedé aţ stříbrné (čistý povrch). Je to 

ferromagnetický kov s malou odolností proti korozi. Ţelezo je ferromagnetické do teploty 

768 °C – Curieův bod – kdy tuto vlastnost ztrácí. Lidstvu je známo jiţ od pravěku (objeveno 

na konci pravěku – období halštatské a laténské), přesto však jeho průmyslová výroba v 

masovém měřítku začíná teprve v 18. století našeho letopočtu. Ţelezo patří mezi přechodné 

prvky, které mají valenční elektrony v d-orbitalu. Ve sloučeninách se vyskytuje především v 

mocenství Fe
2+

 a Fe
3+

, sloučeniny Fe
4+

 jsou velmi nestálé a nemají praktický význam. 

Sloučeniny Fe
6+

 jsou velmi silná oxidační činidla, ale nejsou stabilní, a proto se nevyuţívají 

[2].  Magnetické materiály na bázi ţeleza dělíme dle fyzikálních kritérií na magneticky tvrdé a 

měkké materiály. 

 

3.1.2.1 Magneticky měkké materiály  

Magneticky měkké materiály se snadno zmagnetizují, ale i snadno odmagnetizují. Po 

zrušení vnějšího magnetického pole jejich vlastní magnetické pole prakticky zaniká. Mají  
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úzkou hysterezní smyčku a mají velkou počáteční a max. permeabilitu. Pouţívají se na stavbu 

obvodů u elektrických strojů a přístrojů. 

 

3.1.2.2 Magneticky měkké ferity 

Vznikají chemickým sloučením oxidu ţelezitého Fe2O3 s oxidem vhodného dvojmoc-

ného nebo výjimečně jednomocného kovu, obecný vzorec MOFe2O3, kde M označuje dvoj-

mocný iont kovu (Mn, Ni, Zn, Mg, Co, Cd popř. Li). Nejvíce se pouţívají ferity směsné, v 

nichţ oxid ţelezitý je sloučen se dvěma oxidy dvojmocných kovů např. ferity manganatozi-

nečnaté, hořečnato manganaté a nikelnatozinečnaté. Směsné ferity jsou tuhé roztoky dvou 

nebo více oxidů dvojmocných kovů s oxidem ţelezitým. Ferity se vyrábějí keramickou tech-

nologií. Jsou tvrdé, křehké a porézní. Klasickými metodami jsou prakticky neopracovatelné. 

Opracovat je lze jen broušením, řezáním diamantovým kotoučem, nebo ultrazvukem či lase-

rem. Porovnání některých parametrů feritů a kovových magnetik je uvedeno v tab. 3.1 [25]. 

 

Tab. 3.1 Porovnání magneticky měkkých kovů a feritů [25] 

 

Materiál Indukce nasycení  

Bs (T) 

Permeabilita 

μr poč. 

 

Max. teplota 

(°C) 

kovy 0,6 – 2,43 500 – 3.10
5 

250 - 900 

ferity 0,2 – 0,5 10 - 10
4 

100 -500 

 

Významný rozdíl mezi kovy a ferity je v mag. indukci při nasycení. Ferity jsou křehké, 

tvrdé a prakticky neobrobitelné. Pouţívají se k výrobě součástek např. jádra cívek, anténní 

tyče, transformátory, tlumivky [25]. 

 

3.1.2.3 Magneticky tvrdé materiály 

Materiály magneticky tvrdé se těţko magnetují i demagnetují. Pouţívají se tam, kde 

potřebujeme vytvořit stacionární magnetické pole. Magneticky tvrdé materiály jsou citlivé na 

tepelné vlivy a nejsou dlouhodobě stabilní, mají sklon ke stárnutí, při kterém se jejich vlast-

nosti zhoršují. V současné době jsou jako magneticky tvrdé materiály nejpouţívanější ferity  
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(55%), po nich následují magnety ze vzácných zemin (32%), slitiny alnico tvoří asi 11% a na 

ostatní materiály zbývají 2%. Výrazným trendem je zvyšování spotřeby magnetů ze vzácných 

zemin [25]. 

 

3.1.2.4 Magneticky tvrdé ferity 

Magneticky tvrdé materiály mají obecný vzorec MO6Fe2O3, kde M je dvojmocný pr-

vek, nejčastěji Ba nebo Sr. Jsou tvrdé a křehké. Vyrábějí se v jednoduchých tvarech metodami 

práškové metalurgie. Slinují se nebo se feritový prášek spojuje plastem a pak jsou výrobky 

ohebné. Pouţije-li se při lisování magnetické pole, získáme ferity anizotropní s lepšími vlast-

nostmi ve směru magnetování. Pouţívají se při výrobě součástí pro reproduktory, motory a 

generátory pouţívané v automobilovém průmyslu i v jiných odvětvích, různé druhy mecha-

nických drţáků, jako permanentní magnety v TV [25]. 

 

3.1.3  Bor 

 Bor patří mezi polokovové prvky s vysokým bodem tání 2076 
o
C i varu 3927

 o
C.     

Svými vlastnostmi leţí na hranici mezi kovy a nekovy. Vyskytuje se ve dvou modifikacích – 

amorfní a kovové. Kovová modifikace patří mezi velmi tvrdé látky – dosahuje hodnoty 9,3 v 

Mohsově stupnici tvrdosti. Byl izolován roku 1808 sirem Humphry Davyem, Gay-Lusacem a 

L. J. Thénardem v nepříliš vysoké čistotě a teprve roku 1824 ho Jakob Berzelius označil za 

samotný prvek. Bor se vyznačuje vysokou chemickou odolností a to i proti silným 

okysličovadlům. Díky své vysoké afinitě ke kyslíku i k dalším elektronegativním prvkům, je 

bor, za vhodných podmínek, schopen vytěsňovat kovy z oxidů, chloridů a sulfidů. Bór je 

pouţíván jako legující prvek v některých ocelích pro zvýšení tvrdosti, prokalitelnosti. Pro 

zvýšení otěruvzdornosti povrchových vrstev a zlepšení tribologických vlastnosti se pouţívá  

boridování.
1
[20, 29, 24] 

                                                 

1
 Boridování -  je vysokoteplotní technologický postup, ve kterém se při použití moderních boridovacích pro-

středků vytváří téměř jednofázová vrstva Fe2B. Boridování nachází uplatnění zvláště při výrobě nástrojů, ve 
strojírenství a rovněž v technice těžebních a hnacích zařízení *24+. 
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3.2  Výroba magnetů typu NdFeB 

 Neodymové magnety jsou obvykle vyráběny procesem práškové metalurgie. 

Neodymový prach o velikosti několika mikronů je produkován v atmosféře inertního plynu a 

pak následně stlačen v tuhé ocelové nebo gumové formě.  

Kaučuková forma je zpevněná na všech stranách kapalinou a ta předává tlak pro 

izostatické slisování. V ocelových formách jsou produkovány magnety finálních tvarů, 

zatímco v gumových formách jsou produkovány velké bloky (tzv. bochníky), které jsou pak 

následně děleny na konečné tvary.  

Magnetický výkon slitiny je optimalizován tím, ţe je pouţíváno silného magnetického 

pole před a během lisovacího procesu. Toto pole určí směr magnetizace, tzv. orientaci 

Weissových domén. Uspořádání atomů v doméně vyplývá z anizotropní povahy slitiny a 

velice zlepšuje remanentní magnetickou indukci Br a ostatní magnetické charakteristiky 

permanentního magnetu.  

Po vylisování a slinování, aţ dosáhnou plně tuhé konzistence, se chovají jako 

permanentní magnety. Vylisované magnety takto dosáhnou finálních rozměrů, ale magnety 

lisované v gumových formách do velkých bloků (tzv. bochníků) se obvykle srovnají na 

velkých mlýncích a pak následně rozdělí na finální tvary. Na obr. 3.7 je znázorněno blokové 

schéma výrobního procesu permanentních magnetů ze vzácných zemin [1, 3]. 
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Obr. 3.7 Blokové schéma výrobního procesu permanentních magnetů ze vzácných zemin [3] 

 

3.3  Odolnost proti korozi u magnetů NdFeB 

 Tradiční magnety NdFeB jsou náchylné vůči korozi a tedy vyţadují ochranný povlak, 

aby se minimalizovaly účinky koroze. Ochranné povlaky jsou tvořeny kovovými komponenty, 

jako jsou nikl, chrom, hliník, zinek atd. Ochranné povlaky mohou být i vícevrstvé a 

kombinované různými komponenty, jako jsou nikl – chrom, nikl – měd.  

Koroze, která způsobuje trvalé neţádoucí změny na NdFeB, má za následek také 

oslabení magnetického pole. V oxidační atmosféře v autoklávu (nasycená vodní pára, 130°C, 

3 bar) byl ve srovnání s materiály SmCo zjištěn 100 aţ 1000 násobný úbytek jejich hmotnosti. 

Citlivost materiálů NdFeB ke korozi má svou příčinu v materiálové struktuře, která se skládá 

z magnetických zrn Nd2Fe14B a okolní mezikrystalové fáze z volného neodymu.  
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Obr. 3.8 ukazuje konvenční NdFeB o velmi dobré magnetické kvalitě pro pouţití ve 

zvýšených teplotách, jak bývá obvyklé např. u pohonů. Vysoká teplota 130 – 170°C a vlhkost 

však výrazně sniţuje chemickou odolnost. Za popsaných podmínek se magnet během 10 dní 

prakticky rozpadne.  

 V nově vyvinutém materiálu typu NdFeB Me (Me = Dy, Co) byla většina reaktivního 

neodymu v mezikrystalové oblasti nahrazena stabilními intermetalickými sloučeninami, které 

se vytvářejí během tepelného opracování ze základních surovin a chemických přísad.  

Průběh korozivní křivky je po počáteční minimální povrchové korozi konstantní. 

Materiál se pasivuje a vykazuje dlouhodobě podobné chování jako Sm2Co17, který je znám 

jako materiál odolný korozi. Vyšší odolnost nových kvalitních trvalých magnetů z NdFeB se 

dosahuje přísadami, které působí téţ teplotní stálost. Tyto přísady však sniţují objemový podíl 

magnetické fáze Nd2Fe14B a sniţují tak magnetický tok. Tento efekt můţe být kompenzován 

vylepšením teplotních koeficientů při pracovní teplotě, je však třeba akceptovat niţší 

startovací hodnoty magnetických parametrů [3,14,27]. 

 

 

 

Obr. 3.8 Korozní chování konvenčního NdFeB v autoklávu při 130°C a 3 bar v nasycené 

vodní páře. Stupnice obsahuje od 0 do 100% hmotnosti [3] 
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Obr. 3.9 Korozní chování nového odolného NdFeB. Jako srovnávací materiál slouţil 

Sm2CO17. Stupnice se omezuje od 99,5 do 100%. Rozdíly mezi nástrojově a izostaticky 

lisovanými materiály jsou nepatrné [3]. 

 

3.4  Příklad využití neodymového magnetu 

 

Elektroměry pro měření činné práce 

Velikost práce střídavého proudu se v současné době určuje výhradně pomocí 

indukčních elektroměrů (obr. 3.10). Měřicí ústrojí se skládá, ze dvou elektromagnetů s jádry 

tvaru E. Horní napěťový elektromagnet nese napěťovou cívku tvořenou mnoha závity tenkého 

drátu. Napěťová cívka je navinutá na středním sloupku jádra. Spodní elektromagnet nese 

cívku proudovou s malým počtem závitů vinutých silným vodičem. Proudová cívka je 

rozdělena na dvě poloviny, kaţdá z nich je navinutá na jednom krajním sloupku. Ve 

vzduchové mezeře mezi oběma elektromagnety se otáčí hliníkový kotouč. Jeho otáčky se 

přenáší pomocí šnekového kola na počítací mechanismus. Hliníkový kotouč elektroměru 

slouţí jak pro vyvozování pohybového momentu, tak i pro vyvozování brzdicího (tlumicího) 

momentu. Brzdicí moment je vytvářen pomocí permanentního magnetu, jehoţ mezerou 

kotouč také prochází [4]. 
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Obr. 3.10 Klasické provedení jednosazbového elektroměru [4] 

 

3.5  Nevýhody a rizika magnetu typu NdFeB 

 Neodymové magnety ztrácejí magnetické vlastnosti jiţ při teplotě nad 80°C, zatímco 

běţné feritové magnety jsou pouţitelné i při teplotách kolem 300°C. Jejich vysoká 

magnetická síla můţe způsobit vymazání dat na magnetických záznamových mediích (disketa, 

pevný disk, VHS), ale i na bankovních kartách, znemoţnit funkci některých zařízení jako 

elektroměrů, vodoměrů, nebo poškození obrazovek počítačových monitorů typu CRT [1]. 

Přitaţlivá síla je tak vysoká, ţe při náhlém přiblíţení magnetu k feromagnetickému 

materiálu dokáţe způsobit citlivá poranění pokoţky nebo svalové tkáně, pokud stojí mezi 

magnetem a přitahovaným předmětem [2]. 

Nevýhodou těchto magnetů je zpravidla křehkost, proto se mohou snadno rozbít nejen 

mechanickým úderem, ale i při náhlém vystavení silnému magnetickému poli nebo teplotním 

rázům. Se zvyšováním teploty poměrně rychle ztrácejí své vysoké hodnoty magnetických 

parametrů. 
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4 Galvanické pokovování 

Tradiční NdFeB magnety podléhají velice rychle korozi. Lakování a pokovení jsou 

jedny z moţností jak chránit magnet před okolním prostředím [1]. Neodymové magnety při 

vysoké vlhkosti vzduchu oxidují, a proto se v závěrečné fázi výroby galvanizují – nejčastěji 

zinkem nebo niklem [5].  

 

4.1  Základní technologický postup galvanického pokovování 

Při galvanickém pokovování dochází pomocí elektrické energie k přenosu kationů 

jednoho kovu na povrch kovu druhého (katoda). Vše probíhá elektrochemickou reakcí v 

kapalném prostředí elektrolytu (obr. 4.1) [7]. 

 

 Obr. 4.1 Princip galvanického pokovování [6] 

 

Galvanické pokovování je elektrochemický proces, kdy se ionty kovu v roztoku 

pohybují v elektrickém poli tak, aby vytvářely povlak na elektrodě. Pouţívá se stejnosměrný 

proud. Kationty dané látky se na katodě redukují z roztoku a potahují vodivý předmět tenkou 

vrstvou materiálu.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_%28chemie%29
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Galvanické pokovování se uţívá především pro vytvoření vrstvy s poţadovanými 

vlastnosti (např. odolnosti vůči otěru a obrusu, proti korozi, estetické vlastnosti apod.) na 

povrchu, který tyto vlastnosti postrádá. Metodu lze však pouţít i pro zvětšení příliš malých 

předmětů, opravu opotřebených ploch na poţadované rozměry a tolerance [6]. 

 Vylučování kovů je zaloţeno na elektrolýze vodných roztoků kovových solí. Probíhá 

při působení stejnosměrného elektrického napětí na roztoky prostřednictvím dvou elektrod. 

Na záporné elektrodě – katodě dochází k redukci kationtů a jeho zakotvení na kovovém 

povrchu. Opačně nabitá elektroda – anoda se během procesu rozpouští a doplňuje úbytek 

kovu z roztoku. Dochází na ní k oxidaci atomů na kationty [8]. 

 Kvantitativní stránkou elektrolýzy se jako první zabýval M.Faraday při rozkládání 

vodních roztoků elektrickým proudem. Objevil, ţe při elektrolýze platí přesné vztahy mezi 

mnoţstvím elektrického proudu prošlého roztokem a mezi mnoţstvím přeměněné látky [9]. 

 

1. Faradayův zákon 

Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, 

procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel (4.1- 4.3) : 

 m = Ae . I . t, (4.1) 

kde m je hmotnost vyloučené látky, Ae je elektrochemický ekvivalent látky, I je elektrický 

proud, t je čas  

nebo téţ 

 m = Ae . Q , (4.2) 

 Q = ∫I(t)dt,   (4.3) 

kde Q je elektrický náboj prošlý elektrolytem. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ot%C4%9Br&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obrus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrochemick%C3%BD_ekvivalent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_n%C3%A1boj
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2. Faradayův zákon 

Látková mnoţství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, 

neboli elektrochemický ekvivalent Ae závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky (4.4): 

 Ae = 
Mm

F.z
  , (4.4) 

kde F je Faradayova konstanta F = 9,6485×10
4
 C.mol

−1
, z je počet elektronů, které jsou 

potřeba při vyloučení atomu kovu [10]. 

 Při většině galvanických pochodů se na katodě vylučuje kov a vodík a na anodě se 

rozpouští kov a vylučuje se kyslík. Jelikoţ nás při pokovování zajímá především mnoţství 

elektrického proudu, které se vyuţije přímo na rozpouštění kovů a ne na průvodní jevy, jako 

je vylučování plynů a zahřívání lázně procházejícím proudem, zavádíme termín proudový 

výtěţek lázně [9]. 

 Katodický proudový výtěţek obvykle sniţuje vývoj vodíku a u jednotlivých typů lázní 

se značně liší. Anodický výtěţek je často vyšší neţ 100%. Způsobuje to čistě chemické 

rozpouštění anod v lázni bez účasti elektrického proudu. Důsledkem je zvyšování obsahu 

kovu v lázni, jeţ můţe časem při malém výnosu komplikovat chod lázně.  

 Uvaţujeme-li proudový výtěţek a hmotnost vyloučeného kovu vyjádříme hodnotami 

pokoveného zboţí, můţeme rovnici 4.1 psát ve tvaru: 

 h. ρ .   = Ae . I . t . r , (4.5) 

kde h je tloušťka povlaku,  ρ je měrná hmotnost kovu, S je plocha pokoveného předmětu, Ae 

je elektrochemický ekvivalent, I je proud, t je čas pokovování, r je proudový výtěţek. 

Z rovnice (4.5) je moţno pro praktické potřeby vyjádřit vztah mezi tloušťkou 

vylučovaného povlaku, dobou vylučování a ostatními veličinami [8]. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tkov%C3%A9_mno%C5%BEstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faradayova_konstanta
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4.2  Příprava lázní pro galvanické pokovování 

 Galvanické lázně (obr. 4.2) dělíme na kyselé a zásadité. Podle druhu sloučenin 

obsaţených v lázních označujeme lázně síranové, chloridové, kyanidové apod.  

Podle vzhledu vyloučených povlaků rozdělujeme lázně na matně, pololeskle a leskle 

pracující. 

Hlavní sloţky lázní: 

- soli obsahující vylučovaný kov, 

- látky působící na rozpustnost anod, 

- látky, které zvyšují vodivost lázně, 

- látky, které zvyšují kvalitu povlaku (leskutvorné, vyrovnávací přísady),  

- látky vznikající rozkladem původních sloučenin, 

- různé nečistoty, které poškozují lázeň [15]. 

 

4.3  Galvanické niklování 

 Tyto povlaky mají nejširší uplatnění, neboť splňují poţadavek antikorozní ochrany 

s poţadavkem dekorativního vzhledu [13]. 

U kovů skupiny niklu se obvykle provádí jejich vylučování z vodných roztoků 

dvojmocných solí. Rovnováţný potenciál vodíku je pozitivnější neţ potenciál rovnice 

uvolňování niklu. Při tomto vylučování bude tedy nejprve docházet k uvolňování vodíku, tzn. 

reakce, bude probíhat v anodickém směru. Proto je nutné vloţit na katodu dostatečně velké 

záporné přepětí, aby reakce mohly probíhat v katodickém směru. V soustavě tak probíhají dvě 

reakce - vylučování niklu a vylučování vodíku. Celkový proud procházející elektrolytickým 

systémem je dán součtem proudů obou reakcí. Chemicky se jedná o autokatalytickou redukci 

niklových iontů na kov [15]. Zde jsou uvedeny základní reakce (4.6): 

Ni
2+

 + 2e
-
 → Ni 

NaH2PO2 + H2O → NaH2PO3 + 2H
+
 + 2e 

Ni
2+

 + 2H → Ni + 2H
+
 

 H2PO2 + 3Ni
2+

 + 7H → Ni3P + 5H
+
 + 2H2O  (4.6) 
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4.3.1  Elektrochemické vlastnosti niklu 

Základními vlastnostmi, které charakterizují elektrochemické chování kovů, jsou 

jejich standardní elektrodové potenciály, vylučovací přepětí, sklon k pasivaci povrchu, apod. 

Všechny tyto vlastnosti se od fyzikálních a chemických vlastností liší tím, ţe jsou mnohem 

více závislé na podmínkách děje, při kterém jsou zjišťovány. 

V elektrochemické řadě napětí leţí nikl v oblasti záporných potenciálů, vlevo od 

vodíku, jehoţ standardní potenciál je brán za základ. Standardní el. potenciál niklu je -0,25 V 

(SHE). Nikl se ve vodném roztoku jednoduchých solí rozpouští při velmi vysokém přepětí. 

Hodnoty přepětí těchto kovů patří k nejvyšším v řadě elektrolyticky vylučitelných kovů, 

ustavují se pomalu a velmi závisí na teplotě, dokonalosti povrchu katody a na její úpravě před 

elektrolýzou [12]. 

 

4.3.2  Elektrolyty 

Elektrolyty vhodné pro galvanické vylučování niklu musí zajistit dvě základní 

podmínky: 

1) Stejnoměrné rozloţení povlaku také u velmi tlustých Ni-vrstev. 

2) Kontrolovatelnost a udrţování vnitřního pnutí povlaků na nízkých hodnotách tak, aby se 

zabránilo deformaci skořepiny [12]. 

Pouţívá se několik druhů elektrolytů. Elektrolytické vylučování niklu se provádí ze 

slabě kyselých elektrolytů pH 3 aţ 5, výjimečně niţší. Elektrolyty jsou jednoduché roztoky 

soli s dvojmocným niklem [30].  

Nejstarší a nejvíce pouţívanou je Wattsova lázeň, jejíţ hlavní sloţkou je síran 

nikelnatý. Dále se pouţívají chloridové lázně, fluoroboritanové lázně a lázně pro speciální 

účely. Jejich sloţení a pracovní podmínky jsou uvedeny v tab. 4.1. 
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4.3.2.1 Síranové lázně 

 Pod pojmem síranová lázeň se v praxi rozumí lázeň, jejíţ hlavní sloţkou je síran 

nikelnatý, ale která zároveň obsahuje alespoň minimální mnoţství chloridů. Lázeň tohoto typu 

navrhl jako první v roce1916 O.P.Watts, a proto se tyto lázně nazývají Wattsovy. Síranové 

lázně pracují s proudovou hustotou 2 – 5 A/dm
2 

 při teplotě 50 – 70 
o
C. Vylučují jemnozrnné 

matné povlaky s malým vnitřním pnutím [15]. 

4.3.2.2 Chloridové lázně 

 U chloridových lázní je třeba rozlišovat, zda jde o lázně s velkým obsahem chloridů, 

ve kterých jsou zároveň přítomny i sírany, nebo o lázně zaloţené pouze na bázi chloridů, ve 

kterých je potom nositelem kovu výhradně chlorid nikelnatý. Tyto lázně pracují s vyššími 

proudovými hustotami aţ 20 A/dm
2
  při teplotě 50 – 70 

o
C. Pokovují-li se značně profilované 

díly v chloridové lázni, dosáhne se rychleji minimální tloušťky povlaku i na nepřístupných 

místech. Nevýhodou je křehkost vyloučeného povlaku a silná agresivita lázní [13,15]. 

4.3.2.3 Fluoroboritované lázně 

 Nositelem kovu ve fluoroboritanových lázních je fluoroboritan nikelnatý Ni(BF4)2, ze 

kterého je moţné připravit lázně o velké koncentraci kovu, která se obvykle pohybuje okolo 

120 g/l. Elektrolyty pracují při pH 2 aţ 3,5 a teplotě 40 - 80 
o
C. Nevýhodou těchto lázní jsou 

vysoké náklady na chemikálie. Vhodné vyuţití je v galvanoplastice [13]. 

4.3.2.4 Lázně pro speciální účely 

Nikl - seal  

 Nikl – seal je niklovací lázeň s přídavkem nevodivých tuhých částí, které se vylučují 

společně s niklem. Na povrchu materiálu vytváří vrstvu, která při následném chromování 

vytvoří mikroporézní chromový povlak. Systém těchto povlaků zvyšuje korozní odolnost 

povrchové úpravy [13]. 
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Saténové niklování  

Lázně pracují s obdobným systémem jako nikl – seal, avšak s vyšším podílem tuhých 

přísad (asi 15%). Matný niklový povlak tak získává saténový vzhled, vhodný jako dekorativní 

vrstva [13]. 

Černé niklování 

Černé niklové povlaky jsou většinou určeny jako dekorativní vrstva nebo pro účely 

optického průmyslu. Nejsou vhodné jako protikorozní ochrana. Povlaky obsahují mimo niklu 

i další kovy a organické látky, např. zinek, síra, sirník nikelnatý a další [13]. Podmínkou pro 

dosaţení kvalitního černého povlaku je precizní odmaštění povrchu. 

 

Obr. 4.2 Vývojová linka pro pokovování magnetů a dalších předmětů [19] 
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Tab. 4.1 Sloţení niklovací lázně a pracovní podmínky [31] 

Druh lázně 
Wattsova 

základní 

Wattsova 

lesklá 

Siranova- 

chloridova 

Chloridova 

Složení lázně (g/l) 

NiSO4.7 H2O 

NiCl2.6 H2O 

H3BO3 

250 - 450 

35 - 100 

30 - 50 

250 - 450 

45 - 90 

35 - 50 

150 - 250 

150 - 250 

30 - 40 

 

250 - 350 

30 - 35 

Analytické hodnoty (g/l) 

Ni 60 - 120 60 - 120 60 - 120 60 - 85 

Pracovní podmínky 

Teplota (
o
C) 

Proudová hustota (A/dm
2
) 

 

Hodnota pH 

40 - 70 

1 - 10 

Nízké 1,5 - 2,5 

Střední 2,5 - 4,0 

Vysoké 4,0 - 6,0 

 

40 – 70 

1 – 12 

 

2,5 – 4,5 

40 – 70 

1 – 15 

 

3 - 4 

35 – 65 

2 – 15 

 

1 - 2 

 

4.4  Galvanické zinkování 

 Galvanické zinkové povlaky se pouţívají především pro antikorozní ochranu ţeleza a 

oceli. Zinek se ve styku s ţelezem chová jako anoda, a proto se zinkové povlaky s výhodou 

pouţívají k ochraně ocelových součástí. Zinek přechází ve styku s ţelezem do roztoku a 

vytváří na ţeleze ochranný povlak. Pouţití zinkových povlaků je určováno rozdílem 

elektrochemického potenciálu zinku a ţeleza a schopností zinku pokrývat se vrstvou 

kysličníku a uhličitanu zinečnatého, která zpomaluje další korozi nebo jí zabraňuje [13]. 
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 Pro galvanické zinkování se pouţívá kyanidových nebo bezkyanidových alkalických 

lázní a kyselých lázní [15]. 

 

4.4.1  Kyselé lázně 

 U kyselých zinkovacích lázní je třeba rozlišovat silně kyselé a slabě kyselé elektrolyty. 

Silně kyselé lázně mohou pracovat při velkých hustotách elektrického proudu. Proto jsou 

vhodné pro zinkovací automaty na pokovování pásů a drátů při velkých rychlostech posuvu. 

Pro běţné úpravy nelze prakticky silně kyselé lázně pouţít, neboť mají malou hloubkovou 

účinnost. Vyloučené povlaky jsou hrubší a matné. Slabě kyselé lázně se vyznačují vyšší 

rychlostí vylučování, taţností povlaku i dobrou hloubkovou účinností. Pouţívá se pro 

hromadné i závěsové pokovování. Většinou jde o lázně na bázi chlorido-síranových nebo 

pouze chloridových elektrolytů [13]. 

 

4.4.2  Chloridové lázně 

 Tyto lázně patří mezi lázně slabě kyselé. Nositelem kovu je chlorid zinečnatý a pro 

zvýšení vodivosti ještě další chloridy, např. chlorid sodný nebo chlorid hlinitý. U slabě 

kyselých lázní se jako leskotvorné přísady pouţívají různé organické látky, především 

alifatické uhlovodíky, rozpouštědla a smáčedla [13]. 

 

4.4.3  Kyanidové lázně 

 Kyanidové zinkovací lázně mají velmi dobrou hloubkovou účinnost, avšak 

v porovnání s kyselými zinkovacími lázněmi dávají podstatně menší proudový výtěţek. 

V kyanidové zinkovací lázni je zinek vázán jednak v komplexním kyanid zinečnato-sodném, 

jednak v zinečnatanu sodném. Nevýhody kyanidových lázní je práce se zvláště nebezpečnými 

jedy – kyanidy [13, 16]. 
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4.4.4  Alkalické bezkyanidové lázně 

 Zinek je přítomen ve formě zinečnatanu sodného Na2[Zn(OH)4] s přídavkem různých 

komplexotvorných přísad. Ve srovnání s kyanidovými lázněmi se v zinečnatanových lázních 

pracuje při menších hustotách elektrického proudu. Proti kyselým lázním mají alkalické 

bezkyanidové lázně větší hloubkovou účinnost. Tyto lázně jsou vhodné pro hromadné 

zinkování. Vyloučené povlaky jsou matné, proto je nutno pouţít leskutvorných přísad, jako je 

např. ţelatina v kombinaci s aromatickými aldehydy [13,15]. Její sloţení a pracovní 

podmínky jsou uvedeny v tabulce č. 4.2. 

Tab. 4.2 Sloţení zinkovací alkalické lázně a pracovní podmínky [31] 

Složení lázně (g/l) 

ZnO 

NaOH 

Organické přísady 

10 -50 

100 – 250 

leskotvorné 

Analytické hodnoty (g/l) 

Zn 8 - 40 

Pracovní podmínky 

Teplota (
o
C) 

Proudová hustota (A/dm
2
) 

Proudový výtěţek (%) 

20 – 30 

0,5 – 3,0 

80 - 90 

 

Elektrolýza probíhá za těchto pochodů (4.7 - 4.8): 

 [Zn)OH4)]
2-

 ↔ Zn(OH)2 + 2 OH
-    

(4.7) 

 Zn(OH)2 + 2 e → Zn + 2 OH
- 
  (4.8) 

  

 o 
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4.5  Chemické bezproudové pokovování 

 Jde o elektrochemický proces, při kterém nastává vylučování kovů bez pouţití 

vnějšího zdroje proudu. Ve skutečnosti vzniká elektrický proud vlivem rozdílných 

elektrochemických potenciálů pokovovaného materiálu a roztoku solí vylučovaného kovu.  

 Podstatou je vylučování ušlechtilejšího kovu na povrchu méně ušlechtilého kovu. 

Výhodou bezproudového pokovování je jednoduchost zařízení a technologického postupu 

jakoţ i rozsáhlá hloubková účinnost lázně. Nevýhodou je poměrně malá tloušťka povlaku za 

stejnou jednotku času v porovnání s galvanickým pokovováním [15]. 

4.5.1  Bezproudové niklování 

 Bezproudý nikl poskytuje moţnost výroby širokého rozpětí tlouštěk povlaků. Povlaky 

vykazují prakticky konstantní tloušťku na celém pokovovaném povrchu bez ohledu na jeho 

geometrii. To je také jeden ze základních rozdílů mezi povlaky vytvářenými bezproudou nebo 

galvanickou technologií [17]. 

 Podstatou chemického niklování je katalytická redukce niklu z roztoku, kterého 

hlavními funkčními sloţkami jsou ionty Ni, vzniklé disociací niklových solí a fosfornanové 

ionty redukčního činidla. Funkci katalyzátoru přejímá při tom povrch pokovované součástí, 

coţ je velmi výhodné, neboť zde nedochází, jako je tomu u metod ostatních, k rozpouštění 

pokovovaného povrchu. Při reakci se mění ionty niklu atomárního na ionty kovové usazující 

se na kovovém povrchu součástí. Průběh těchto změn umoţňuje právě přítomný fosfornan 

podle rovnice (4.6): 

 PO2 H2
− + H2O + Ni2+ → PO3H2

− + 2H+ + Ni          (4.7) 

Podle Würtze probíhá tato reakce ve třech na sobě navzájem závislých fázích: 

1.  Rozklad               PO2H2
− → PO2

− + H2                      (4.8) 

2. Hydratace           PO2
− + H2O → PO3H2

− (4.9) 

3. Redukce           Ni2+ + H2 → Ni + 2H+ (4.10) 
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Takto provedený rozklad (4.8 - 4.10) předcházející rovnice (4.7) objasňuje problém 

uvolnění atomárního vodíku fosfornanem, dále pak změnu fosfornanu na fosfid. Vyloučený 

fosfid slučuje se dále s niklem v určitém poměru na fosforové eutektikum tvořící vlastní 

povlak. 

 Povlak má dokonalou přilnavost k základnímu materiálu. Z dalších důleţitých 

vlastností chemicky vyloučených niklových povlaků je především odolnost proti korozi a 

otěru, které jsou ve srovnání s galvanicky vyloučenými povlaky mnohem větší. Další značnou 

předností tohoto způsobu je moţnost tepelného zpracování u vytvrzování. [8,15]. 

 

5  Návrh experimentálních prací 

 Cílem experimentální části bylo zjistit vlastnosti galvanicky nanesených povlaků na 

magnetech typu NdFeB. Pro srovnání vlastností byly pouţity vzorky oceli typu 11 321. 

K ověření vlastnosti galvanicky nanesených povlaků na magnetech NdFeB a ocelových 

vzorcích byly pouţity následující postupy: 

- chemické niklování, 

- galvanické niklování, 

- galvanické zinkování, 

- měření tloušťky nanesených povlaků na vzorcích, 

- stanovení hmotnosti nanesených povlaků na vzorcích, 

- stanovení proudové účinnosti nanášení povlaků, 

- zrychlená korozní zkouška v solné mlze, 

- sledování povrchů vzorků na stereomikroskopu, 

- fotografování vzorků. 
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6 Popis experimentálních prací  

6.1  Příprava vzorků  

 Pro ověření vlastností galvanicky nanesených povlaků byly pouţity zkušební vzorky 

magnetů typu NdFeB a vzorky ocelových plechů, které byly vyrobeny z nízkouhlíkové oceli 

typu 11 321. Dle EN (DC 01) se jedná se o nelegovanou feritickou ocel obvyklé jakosti k 

taţení a tváření za studena. Ocel je vhodná pro střední taţení, lakování, protlačování, 

pokovování v tavenině a také na smaltování. Pokud se jedná o neuklidněnou ocel, po 

válcování za studena je náchylná k stárnutí, je proto nutno ji zpracovat v odpovídajícím 

časovém termínu [26].  

Jednotlivé vzorky bylo nutno řádně označit, aby nedošlo během laboratorních zkoušek 

k jejich záměně. Ocelové plechy byly označeny raznicí čísel 1-4  a magnety NdFeB byly 

označeny permanentním lihovým fixem 1-6. Dále bylo nutné vzorky, které mohly být pokryty 

mastným filmem před samotným pokovením dobře odmastit tj. lihobenzínem v ultrazvukové 

čističce. 

Technologický postup pokovování: 

 Zkušební vzorky byly dodány ve formě válečků a destiček (obr. 6.1 a – 6.1 b), které 

bylo třeba před laboratorním pokovením změřit a zváţit (viz tab. 6.1). 

 

Obr. 6.1a  Vzorek ocelového plechu 11 321             Obr. 6.1b Vzorek magnetu NdFeB                                   

o rozměrech 50 x 25 x 0,1 mm                                  o rozměrech průměr 8 x 8 mm 

důkladná 
příprava 
povrchu 

oplach pokovování oplach 
dokončovací 

práce 
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Chemické sloţení magnetů NdFeB  je tvořeno z neodýmu, ţeleza, boru a legujících prvků 

kobaltu, oxidu hořčíku a neodym můţe být nahrazen disprozivem. 

Chemické sloţení oceli 11 321 je tvořeno z max.0,1 % uhlíku, max. 0,45 % manganu, max. 

0,030 % fosforu a max.0,030 % síry. Tloušťka ocelových plechů je 1 mm. 

Tab. 6.1 Měření a váţení zkušebních vzorků 

Měření a vážení jednotlivých vzorků před laboratorními zkouškami 

Magnety NdFeB Průměr [mm] Výška [mm] Hmotnost [g] 

Vzorek 1 8,00 8,00 2,9870 

Vzorek 2 8,00 8,00 2,9796 

Vzorek 3 8,00 8,00 2,9884 

Vzorek 4 8,00 8,00 2,9252 

Vzorek 5 8,00 8,00 2,9692 

Vzorek 6 7,66 7,71 2,6339 

Plechové destičky Výška [mm] Délka [mm] Hmotnost [g] 

Vzorek A 25 50 9,4566 

Vzorek B 25 50 9,7547 

Vzorek C 25 50 9,5800 

Vzorek D 25 50 9,5003 

 

Měření zkušebních vzorků bylo provedeno mikrometrem, který měří s přesností na 

setiny milimetrů a váţení na digitální váze zn. Sartorius CP 224S-OCE. 

6.2 Bezproudové niklování 

 Výhodou chemického niklování je snadnost jeho provádění i ve skromných 

podmínkách. Není potřeba ţádný elektrický zdroj na rozdíl od galvanického pokovování, 

elektrody atd. [17]. 
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6.2.1 Příprava lázně 

Při experimentální části bezproudového niklování bylo zapotřebí připravit niklovací 

lázeň Ni-1. Příprava niklovací lázně nejdříve probíhala zředěním směsi, která měla objem 

0,320 l, a to v poměru 1:4 s demineralizovanou vodou, poté vznikla směs o objemu 1,600 l. 

Parametry a sloţení niklové lázně jsou uvedeny v tab. 6.2. 

Tab. 6.2 Parametry a sloţení chemické niklovací lázně 

Složení lázně Parametry lázně 

NiCl2 Doba chemického niklování [t] 60 min. 

C6H5Na3O7 PH chemické niklové lázně neutrální 

NaH2PO2.H2O Teplota lázně [
o
C] 95 – 98 

o
C 

 

6.2.2 Chemické niklování zkušebního vzorku ocelového plechu A  

Pro tuto část experimentální práce bylo nutné odměřit 0,250 l roztoku. Zkušební vzo-

rek ocelového plechu A byl zavěšen do této připravené lázně. Niklovací lázeň se vzorkem 

byla zahřáta na teplotu 95 - 98 
o
C. Během počátečního pokovení se uvolňoval vodík. Vylou-

čená vrstva se neskládá pouze z niklu, ale obsahuje i menší mnoţství fosforu. 

 Po vyjmutí vzorku z lázně, byl vzorek 2x opláchnut v demineralizované vodě a volně 

usušen na vzduchu. Potom byla měřena tloušťka naneseného povlaku. V tab. 6.3 jsou uvedeny 

parametry hmotnosti a tloušťky původního a chemicky pokovovaného vzorku ocelového ple-

chu A. 
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Tab. 6.3 Parametry hmotnosti a tloušťky chem. pokovovaného vzorku ocelový plech A  

 

Vzorek ocelového plechu A – chemické niklování 

Počáteční hmotnost [g] 9,4566 Počáteční tloušťka [mm] 1,00 

Hmotnost po pokovení [g] 9,5490 Tloušťka po pokovení [mm] 1,03 

Změna hmotnosti [g] 0,0924 Změna tloušťky [mm] 0,03 

  Vypočtena hodnota dle vztahu 6.2[mm] 0,04 

   

U vzorku ocelový plech A byla tloušťka vyloučeného niklu s malým mnoţstvím 

fosforu také vypočtena podle vzorce (6.1 – 6.2): 

 m = ρ . V (V = h . S), (6.1) 

 h = 
𝑚

𝜌 .𝑆
 , (6.2) 

kde:  

m hmotnost vzorku 9,4566 g, 

ρ hustota vyloučeného kovu (nikl, fosfor) 8,8 g/cm
3
, 

S  plocha ocelového plechu 26,5 cm
2
. 

Z důvodů, ţe vyloučený povlak chemickým niklováním není jen čistý nikl a fosfor 

(základní prvky), ale jedná se o sloţitou sloučeninu dalších prvků, nebylo moţné přesně 

provést výpočet tloušťky vyloučeného povlaku. Vrstva naneseného povlaku je rovnoměrná a 

lesklá (obr. 6.2 – 6.3). Bezproudové niklování vzorku NdFeB vedlo k poškození povrchu 

vlivem vodíku bez nanesení povlaků. 
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6.3 Galvanické niklování   

6.3.1 Příprava lázní 

 Pro přípravu niklovací lázně bylo zapotřebí rozpustit v demineralizované vodě 

vypočtené mnoţství základních solí v předem připravené nádobě. Po dokonalém rozpuštění 

všech látek byl roztok přefiltrován. Objem roztoku byl 1,5 l.  

Galvanickému niklování byl podroben zkušební vzorek ocelového plechu B a také 

zkušební vzorek válečku NdFeB č. 1. V tab. 6.4 jsou uvedeny parametry a sloţení niklovací 

lázně. 

Tab. 6.4 Parametry a sloţení niklovací lázně 

Složení lázně Parametry lázně 

200 g/l NiSO4 . 7 H2O Doba nanášení 30 min. 

60 g/l NiCl2 . 6 H2O Teplota lázně 40-45 
o
C 

30 g/l H3BO3 Proudová hustota 25 mA/cm
2
 

Leskutvorná přísada (sacharin) PH niklovací lázně 4,3 – 4,5 

 

6.3.2 Galvanické niklování zkušebního vzorku ocelového plechu B 

 Pro galvanické niklování bylo třeba provést výpočet (6.3) plochy vzorku, abychom 

následně provedli výpočet (6.4) elektrického proudu, který byl nastaven při samotném 

laboratorním niklování.  

  = 2(ab + ac + bc),   (6.3) 

kde a = 50 mm, b = 25 mm, c = 1,00 mm 

 I = J .   , (6.4) 

kde I intenzita elektrického proudu 25 mA/cm
2
, S plocha vzorku č. 2 je 26,5 cm

2
. 



Diplomová práce  2013 

 

36 

 

 Připravená niklovací lázeň byla zahřáta na teplotu 42 – 45 
o
C, poté byl vzorek B 

vloţen do lázně. Vylučování kovů je zaloţeno na elektrolýze vodných roztoků kovových solí 

a probíhá při působení stejnosměrného elektrického pole prostřednictvím dvou elektrod 

(katoda a anoda).  

Na záporné elektrodě – katodě dochází k redukci kationtu a jeho zakotvení na kovo-

vém povrchu. Na kladné elektrodě – anodě se během procesu rozpouští a doplňuje úbytek 

kovu v roztoku.  

Během galvanického niklování byl vzorek několikrát otočen, aby vyloučený povlak 

byl rovnoměrný po celé ploše vzorku. Po 30 min. byl vzorek vytaţen z lázně a následně 

opláchnut v demineralizované vodě a vyhodnocen (tab. 6.5).  

 Na zkušebním vzorku ocelového plechu B byla provedena pod mikroskopem analýza 

galvanicky naneseného povlaku. Bylo zjištěno, ţe vrstva naneseného povlaku jeví známky po 

usazeném vodíku, který zanechal na povrchu četné důlky, které jsou většinou povrchové a 

zpravidla viditelné na okrajích vzorku (obr. 6.2 – 6.3). Jinak je povrch celistvý, nikde nejeví 

známky odlupování. 

Tab. 6.5 Parametry hmotnosti a tloušťky niklového povlaku vzorku ocelového plechu B 

 

Vzorek ocelového plechu B - Galvanické niklování 

Počáteční hmotnost [g] 9,7547 Počáteční tloušťka [mm] 1,00 

Hmotnost po pokovení [g] 10,0901 Tloušťka po pokovení [mm] 1,04 

Změna hmotnosti po pokovení 

[g] 
0,3354 Změna tloušťky po pokovení [mm] 0,04 

Změna hmotnosti dle vztahu 

4.1 [g] 
0,3614 Vypočtena hodnota dle vztahu 6.5 [mm]  0,0307 

 

U vzorku ocelového plechu B byla tloušťka a hmotnost vyloučeného Ni kovu také 

vypočtena podle Faradayova zákona (6.5 a 4.1)  

 h =  
M .I .t

S .ρ .z .F
  , (6.5) 
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kde: 

M  molární hmotnost niklu 58,71 g.mol
-1

,   
 

I intenzita elektrického proudu 0,6625 A, 

t  doba elektrolýzy 1800 s, 

S plocha vzorku č.2 26,5 cm
2
, 

ρ hustota vyloučeného kovu (niklu) 8,9 g.cm
-3

, 

z mocenství (počet elektronů) 2, 

F Faradayova konstanta 96 487 C.mol
-1

,   

h  tloušťka vyloučeného kovu. 

 

6.3.3 Galvanické niklování zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 1 (1. vrstva) 

 Galvanickému niklování byl podroben i zkušební vzorek válečku NdFeB č. 1. Před 

samotným niklováním byl na válečku pozorován mírný nahnědlý povlak, bez povrchové 

úpravy byl zavěšen do niklovací lázně. Při niklování byla pouţita stejná technologie jak u 

zkušebního vzorku ocelového plechu B (tab. 6.4). Vyhodnocení naneseného povlaku je v tab. 

6.6 a výpočty plochy vzorku a elektrického proudu podle vztahu 6.6 - 6.7. 

 

  = 2 πr (r + v), (6.6)  

kde   π = 3,14, poloměr r = 4 mm, výška v = 8 mm  

  

 I = J .   , (6.7) 

kde intenzita elektrického proudu I = 25 mA/cm
2,  plocha vzorku S = 3,016 cm

2
.  
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Tab. 6.6 Parametry hmotnosti a tloušťky niklového povlaku vzorku váleček NdFeB č. 1 

 

Vzorek válečku NdFeB č. 1 - Galvanické niklování (1. vrstva) 

Počáteční hmotnost [g] 2,9870 Počáteční tloušťka [mm] (průměr, výška) 8,00 x 8,00 

Hmotnost po pokovení [g] 3,0199 
Tloušťka po pokovení [mm] (průměr, 

výška) 
8,03 x 8,06 

Změna po pokovení [g] 0,0329 Změna tloušťky [mm] (průměr, výška) 0,03 x 0,06 

Změna hmotnosti dle 

vztahu 4.1 [g] 
0,0378 Vypočtena hodnota dle vztahu 6.5 [mm] 0,0153 

 

Na tomto vzorku byla provedena analýza povrchu pod mikroskopem a byl zjištěn vý-

skyt mnohačetných důlků (obr. 6.4). Proto byl navrţen další postup. Na tento zkušební vzorek 

byla nanesena galvanickým zinkováním vrstva zinku, pro zacelení pórů a zlepšení vzhledu. 

 

6.3.4 Galvanické zinkování zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 1 (2 – 3. vrstva) 

 Pro zkušební vzorek válečku NdFeB č. 1 se základním Ni povlakem byla zvolena 

alkalická zinkovací lázeň. Vzorek před vloţením do zinkovací lázně byl očištěn 

v demineralizované vodě. Poté byl zahájen zinkovací proces. Sloţení lázně a její parametry 

jsou uvedeny v tabulce č. 6.7 a v tab. 6.8 vyhodnocení výsledků galvanického zinkování. 

Tab. 6.7 Parametry a sloţení alkalické zinkovací lázně 

Složení lázně Parametry lázně 

10-50 g/l ZnO 

 

Doba galvanického zinkování 15 min. 

100-250 g/l NaOH Teplota (
o
C) 20   

Leskotvorné přísady Proudová hustota (A/dm
2
) 1,00 
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Tab. 6.8 Parametry hmotnosti a tloušťky zinkového povlaku vzorku váleček NdFeB č. 

 

Vzorek válečku NdFeB č. 1 – Alkalická zinkovací lázeň (1.vrtva - nikl, 2. vrstva – zinek) 

Počáteční hmotnost [g] 3,0199 
Počáteční tloušťka [mm] 

(průměr, výška) 
8,03 x 8,03 

Hmotnost po pokovení [g] 3,0225 
Tloušťka po pokovení [mm] 

(průměr, výška) 
8,03 x 8,06 

Změna hmotnosti [g] 0,0026 
Změna tloušťky [mm] 

(průměr, výška) 
neměřitelná 

 

 Z důvodů, ţe nanesený povlak na zkušebním vzorku byl velmi malý, bylo rozhodnuto  

o dalším nanesení zinkového povlaku. Parametry, technologie postupu a sloţení lázně bylo 

stejné jako při první vrstvě zinkového povlaku. Vyhodnocení výsledků v tab. 6.9. 

 

Tab. 6.9 Parametry hmotnosti a tloušťky zinkového povlaku váleček NdFeB č. 1 

 

Vzorek válečku NdFeB č. 1 - Alkalická zinkovací lázeň (1. vrstva – nikl, 2. vrstva – zinek, 

3. vrstva – zinek) 

Počáteční hmotnost [g] 3,0225 Počáteční tloušťka [mm] 

(průměr, výška) 
8,03 x 8,06 

Hmotnost po pokovení [g] 3,0267 Tloušťka po pokovení [mm] 

(průměr, výška) 
8,03 x 8,06 

Změna hmotnosti [g] 0,0041 Změna tloušťky [mm]  

(průměr, výška) 
neměřitelná 

 

Z naměřených výsledků je patrné, ţe nanesený povlak na povrchu zkušebního vzorku 

je velmi malý. Po ověření mikroskopem bylo zjištěno, ţe povrch vzorku je nerovnoměrný a 

v jednom místě se povlak odlupuje od druhé nanesené vrstvy zinku (obr. 6.4). Toto 

odlupování povlaku je pravděpodobně způsobeno pnutím anebo sníţenou přilnavostí.  

 

6.3.5 Galvanické zinkování zkušebního vzorku ocelového plechu C 

 Na pokovení zinkovací metodou byl pouţit zkušební vzorek ocelového plechu B. 

Technologie postupu galvanického zinkování byla stejná jak u zkušebního vzorku válečku 

NdFeB č. 1 (tab. 6.7). Parametry a naměřené hodnoty byly zpracovány do tabulky č. 6.10. 
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Tab. 6.10 Parametry hmotnosti a tloušťky zinkového povlaku ocelového plechu C 

 

Vzorek ocelového plechu C - Alkalická zinkovací lázeň  

Počáteční hmotnost [g] 9,5800 Počáteční tloušťka [mm] 1,00 

Hmotnost po pokovení [g] 9,7142 Tloušťka po pokovení [mm] 1,04 

Změna hmotnosti [g] 0,1342 Změna tloušťky [mm] 0,04 

Změna hmotnosti dle vztahu 4.1 

[g] 
0,1585 Vypočtena hodnota dle vztahu 6.5 

[mm] 
0,0083 

 

Dle naměřených hodnot je zřetelné, ţe nanesený povlak je dostatečný (obr. 6.2 - 6.3). 

Nanesená vrstva povlaku na povrchu vzorku je rovnoměrná a jeví známky mírných tmavších 

skvrn, které se dají odstranit krátkým ponořením do 5%ního roztoku kyseliny dusičné.  

 

Obr. 6.2 Fotodokumentace nanesených povlaků ocelových plechů 11 321 A, B, C a ocelový 

plech D s původním povrchem (přední strana). Ocelový plech A) chemické niklování, B) 

galvanické niklování C) alkalické zinkování D) původní povrch (referenční vzorek) 

A 

A

B 

B

C D 

B 

b
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Obr. 6.3 Fotodokumentace nanesených povlaků ocelových plechů 11 321 A, B, C a ocelový 

plech D s původním povlakem (zadní strana). 

 

6.3.6 Galvanické niklování zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 2 

 Vzorek válečku NdFeB č. 2 byl před galvanickým niklováním očištěn SiC papírem a 

odmaštěn krátce v lihobenzínu. Technologie niklování byla pouţita stejná jako u předchozích 

vzorků (tab. 6.4). Parametry naměřených hodnot jsou uvedeny v tab. 6.11. 

Tab. 6.11 Parametry hmotnosti a tloušťky niklového povlaku vzorku váleček NdFeB č. 2 

 

Vzorek váleček NdFeB č. 2 - niklovací lázeň  

Počáteční hmotnost [g] 2,9796 Počáteční tloušťka [mm]  

(průměr, výška) 
8,00 x 8,00 

Hmotnost po pokovení [g] 3,0332 Tloušťka po pokovení [mm] (průměr, 

výška) 
8,05 x 8,10 

Změna hmotnosti [g] 0,0536 Změna tloušťky [mm]  

(průměr, výška) 
0,05 x 0.10 

Změna hmotnosti dle 

vztahu 4.1 [g] 
0,0767 Vypočtena hodnota dle vztahu 6.5 [mm] 0,0306 

 

  

A C D 

DDd

B
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Během niklovacího procesu se vylučoval ze vzorku vodík, který bylo nutno setřásáním 

uvolnit. Po vyjmutí vzorku z lázně následoval oplach a sušení. Po určité době se na vzorku 

objevily světlé hnědé tečky (obr. 6.4). Tyto tečky byly zřejmě způsobeny korozním 

napadením po nedostatečném oplachu demineralizovanou vodou a pozdějším osušení.  

 

6.3.7 Galvanické zinkování zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 3 

 Zkušební NdFeB váleček č. 3 byl podroben zinkovacímu procesu. Technologie 

procesu byla stejná jako u vzorku válečku NdFeB č. 1 (tab. 6.7). Doba galvanického 

zinkování byla 30 min. Před vloţením vzorku do lázně, byl povrch vzorku důkladně očištěný 

SiC papírem. Parametry naměřených hodnot jsou uvedeny v tab. 6.12. 

Tab. 6.12 Parametry hmotnosti a tloušťky zinkového povlaku vzorku váleček NdFeB č. 3 

 

Vzorek váleček NdFeB č. 3 - zinkovací lázeň  

Počáteční hmotnost [g] 2,9733 Počáteční tloušťka [mm]  

(průměr, výška) 
7,98 x 7,99 

Hmotnost po pokovení [g] 2,9734 Tloušťka po pokovení [mm] (průměr, 

výška) 
7,98 x 7,99 

Změna hmotnosti [g] 0,0001 Změna tloušťky [mm]  

(průměr, výška) 
0,00 x 0,00 

Změna hmotnosti dle 

vztahu 4.1 [g] 
0,0183 Vypočtena hodnota dle vztahu 6.5 [mm] 0,008 

 

Vzhledem k tomu, ţe nanesená vrstva zinku nebyla téměř ţádná, bylo rozhodnuto 

tento pokus zopakovat. I během tohoto procesu se vylučoval vodík. 

Po přebroušení SiC papírem a krátkým odmaštěním v lihobenzínu, byl vzorek opět 

ponořen do niklovací lázně. Proudová hodnota vzhledem k vylučování vodíku, byla sníţena 

na polovinu, tj. 0,5 A/dm
2
. Doba galvanického procesu byla, stanovena na 60 min. 

Vyhodnocení naměřených hodnot jsou uvedeny v tabulce 6.13. 

 

 



Diplomová práce  2013 

 

43 

 

Tab. 6.13 Parametry hmotnosti a tloušťky zinkového povlaku vzorku váleček NdFeB č. 3 

 

Vzorek váleček NdFeB č. 3 - zinkovací lázeň – 2. pokus 

Počáteční hmotnost [g] 2,9671 Počáteční tloušťka [mm]  

(průměr, výška) 
7,97 x 7,99 

Hmotnost po pokovení [g] 2,9606 Tloušťka po pokovení [mm] (průměr, 

výška) 
7,98 x 8,02 

Změna hmotnosti [g] -0,0649 Změna tloušťky [mm]  

(průměr, výška) 
0,01 x 0,03 

 

Během druhého pokusu došlo zřejmě k mírnému povrchovému napadení vzorku. Bylo 

zjištěno, ţe tento rozpad způsobil vyloučený vodík, který se uvolňoval z vodivého měděného 

drátku. Tento drátek byl pouţit jako závěs vzorku. Vzhledem k tomuto zjištění byl tento 

drátek nahrazen drátkem jiného kovu. 

Aby byl tento výrok potvrzen, byl proveden třetí pokus a to chemické niklování 

s pouţitím stejného měděného drátku jako u zinkovacího procesu. Vzorek byl opět přebroušen 

SiC papírem a opláchnut v demineralizované vodě. Poté byl vzorek vloţen do niklovací lázně 

o objemu 50 ml. Doba niklování byla, stanovena na 60 min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce č. 6.14. 

Tab. 6.14 Parametry hmotnosti a tloušťky chemicky pokovovaného vzorku váleček NdFeB     

č. 3 

 

Vzorek váleček NdFeB č. 3 – chemické niklování – 3. pokus 

Počáteční hmotnost [g] 2,9242 Počáteční tloušťka [mm]  

(průměr, výška) 
7,96 x 7,97 

Hmotnost po pokovení [g] 2,9006 Tloušťka po pokovení [mm] (průměr, 

výška) 
8,01 x 7,98 

Změna hmotnosti [g] -0,0236 Změna tloušťky [mm]  

(průměr, výška) 
0,05 x 0,01 

 

Z naměřených hodnot je předešlé zjištění potvrzeno. Nelze pouţít jako závěs měděný 

drátek, ale musí se volit drátek z jiného kovu. Vzorek NdFeB válečku po vyjmutí z lázně se 

na povrchu rozpadal na jemný prach a na povrchu nejevil téměř ţádné známky naneseného 

povlaku (obr. 6.4).  
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Obr. 6.4 Fotodokumentace nanesených povlaků na válečcích NdFeB č. 1,2,3. Váleček 1) 1. 

vrstva galvanické niklování, 2. vrstva alkalické zinkování, 3. vrstva alkalické zinkování, 2) 

galvanické zinkování, 3) 1. pokus alkalické zinkování, 2. pokus alkalické zinkování, 3. pokus 

chemické niklování 

 

6.3.8 Galvanické niklování zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 4 

 U tohoto zkušebního vzorku byla pouţita niklovací lázeň jiného sloţení, které je 

uvedeno v tab. 6.15. Zkušební vzorek byl před vloţením do niklovací lázně očištěn SiC 

papírem a opláchnut v demineralizované vodě. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 6.16. 

Tab. 6.15 Parametry a sloţení niklovací lázně 

Složení lázně Parametry lázně 

100 g/l NiSO4 . 7 H2O 

 

Doba galvanického niklování 60 min. 

20 g/l NaCl Teplota (
o
C) 20   

20 g/l H3BO3 Proudová hustota (A/dm
2
) 2,5 

  

 

1 2 3
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Tab. 6.16 Parametry hmotnosti a tloušťky niklového povlaku vzorku váleček NdFeB č. 4 

 

Vzorek váleček NdFeB č. 4 - Niklovací lázeň  

Počáteční hmotnost [g] 2,9252 Počáteční tloušťka [mm]  

(průměr, výška) 
7,99 x 7,99 

Hmotnost po pokovení [g] 2,9422 Tloušťka po pokovení [mm] (průměr, 

výška) 
8,05 x 8,09 

Změna hmotnosti [g] 0,017 Změna tloušťky [mm]  

(průměr, výška) 
0,06 x 0.1 

Změna hmotnosti dle 

vztahu 4.1 [g] 
0,076 Vypočtena hodnota dle vztahu 6.5 [mm] 0,0306 

Nanesený povlak je rovnoměrný bez známek olupování. Po stranách vzorku jsou 

nepatrné černé stopy, které jsou zřejmě způsobeny nečistotami ve vzorku. I kdyţ byl vzorek 

po vyjmutí z niklovací lázně opláchnut v demineralizované vodě a následně osušen, jsou na 

povrchu plošek vidět malé nepatrné světle hnědé tečky.  

 

6.3.9 Galvanické niklování zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 5 

 U zkušebního vzorku NdFeB válečku č. 5 byl aplikován tentýţ niklovací roztok jak u 

zkušebního válečku NdFeB č. 1. Do niklovacího roztoku byla dodána leskutvorná přísada 

sacharin o hmotnosti 1 g/l. Jako závěs byl pouţit drátek jiného kovu, zřejmě hliníku. Vzorek 

byl očištěn SiC papírem pouze z jedné strany plošky, aby byla zajištěna lepší vodivost. Doba 

niklovacího procesu byla, stanovena na 30 min. Vyhodnocení naměřených hodnot jsou 

uvedeny v tabulce č. 6.17. 

Tab. 6.17 Parametry hmotnosti a tloušťky niklového povlaku vzorku váleček NdFeB č. 5 

 

Vzorek váleček NdFeB č. 5 – Galvanické niklování  

Počáteční hmotnost [g] 2,9692 Počáteční tloušťka [mm]  

(průměr, výška) 
8,00 x 7,99 

Hmotnost po pokovení [g] 3,0004 Tloušťka po pokovení [mm] (průměr, 

výška) 
8,03 x 8,04 

Změna hmotnosti [g] 0.0312 Změna tloušťky [mm]  

(průměr, výška) 
0,03 x 0,05 

Změna hmotnosti dle 

vztahu 4.1 [g] 
0,0411 Vypočtena hodnota dle vztahu 6.5 [mm] 0.0153 
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Z naměřených hodnot je zřetelné, ţe výměna závěsového drátku byla správná. Povrch 

vzorku po vizuální zkoušce byl lesklý a rovnoměrný. Analýza povrchu byla sledována i pod 

mikroskopem, kde povrch projevoval známky nerovnosti (obr. 6.5). Vzhledem k tomu, ţe 

magnet je vyroben práškovou metalurgii a vzorek nebyl celý očištěn SiC papírem, jsou 

nerovnosti předvídatelné.   

                       

Obr. 6.5 Fotodokumentace naneseného povlaku typu Ni (galvanické niklování) na NdFeB 

válečku č. 5, a) pohled na výšku vzorku b) pohled na čelní stranu vzorku 

 

6.3.10 Galvanické niklování zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 6 

 U zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 6 byla pouţita stejná technologie niklovacího 

procesu jak u zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 5. Vzorek byl řádně celý očištěn SiC 

papírem a na krátkou dobu vloţen do lihobenzínu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 

6.18. 
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Tab. 6.18 Parametry hmotnosti a tloušťky niklového povlaku vzorku váleček NdFeB č. 6 

Vzorek váleček NdFeB č. 6 – Galvanické niklování  

Počáteční hmotnost [g] 2,6339 Počáteční tloušťka [mm]  

(průměr, výška) 
7,66 x 7,71 

Hmotnost po pokovení [g] 2,6663 Tloušťka po pokovení [mm] (průměr, 

výška) 
7,79 x 7,75 

Změna hmotnosti [g] 0,0324 Změna tloušťky [mm]  

(průměr, výška) 
0,13 x 0,04 

Změna hmotnosti dle 

vztahu 4.1 [g] 
0,0383 Vypočtena hodnota dle vztahu 6.5 [mm] 0,0177 

 

Po vizuální zkoušce byl nanesený povlak u tohoto vzorku rovnoměrnější a lesklý (obr. 

6.6). Vzorek byl pozorován také pod mikroskopem, kde byly detekovány mírné nerovnosti.  

Tato nerovnost byla objasněna výše u zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 5.  

                                    

Obr. 6.6 Fotodokumentace naneseného povlaku typu Ni (galvanické niklování) válečku 

NdFeB č. 6, a) pohled na výšku vzorku, b) pohled na čelní stranu vzorku 

 

6.4 Korozní zkouška solnou mlhou 

 Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou. Expoziční zkouška 

byla provedena podle dle normy ČSN EN ISO 9227. 

Norma popisuje metodu zkoušení kovových materiálů i povlaků a jejich 

A 

A

B 

B

D 
A C D 

DDd
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vyhodnocování [32].  

 Provozní podmínky solné komory: 

- tlak vzduchu 3 – 4 bar, 

- tlak vody 2,5 – 3 bar, 

- průtok roztoku 0,45 l/hod., 

- teplota prostředí 35 ± 2 
o
C, 

- vlhkost 100%, 

- solná mlha - 5% vodný roztok NaCl. 

Korozní zkoušce v solné komoře byly podrobeny 3 ks vzorků ocelových plechů A, B, 

C a 3 ks vzorků válečků NdFeB  č. 1, 2 a 5 (obr. 6.7 – 6.8). Vzorky byly exponovány na 

stojáncích z odolného plastu. Osy válečku NdFeB byly orientovány vodorovně, plechy 

byly nakloněny pod úhlem cca 20
o 
 ve svislé poloze. 

 

 

Obr. 6.7 Fotodokumentace vzorků válečků NdFeB č. 1) s povlakem Zn (galvanické 

zinkování), č. 2) s povlakem Ni (galvanické niklování), č. 5) s povlakem Ni (galvanické 

niklování) 

Po kratší expozici v korozní komoře solné mlhy došlo u vzorků č. 2 a č. 5 k rozvoji 

5 12

6
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výrazného nerovnoměrného korozního napadení s nadzvedáváním a podkorodování povlaku. 

U vzorku č. 5 je zřetelný ochranný účinek zinku, jako obětované anody.  

 

 

Obr. 6.8 Fotodokumentace vzorků ocelových destiček A) s povlakem Ni (chemické niklování), 

B) s povlakem Ni (galvanické niklování), C) s povlakem Zn (galvanické zinkování) 

 

 Po zkrácené době expozice v korozní komoře došlo u vzorků A k menšímu rozvoji 

korozního napadení povrchové vrstvy. Změna lesku nebyla pozorována. U vzorku B bylo 

shledáno menší korozní napadení ve středu vzorku a výraznější korozní napadení na okrajích 

vzorku. U vzorku C je zřetelný ochranný účinek zinku, vznikla jen tzv. bílá rez, tj. korozní 

produkt zinku bez výskytu hnědé (červené) rzi základního materiálu. 

 

7 Celkové vyhodnocení výsledků 

 Pro experimentální práci byly dodány 4  ks zkušebních referenčních vzorků ocelových 

plechů z typu oceli 11 231 o velikosti 50 x 25 x 1 mm a 6 ks zkušebních vzorků magnetických 

materiálů typu NdFeB o průměru 8 mm a výšce 8 mm.  

A B C
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 U zkušebního vzorku ocelového plechu A byl nanesen povlak chemickým 

pokovováním. Nanesený povlak je rovnoměrný a lesklý. 

  U zkušebního vzorku ocelového plech B byl nanesen povlak galvanickým niklováním. 

Povrch naneseného povlaku má četné důlky pravděpodobně po usazeném vodíku. Jinak je 

povrch kompaktní, bez odlupování povlaku. 

 U zkušebního vzorku ocelového plechu C byl nanesen povlak alkalickým zinkováním. 

Nanesený povlak byl rovnoměrný, ale jevil známky mírných tmavších skvrn. 

 U zkušebního vzorku NdFeB válečku č. 1 byly naneseny 3 vrstvy povlaku, a to 

galvanickým niklováním a 2 vrstvy galvanickým zinkováním. Po galvanickém niklování byl 

povrch pokryt důlky. Po galvanickém zinkování byl celkově povrch nerovnoměrný a jevil 

v některých místech známky odlupování vrstvy zinku. 

 U zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 2 byl povlak nanesen galvanickým 

niklováním. Povrch vzorku byl rovnoměrný, po určité době se objevily světle hnědé tečky. 

 U zkušebního vzorku NdFeB válečku č. 3 byl nanesený povlak proveden třemi pokusy.  

Při prvním pokusu byl povlak nanesen galvanickým niklováním. Povrch byl nerovnoměrný a 

nanesená vrstva téměř ţádná. Při druhém pokusu byl povlak nanesen galvanickým 

zinkováním. Povrch byl nerovnoměrný a jevil známky rozpadu. Při třetím pokusu byla snaha 

povlak vytvořit chemickým niklováním. Povrch se rozpadal na jemný prach. 

 U zkušebního vzorku NdFeB válečku č. 4 byl povlak nanesen galvanickým 

niklováním v lázni jiného sloţení neţ u předešlých vzorků. Povrch je rovnoměrný a mírně 

vykazuje stopy hnědých malých teček. 

 U zkušebního vzorku NdFeB válečku č. 5 byl povlak nanesen galvanickým 

niklováním s přísadou leskutvorné látky. Povrch je vzhledově rovnoměrný, lesklý a mírně 

drsný. Povlak kopíroval nerovnosti válečku NdFeB vyrobeného práškovou metalurgií. 

 U zkušebního vzorku válečku NdFeB č. 6 byl povlak nanesen galvanickým 

niklováním. Povlak je vzhledově rovnoměrný a lesklý. 
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Tab. 7.1 Výpočet gramáţe a účinnosti nanesených povlaků 

Zkušební vzorky Výpočet gramáže m/S [g/m
2
] Výsledek [g/m

2
] Účinnost % 

Ocelový plech A 0,0924/0,00265 34,87 x 

Ocelový plech B 0,3354/0,00265 126,57 92,80 

Ocelový plech C 0,1342/0,00265 50,64 84,67 

Váleček NdFeB č.1 (1.vrstva) 0,0329/0,0003016 109,08 87,03 

Váleček NdFeB č.1 (2.vrstva) 0,0026/0,0003031 8,57 28,57 

Váleček NdFeB č.1 (3.vrstva) 0,0041/0,0003031 13,52 45,05 

Váleček NdFeB č. 2 0,0536/0,0003016 177,72 69,88 

Váleček NdFeB č. 3 0,0001/0,0003016 0,33 0,55 

Váleček NdFeB č. 4 0,017/0,0003008 56,51 22,36 

Váleček NdFeB č. 5 0,0312/0,0003013 103,55 75,91 

Váleček NdFeB č. 6 0,0324/0,0002777 116,67 84,59 

 

 Celkově lze zhodnotit, ţe vzorky ocelových plechů mají lepší přilnavost nanesených 

povlaků, neţ magnety typu NdFeB. Výsledky naměřených hodnot potvrzují, ţe menší 

hmotnost a tloušťku vykazují vzorky válečku NdFeB č. 1 a 2, větší hmotnost a tloušťku 

vykazují vzorky ocelových plechů A, B, C a po výměně závěsu vzorky válečku NdFeB č. 4,5, 

a 6. Vzorek válečku NdFeB č. 3 se mírně začal rozpadat od povrchu po chemickém niklování.  

V tabulce 7.1 je porovnána a vyhodnocena gramáţ naneseného povlaku u zkušebních 

vzorků. Gramáţ souvisí se spotřebou kovu na povlaky a tedy s náklady na pokovení.  

Na základě stanovení hmotnosti povlaků pomocí váţení a výpočtu teoretických 

hmotnosti povlaků podle Faradayova zákona byla určena a porovnána proudová účinnost 

nanášení (tab. 7.1). Ta byla sníţena v případě pouţití měděných drátků.  
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Obr. 6.9. Fotodokuntace galvanické vrstvy   Obr. 6.10 Fotodokumentace struktury  

 povlaku typu Ni, zvětšeno 200x    NdFeB válečku, zvětšeno 200x 

 

 Na metalografických snímcích (obr. 6.9 – 6.10) jsou zdokumentovány galvanické 

vrstvy povlaku Ni a struktura NdFeB válečku. 

  

 

Obr. 7.1 Graf znázorňující změny při chemickém pokovování a galvanickém niklování a zin-

kování 
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 Graf na obr. 7.1 porovnává hodnoty změn po nanesení vrstvy povlaku na vzorcích 

bezproudým pokovením (B), galvanickým pokovením (G), prováděného za různých podmí-

nek (teplota lázně, doba pokovení, proudová hustota). 

 

 Korozní zkoušky byly prováděny dle normy ČSN EN ISO 9227. Ve zkrácené délce 

expozice v prostředí korozní zkoušky v solné mlze byly podrobeny 3 ks vzorků NdFeB váleč-

ků a 3 ks vzorků ocelových plechů. U vzorků s Ni povlakem bylo detekováno korozní napa-

dení. U vzorků s povlakem Zn byl zjištěn ochranný účinek zinku.  

 

8 Závěr 

 Úkolem této diplomové práce bylo nanášení galvanických povlaků a ověření jejich 

vlastnosti na magnetech typu NdFeB. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální.  

 Teoretická část byla zaměřena na prostudování struktury a vlastnosti magnetů typu 

NdFeB. Dále bylo prostudováno jejich sloţení, výroba, nevýhody, korozní odolnost a příklady 

jejich vyuţití. Část rešerše byla věnována protikorozní ochraně magnetů NdFeB. 

V experimentální části bylo provedeno laboratorní niklování a zinkování na dodaných 

zkušebních vzorcích magnetů typu NdFeB a ocelových plechů z oceli 11 321 (C10). Během 

procesu pokovování bylo nutné sledovat parametry procesu nanášení povlaků. Naměřené 

hodnoty změny hmotnosti a tloušťky povlaků byly poté zpracovány do tabulek a 

vyhodnoceny, včetně účinnosti galvanického procesu pokovení. Pro srovnávací účely byla 

pokovena téţ nelegovaná ocel 11 321 a chemické niklování. U vybraných vzorků byla také 

provedena korozní zkouška v solné mlze. Korozní odolnost u vzorků s povlakem niklu byla 

shledána jako niţší neţ a u vzorků s povlakem zinku. 

 Účelem galvanického pokovování není jen vyloučení určitého mnoţství kovu, ale 

získané povlaky musí splňovat celou řadu předpokladů např. přilnavost, minimální mnoţství 

průchozích pórů, rovnoměrnost, korozní odolnost, estetický vzhled a další.  

 Pro další experimentální práci bych navrhovala zaměřit se na galvanické zinkování, 

(případně pouţití slitin Zn s přídavkem Ni,Al) magnetů typu NdFeB. Zejména na jejich 

přilnavost, vzhled a ochranné vlastnosti. 
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