
ABSTRAKT 

Predložená práca sa zaoberá nekonvenčnou technológiou prípravy fluoridového konverzného 

povlaku na horčíkových zliatinách typu AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41, a to vložením zliatin do 

roztavenej soli Na[BF4]. V práci je posudzovaný vplyv technologických parametrov prípravy 

(teplota a čas) na kvalitu vzniknutého fluoridového konverzného povlaku, a to z hľadiska 

morfológie, chemického zloženia a jeho dosiahnutej hrúbky, kedy boli využité metódy 

svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Vybrané vzorky bez a s fluoridovým konverzným 

povlakom boli podrobené krátkodobým a dlhodobým koróznym skúškam v roztoku 

simulovaných telesných tekutín pri teplote 37 ± 2 °C. Na vyhodnotenie krátkodobých skúšok 

boli využité potenciodynamické skúšky, konkrétne metóda lineárnej polarizácie a pre 

dlhodobé experimenty bola využitá metóda elektrochemickej impedančnej spektroskopie, či 

ponorové skúšky. Na základe dosiahnutých výsledkov bol definovaný vplyv parametrov 

prípravy povlaku na charakter vytvoreného fluoridového konverzného povlaku.  

Ďalšia časť práce je zameraná na popis možného mechanizmu vzniku a kinetiky rastu 

nekonvenčného fluoridového konverzného povlaku na vybranej horčíkovej zliatine AZ61. 

V tejto časti práce bola ďalej detailne vykonaná analýza mikroštruktúry a chemického 

zloženia fluoridového konverzného povlaku s využitím fokusovaného iónového 

zväzku, transmisnej elektrónovej mikroskopie a röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie.  
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ABSTRACT 

The submitted work is aimed at the unconventional fluoride conversation coating preparation 

on the AZ31, AZ61, ZE10 and ZE41 magnesium alloys by their immersion in Na[BF4] 

molten salt. The influence of the preparation parameters (such as temperature and time) on the 

quality of the fluoride conversion coating is investigated. Methods of light and scanning 

electron microscopy were used for the evaluation of morphology, chemical composition and 

thickness of the coating. Short and long-term corrosion tests were executed to analyze the 

corrosion performance in simulated body fluid solution at 37 ± 2 °C with and without the 

fluoride conversion coating. The short-term behavior was evaluated by potentiodynamic tests, 

namely by the linear polarization. Long-term performance was assessed by electrochemical 

impedance spectroscopy or immersion tests. The coating preparation parameters influence on 

the character of the formed fluoride conversion coating was defined based on the obtained 

results. 

The next part of the thesis deals with the description of the possible mechanism of formation 

and kinetics of growth of the unconventional fluoride conversion coating on the selected 

AZ61 magnesium alloy. In this part, further detailed analyses were carried out to investigate 

the microstructure and chemical composition of the fluoride conversion coating using focused 

ion beam, transmission electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy.  
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1. SÚČASNÝ STAV POZNATKOV 

Historicky bola výroba kovového horčíku limitovaná tromi faktormi: jeho náročnou izoláciou, 

slabou koróznou odolnosťou a mechanickými vlastnosťami ovplyvnenými anizotropiou 

materiálu. Záujem o tento kov vzrástol pre jeho nízku hustotu až s rozmachom letectva 

v prvej svetovej vojne.  

Prvá zmienka o potenciálnom využití horčíku ako biologicky odbúrateľného implantátu siaha 

už do konca devätnásteho storočia. V roku 1907 boli po prvýkrát aplikované kovové 

materiály na báze horčíka do ľudského tela. V súčasnosti je už známych niekoľko typov 

horčíkových zliatin, ktorých mechanické vlastnosti vyhovujú požiadavkám na výrobu 

kostných implantátov. Pri ich využití k dočasnej mechanickej podpore poškodeného kostného 

tkaniva však musí byť okrem iného kladený dôraz na zhodu priebehu hojenia tkaniva s 

degradáciou horčíkových zliatin. Hojenie zlomenín kostí obecne pozostáva z troch fáz: fáza 

zápalu, fáza proliferácie a fáza remodelácie. Počas prvých dvoch až troch týždňov po vzniku 

zlomeniny dochádza medzi jej lomovými plochami k vytvoreniu väzivového spojenia – 

kalusu. V tomto období by mal implantát poškodenú kosť plne stabilizovať. Následnou 

mineralizáciou kalusu, kedy dochádza k osifikácii (kostnateniu) a postupnému zvyšovaniu 

pevnosti a tuhosti kosti na poškodenom mieste by sa mala účinkom degradácie záťaž 

opätovne postupne prenášať z implantátu na kosť. V prípade využitia horčíkových zliatin na 

výrobu kostných implantátov je preto nutné zabezpečiť ich dostatočnú podpornú funkciu po 

celú dobu hojenia zlomeniny. Predĺženie životnosti implantátu na báze horčíka je možné 

dosiahnuť napríklad technológiou povrchových úprav, ktoré ponúkajú viaceré možnosti ako 

docieliť riadenú degradáciu horčíkových zliatin bez toxickej záťaže pre ľudský organizmus. 

K týmto povlakom patria napríklad fosfátové, či fluoridové konverzné povlaky. 

V literatúre sú uvedené viaceré možnosti prípravy fluoridových konverzných povlakov. 

Konvenčný spôsob prípravy spočíva vo vložení horčíkovej zliatiny do kyseliny 

fluorovodíkovej o rôznych koncentráciách. Horčík reaguje súčasne s 2HF a 2H2O za vzniku 

MgF2 prípadne Mg(OH)2. Mg(OH)2 je však nestabilný v danom prostredí a ďalej môže 

reagovať s 2HF za vzniku MgF2 prípadne môže dôjsť k jeho rozkladu na MgO a H2O. 

Relatívne menej používanou metódou prípravy fluoridových konverzných povlakov na 

horčíkových zliatinách, ktorá je predmetom dizertačnej práce, je pomocou roztavenej soli 

Na[BF4]. 

Hlavným cieľom dizertačnej práce je preto optimalizácia a charakterizácia fluoridových 

konverzných povlakov pripravených na horčíkových zliatinách, s cieľom zvýšenia koróznej 

odolnosti horčíkových zliatin a určenia vhodných procesných podmienok k ich príprave so 

zabezpečením reprodukovateľnosti výsledkov. 
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3. CIELE PRÁCE 

Dizertačná práca je zameraná na hodnotenie vplyvu technologických parametrov prípravy 

(teplota a čas ponorenia v tavenine soli Na[BF4]) na charakter fluoridového konverzného 

povlaku pripraveného na biologicky odbúrateľných zliatinách horčíku AZ31, AZ61, ZE10 

a ZE41 z hľadiska morfológie, chemického zloženia, dosiahnutej hrúbky a koróznej odolnosti. 

Ďalšia časť dizertačnej práce je zameraná na popis možného mechanizmu vzniku a kinetiky 

rastu nekonvenčného fluoridového konverzného povlaku pripraveného na horčíkovej zliatine 

AZ61. 

 

 

Hlavnými cieľmi práce sú: 

 

 

 Príprava fluoridových konverzných povlakov v tavenine soli Na[BF4] s obmenou 

technologických parametrov procesu na horčíkových zliatinách AZ31, AZ61, ZE10 

a ZE41 

 

 Analýza vplyvu parametrov prípravy nekonvenčného fluoridového konverzného 

povlaku na jeho výslednú morfológiu, hrúbku, kompaktnosť a chemické zloženie. 

 

 Stanovenie elektrochemických charakteristík biologicky odbúrateľných 

horčíkových zliatin AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41s nekonvenčným fluoridovým 

konverzným povlakom a popis degradácie v SBF roztoku pri teplote 37 ± 2 °C. 

 

 Popis možného mechanizmu vzniku a kinetiky rastu nekonvenčného fluoridového 

konverzného povlaku na horčíkovej zliatine AZ61. 
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4. EXPERIMENTÁLNY MATERIÁL A METODIKA EXPERIMENTOV 

4.1. Chemikálie 

Destilovaná voda (FCH VUT v Brně), etanol (liehovar Kolín), izopropanol (Lachner), 

tetrafluoroboritan sodný (Ampere), kyselina pikrová (Lachema), kyselina octová (Lachema), 

chlorid sodný (Dorapis), chlorid draselný (Lachema), glukóza (Penta), hydrogenfosforečnan 

sodný (Penta), dihydrogenfosforečnan draselný (Penta), uhličitan sodný (Sigma Aldrich).  

4.2. Experimentálne materiály 

Ako experimentálne materiály boli použité tvárnené horčíkové zliatiny typu AZ31, AZ61, 

ZE10 a ZE41 dodané vo forme plechu. Experimentálne materiály boli nadobudnuté v rámci 

spolupráce s Fakultou Strojního Inženýrství VUT v Brně.  

4.3. Metodika experimentov 

4.3.1. Príprava vzoriek pre metalografickú analýzu 

Na metalografickú analýzu boli odobraté vzorky tvárnených horčíkových zliatin typu AZ31, 

AZ61, ZE10 a ZE41 v smere rovnobežnom so smerom tvárnenia plechu. Vzorky boli po 

odrezaní pomocou píly Struers Discotom-6 opláchnuté vodou, etanolom, vysušené prúdom 

teplého vzduchu a následne zalisované za tepla do živice ClaroFast v prístroji Struers 

CitoPress-10. Zalisované vzorky v metalografickej tablete boli na prístroji Struers Tegramin-

25 vybrúsené SiC brúsnymi papiermi o zrnitosti 320, 1 200 a 4 000 zŕn · cm
–2

 a následne 

vyleštené 3, 1 a 0,25 μm diamantovou pastou. Ako zmáčadlo sa pri procese brúsenia 

a leštenia využíval izopropanol. Mikroštruktúra experimentálnych materiálov bola 

zviditeľnená pomocou leptadla pikral. Doba ponorenia metalografických výbrusov v leptadle 

bola 15-20 s. Po uplynutí daného času boli metalografické výbrusy opláchnuté vodou, 

etanolom a vysušené prúdom horúceho vzduchu. Mikroštruktúra uvedených zliatin bola 

analyzovaná pomocou LM (ZEISS Axio Observer Z1M). 

Pre zabezpečenie vodivého spojenia naleptaných metalografických výbrusov, potrebného pre 

ďalšiu mikroštruktúrnu analýzu, bol ich povrch pokrytý naparenou tenkou vrstvičkou zlata. 

Takto pripravené vzorky boli analyzované pomocou SEM (ZEISS EVO LS 10), s využitím 

EDS (OXFORDINSTRUMENTS X-MAX 80 mm
2
). 

Keďže dodané vzorky plechov horčíkových zliatin boli pripravené valcovaním, bola taktiež 

analyzovaná ich charakteristická textúra. Kryštalografické dáta boli získané využitím techniky 

difrakcie spätne odrazených elektrónov (electron backscatter diffraction, EBSD) pomocou 

SEM Tescan LYRA 3 XMU FEG/SEM×FIB. Ak sa rozdiel v náklone dvoch mriežok líšil 

o viac ako 15°, software vyhodnotil, že sa jedná o dve samostatné zrná. 

4.3.2. Metodika hodnotenia mikroštruktúry horčíkových zliatin 

Priemerná veľkosť zŕn skúmaných horčíkových zliatin AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41 bola 

určená pomocou lineárnej metódy. Princíp metódy spočíva v určení veľkostí zŕn ako strednej 

dĺžky úseku o známej veľkosti. Cez fotografiu mikroštruktúry o vhodnom zväčšení bolo 

preložených desať úsečiek, ktorých dĺžka bola odvodená od mierky na fotografii v μm. 

Následne bol určený počet zŕn, ktoré úsečky pretínali. Keďže prvé a posledné zrno nebýva 

úsečkou úplne preťaté, bolo do množiny počtu zŕn prirátané len jedno zrno. Priemerná 

veľkosť zŕn bola potom určená pomocou vzťahu: 

 d = 
∑L

∑n
,  
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kde premenná d vyjadruje strednú dĺžku úseku (veľkosť zŕn), ∑L celková dĺžka úsečiek a ∑n 

je celkový počet úsečkami preťatých zŕn. 

4.3.3. Metodika prípravy a hodnotenia štruktúry fluoridového konverzného povlaku 

Na obr. 1 je uvedená schéma metodiky prípravy fluoridového konverzného povlaku na 

horčíkových zliatinách. Pomocou píly Struers Discotom-6 boli z horčíkových zliatin narezané 

vzorky o rozmeroch 43 × 40 × (0,8-3,0)
1
 mm. Vzorky boli pred prípravou povlaku vybrúsené 

a mechanicky vyleštené. Takto pripravené vzorky boli jednotlivo vložené do korundového 

téglika s vytemperovanou taveninou Na[BF4] po určený čas. Vzorky po vytiahnutí z taveniny 

boli vložené do vriacej destilovanej vody za účelom odstránenia zvyšku taveniny z povrchu, 

prípadne odstránenia sekundárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku. Morfológia, 

hrúbka vylúčených povlakov, ako aj chemické zloženie a rozloženie prvkov bolo analyzované 

pomocou SEM a EDS analýzy. 

4.3.4. Elektrochemické skúšky koróznej odolnosti 

Korózna odolnosť vzoriek horčíkových zliatin bez a s fluoridovým konverzným povlakom 

bola posúdená pomocou potenciodynamických polarizačných skúšok s využitím techniky 

lineárnej polarizácie (linear polarization, LP) a EIS. Merania boli vykonané na prístroji Bio-

Logic VSP-300 pri teplote 37 ± 2 °C. Ako korózne prostredie bol zvolený SBF roztok, 

ktorého zloženie je uvedené v tab. 10 – Hanks' Balanced Salt Solution.  

Elektrochemické skúšky boli vykonané v koróznej cele o objeme 250 ml od firmy BioLogic 

SAS za využitia klasického trojelektródového zapojenie. V podobe sieťky bola použitá 

pomocná platinová elektróda, referenčná elektróda bola nasýtená kalomelová elektróda 

a vzorka bola pracovnou elektródou. Kalomelová elektróda bola zasunutá do elektrolytického 

mostíka naplneného nasýteným roztokom KCl. Vodivý kontakt medzi elektródou a SBF 

roztokom bol sprostredkovaný pomocou polopriepustnej membrány. Plocha meranej vzorky 

vystavená koróznemu prostrediu bola 1 cm
2
. 

Potenciodynamické skúšky 

LP prebiehala v rozsahu od – 0,2 V do + 0,2 V oproti hodnote voľného potenciálu (open 

circuit potential, EOCP), s krokom 1 mV·s
–1

. Doba ustaľovania potenciálu po kontakte vzorky 

s elektrolytom (SBF roztokom) pri teplote 37 ± 2 °C bola 5 min. Pre lepšiu interpretáciu sú 

namerané dáta uvedené v semilogaritmických súradniciach, kde x-ová os má lineárnu a y-ová 

os logaritmickú mierku. Na vyhodnotenie nameraných dát bola použitá Tafelová analýza 

vykonaná pomocou programu EC-Lab V.10.12. Prostredníctvom tejto analýzy boli získané 

hodnoty Ecorr, potenciálu bodovej korózie (pitting potencial, Epitt) a icorr. Pre štatistické 

spracovanie bolo nameraných vždy 6 polarizačných kriviek leštených vzoriek horčíkových 

zliatin a vzoriek s fluoridovým konverzným povlakom po vyvarení v destilovanej vode 

pripraveným pri teplote 430 a 450 °C a dobe povlakovania 0,5; 2 a 8 h. 

Elektrochemická impedančná spektroskopia 

Pre každé podmienky prípravy povlaku (teplota 430 a 450 °C, doba povlakovania 0,5; 2 a 8 h, 

vyvarenie v destilovanej vode) a pre leštené horčíkové zliatiny boli vykonané vždy 3 merania. 

EIS meranie prebiehalo v rozsahu frekvencií od 100 kHz do 10 mHz so zmenou frekvencie 

10-krát za dekádu. Amplitúda striedavého napätia bola 10 mV. Jednosmerná zložka napätia, 

ktorým bola vzorka polarizovaná, bola nastavená na hodnotu EOCP dosiahnutú vždy pred 

samotným začiatkom merania. EIS merania prebiehali v časovom rozsahu 5 min po kontakte 

s SBF roztokom (pri teplote 37 ± 2 °C ), následne po1, 2, 4, 8,16, 24, 48, 96 a 168 h. 

Výstupom EIS meraní sú Nyquistove diagramy. Podľa tvaru a veľkosti Nyquistových 

diagramov, bolo možné určiť hodnoty charakteristických prvkov ekvivalentných obvodov.  

                                                 
1 Hrúbka plechu závisela od konkrétneho typu dodanej zliatiny. 
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Obrázok č. 1: Schematické znázornenie prípravy fluoridového konverzného povlaku. 
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4.3.5. Ponorové skúšky 

Ponorové skúšky boli vykonané na vzorkách horčíkových zliatin typu AZ31, AZ61, ZE10 

a ZE41 bez a s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným ponorením horčíkových 

zliatin do taveniny soli Na[BF4] pri teplote 430 a 450 °C po dobu 0,5; 2 a 8 h. Pripravené 

vzorky boli vyvarené v destilovanej vode do doby pokým bol povrch pokrytý len primárnou 

vrstvou fluoridového konverzného povlaku. Plocha exponovanej časti vzorky horčíkových 

zliatin koróznemu prostrediu o objeme 250 ml bola 1 cm
2
. Zvyšná časť povrchu vzoriek bola 

pokrytá epoxidovou živicou. Doba ponorenia vzorky v SBF roztoku pri 37 ± 2 °C bola 5 min, 

1, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 96 a 168 h. Vzorky boli vždy v uvedenom čase ponorenia z SBF roztoku 

vyňaté, následne opláchnuté destilovanou vodou a vysušené prúdom teplého vzduchu. Takto 

pripravený exponovaný povrch bol dokumentovaný pomocou stereomikroskopu 

(stereomicroscope, SM) od firmy Zeiss. Po zhotovení obrazového záznamu boli vzorky 

opätovne vložené do SBF roztoku až do času ponorenia 168 h. Po skúške boli na miestach 

korózneho napadnutia (ak boli prítomné) vykonané kolmé rezy a následne boli z týchto častí 

pripravené metalografické výbrusy. Tie boli využité k analýze mechanizmu korózneho 

napadnutia pomocou SEM s využitím EDS plošnej analýzy. 

4.3.6. Detailná analýza fluoridového konverzného povlaku pripraveného na AZ61 

Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) Thermo 

Scientific
TM

 K-alpha
TM

 bola využitá na určenie ako kvalitatívneho, tak aj kvantitatívneho 

zloženia naprieč primárnou vrstvou fluoridového konverzného povlaku. Analyzovaná plocha 

bola elipsa s hlavnou polosou rozmeru 200 μm a vedľajšou osou rozmeru 100 μm. Hĺbka, 

z ktorej boli detegované elektróny bola menšia ako 10 nm. Získané informácie sa tak týkali 

výhradne chemického zloženia povrchu povlaku. Odprašovanie povrchu pre zistenie 

chemického zloženia naprieč fluoridovým konverzným povlakom bolo vykonané pomocou 

častíc Ar
+
. XPS analýza bola vykonaná na Výskumnom centre ŽU v Žiline.  

Pre detailnú analýzu mikroštruktúry a zloženia fluoridového konverzného povlaku na 

horčíkovej zliatine AZ61 boli pripravené vzorky v podobe lamiel, a to pomocou 

fokusovaného iónového zväzku (focused ion beam, FIB) SEM Tescan LYRA 3 XMU 

FEG/SEM×FIB. Pripravené lamely v sebe zahŕňali experimentálny materiál a povlak. Lamely 

o veľkosti cca 20×10 μm boli pomocou Pt pripevnené k hrotu manipulátora vďaka ktorému 

boli prenesené a pripevnené k Cu držiaku a doleštené na finálnu hrúbku < 100 nm. 

Lamely pripevnené na držiaku boli vložené do medenej mriežky a zasunuté do TEM (Jeol 

2100F). Pomocou TEM boli na vzorkách lamiel horčíkovej zliatiny typu AZ61 s fluoridovým 

konverzným povlakom zhotovené bodové difraktogramy primárnej a sekundárnej vrstvy 

povlaku. Bodové difraktogramy boli využité na vyhodnotenie kryštálovej štruktúry primárnej 

a sekundárnej vrstvy pripraveného povlaku. Príprava lamiel a TEM analýza boli vykonané na 

Ústave fyziky materiálů v. v. i. Akademie věd České republiky. 
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5. VÝSLEDKY – I. ČASŤ 

Prvá časť výsledkov je zameraná na hodnotenie mikroštruktúry a jej zmeny v závislosti na 

čase teplotnej expozície, analýzu morfológie a hrúbky pripraveného fluoridového 

konverzného povlaku na tvárnených horčíkových zliatinách. Pri vybraných technologických 

parametroch bola vykonaná elektrochemická charakterizácia vzoriek horčíkových zliatin 

s fluoridovým konverzným povlakom s porovnaním s elektrochemickými charakteristikami 

základných materiálov AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41. Na záver tejto časti boli vykonané 

ponorové skúšky vzoriek bez a s fluoridovým konverzným povlakom pre popis možného 

mechanizmu vzniku a priebehu korózie na uvedených horčíkových zliatinách.  

5.1. Mikroštruktúrna analýza 

5.1.1. AZ31  

Na obr. 2(a, b) je uvedená mikroštruktúra horčíkovej zliatiny AZ31 v smere paralelnom so 

smerom tvárnenia plechu. Mikroštruktúra AZ31 je tvorená primárne polyedrickými zrnami 

tuhého roztoku prísadových prvkov v horčíku. Priemerná veľkosť zŕn bola určená na  

9 ± 2 μm. Pri pozorovaní mikroštruktúry bola identifikovaná aj intermetalická fáza AlxMny. 

Charakteristická textúra materiálu je uvedená na obr. 2(c), kde je pozorované určité natočenie 

zŕn v smere tvárnenia plechu. Z makroskopického hľadiska je možné uvedenú mikroštruktúru 

považovať za homogénnu. 

   
a) LM b) SEM  c) EBSD mapa 

Obrázok č. 2: Mikroštruktúra horčíkovej zliatiny AZ31. 

5.1.2. AZ61 

Mikroštruktúra horčíkovej zliatiny AZ61 v smere paralelnom so smerom tvárnenia plechu je 

uvedená na obr. 3. Z obr. 3(a, b) je zrejmé, že zliatina je primárne tvorená tuhým roztokom 

prísadových prvkov v horčíku o veľkosti polyedrických zŕn 6 ± 1 μm a intermetalickými 

fázami Mg17Al12 a AlxMny. Intermetalické fázy sú pozorovateľné ako v objeme zŕn tuhého 

roztoku, tak v dôsledku precipitácie aj na ich hraniciach. Zistená charakteristická textúra 

materiálu je uvedená na obr. 3(c), kde je pozorované natočenie zŕn v smere tvárnenia plechu. 

Uvedenú mikroštruktúru použitej horčíkovej zliatiny AZ61 je možné z makroskopického 

hľadiska považovať za homogénnu. 

   
a) LM b) SEM  c) EBSD mapa 

Obrázok č. 3: Mikroštruktúra horčíkovej zliatiny AZ61. 
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5.1.3. ZE10 

Na obr. 4. je uvedená mikroštruktúra horčíkovej zliatiny ZE10 v smere paralelnom so smerom 

tvárnenia plechu. Zliatina je primárne tvorená polyedrickými zrnami tuhého roztoku 

prísadových prvkov v horčíku o veľkosti zŕn 11 ± 2 μm, intermetalickými fázami 

Mg7Zn3(RE) a časticami Zr. Charakteristická textúra je uvedená na obr. 4(c), kde je do určitej 

miery pozorovateľné natočenie zŕn tuhého roztoku v smere tvárnenia plechu. Mikroštruktúru 

horčíkovej zliatiny ZE10 je možné z makroskopického hľadiska považovať za homogénnu. 

   
a) LM b) SEM  c) EBSD mapa 

Obrázok č. 4: Mikroštruktúra horčíkovej zliatiny ZE10. 

5.1.4. ZE41 

Mikroštruktúra horčíkovej zliatiny ZE41 pozorovaná v smere paralelnom so smerom 

tvárnenia plechu je uvedená na obr. 5. Primárne je tvorená tuhým roztokom prísadových 

prvkov v horčíku. Priemerná veľkosť polyedrických zŕn bola určená na 12 ± 2 μm. Pri 

pozorovaní mikroštruktúry bola identifikovaná intermetalická fáza Mg7Zn3(RE) a častice Zr. 

Charakteristická textúra materiálu je uvedená na obr. 5(c), kde je pozorovateľné prednostné 

natočenie zŕn v smere tvárnenia plechu. Horčíkovú zliatinu ZE41 je možné 

z makroskopického hľadiska považovať za homogénnu. 

   
a) LM b) SEM  c) EBSD mapa 

Obrázok č. 5: Mikroštruktúra horčíkovej zliatiny ZE41. 

5.1.5. Zmena mikroštruktúry zliatin v závislosti na čase teplotnej expozície 

V tejto časti bola sledovaná zmena mikroštruktúry zliatin v smere paralelnom so smerom ich 

tvárnenia v závislosti na teplote 430 a 450 °C a čase (0,5-12 h). Mikroštruktúra bola 

pozorovaná pomocou LM a priemerná veľkosť zŕn horčíkových zliatin bola vyhodnotená 

pomocou lineárnej metódy.  

Najvýraznejší nárast hodnôt priemerných veľkostí zŕn horčíkových zliatin bol zaznamenaný 

do 2 h vystavenia zliatin teplote 430 a 450 °C. V intervale medzi 2-12 h bol už pozorovaný 

ich pozvoľnejší nárast. Pri vystavení zliatin vyššej teplote (450 °C) došlo k výraznejšiemu 

hrubnutiu zŕn v porovnaní s nižšou teplotou (430 °C). V prípade horčíkových zliatin AZ31, 

ZE10 a ZE41 nebolo pozorované výraznejšie zníženie počtu a veľkosti intermetalických fáz. 

Horčíková zliatina AZ61 s dlhšími časmi (približne nad 4 h) teplotnej expozície pri oboch 

teplotách vykazovala mierne zníženie ich počtu. 
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5.2. Vplyv podmienok prípravy na morfológiu a hrúbku pripraveného 

fluoridového konverzného povlaku 

Fluoridový konverzný povlak bol pripravený na horčíkových zliatinách typu AZ31, AZ61, 

ZE10 a ZE41 podľa schémy uvedenej na obr. 1. 

Sekundárna vrstva Na-Mg-F bola odstránená vyvarením v destilovanej vode, pokým EDS 

analýza nepreukázala prítomnosť len primárnej vrstvy o prvkovom zložení Mg-F. Po 

odstránení sekundárnej vrstvy bola pomocou SEM a EDS analýzy sledovaná morfológia 

a prvkové zloženie pripraveného povlaku. V Prílohe 2-A, B, C a D sú uvedené morfológie 

primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku s uvedením EDS plošnej analýzy 

vybraných miest. Všetky pripravené povlaky sa opticky javili ako nepriehľadné, svetlo-šedej 

farby. 

5.2.1. AZ31 

SEM analýza morfológie primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku pripraveného 

na horčíkovej zliatine typu AZ31 pri teplote 430 a 450 °C (viď. obr. 40) preukázala, že už po 

0,5 h ponoru horčíkovej zliatiny AZ31 bol jej povrch pokrytý fluoridovým konverzným 

povlakom. V povlaku boli identifikované defekty vo forme pórov. Pomocou plošnej EDS 

analýzy miest defektov nebolo okrem teploty 430 °C a času prípravy 0,5 h preukázané (viď. 

obr. 40(a)), že defekty zasahujú až na podkladový kov.  

  
a) 0,5 h; 430 °C b) 0,5 h; 450 °C 

Obrázok č. 6: Morfológia fluoridového konverzného povlaku pripraveného na horčíkovej 

zliatine AZ31 v tavenine Na[BF4] pre vybrané podmienky ich prípravy a), 430 °C; b)450 °C, 

SEM, EDS. 

5.2.2. AZ61 

Morfológia primárneho povlaku pripraveného na horčíkovej zliatine AZ61 je uvedená na 

obr. 41. Na povrchu vzoriek boli pozorované defekty vo forme pórov, či preliačin, pričom 

plošná EDS analýza ani v jednom prípade nepreukázala, žeby tieto defekty zasahovali až na 

podkladový kov. Povrch povlakov vykazoval jemné zvrásnenie, avšak neboli pozorované 

žiadne iné štruktúrne nedostatky detegovateľné pomocou SEM analýzy. Výrazná zmena 

morfológie bola pozorovaná pri vzorke ponorenej do taveniny po dobu 12 h a teplote 450 °C, 

viď. obr. 41(d). V tomto prípade EDS analýza okrem Mg a F preukázala ešte prítomnosť Al 

v povlaku. 

  
a) 0,5 h; 430 °C b) 0,5 h; 450 °C 

Obrázok č. 7: Morfológia fluoridového konverzného povlaku pripraveného na horčíkovej 

zliatine AZ61 v tavenine Na[BF4] pre vybrané podmienky ich prípravy a), 430 °C; b)450 °C, 

SEM, EDS. 
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5.2.3. ZE10 

Na obr. 42. je uvedená morfológia primárneho povlaku pripraveného na horčíkovej zliatine 

ZE10 pre vybrané časy 0,5 a 12 h pri teplote 430 a 450 °C. Už po 0,5 h vystavenia 

vzoriek tavenine Na[BF4] pri oboch teplotách došlo k vzniku súvislej vrstvy fluoridového 

konverzného povlaku na horčíkovej zliatine ZE10. V povlaku boli prítomné heterogénne 

oblasti, pričom ich plošná EDS analýza preukázala, že sa jedná o intermetalické fázy 

s obsahom F. V povlaku boli tiež pozorované defekty v podobe prasklín a pórov, a to hlavne 

v oblastiach intermetalických fáz. Plošná EDS analýza však nepreukázala, že defekty 

zasahujú až na podkladový kov. 

  
a) 0,5 h; 430 °C b) 0,5 h; 450 °C 

Obrázok č. 8: Morfológia fluoridového konverzného povlaku pripraveného na horčíkovej 

zliatine ZE10 v tavenine Na[BF4] pre vybrané podmienky ich prípravy a), 430 °C; b)450 °C, 

SEM, EDS. 

5.2.4. ZE41 

Morfológia primárneho povlaku pripraveného na horčíkovej zliatine ZE41 pri teplote 430 

a 450 °C a dobe povlakovania 0,5 a 12 h je uvedená na obr. 43. Fluoridový konverzný povlak 

už po 0,5 h vytváral na povrchu zliatiny súvislú vrstvu. V povlaku boli prítomné heterogénne 

oblasti, ktoré ako potvrdila plošná EDS analýza, predstavovali intermetalické fázy s obsahom 

F. Malé množstvo defektov v podobe pórov bolo detegované v oblastiach intermetalických 

fáz, pričom s nárastom doby expozície v tavenine Na[BF4] dochádzalo k ich eliminácii. 

  
a) 0,5 h; 430 °C b) 0,5 h; 450 °C 

Obrázok č. 9: Morfológia fluoridového konverzného povlaku pripraveného na horčíkovej 

zliatine ZE10 v tavenine Na[BF4] pre vybrané podmienky ich prípravy a), 430 °C; b)450 °C, 

SEM, EDS. 

5.3. Kolmé rezy vzoriek s fluoridovým konverzným povlakom a určenie jeho 

hrúbky 

Na obr. 10 sú uvedené EDS plošné analýzy kolmých rezov horčíkových zliatin typu AZ31, 

AZ61, ZE10 a ZE41 s fluoridovým konverzným povlakom pripravených ponorením do 

taveniny Na[BF4] po dobu 4 h a po vyvarení sekundárnej vrstvy. Vo všetkých prípadoch došlo 

k vytvoreniu kompaktnej vrstvy. U horčíkových zliatin typu AZ31 a AZ61 bola pozorovaná 

rovnomerne hrubá vrstva s rovnomerným rozložením prvkov Mg a F. V prípade horčíkových 

zliatin typu ZE10 a ZE41 boli v povlaku identifikované intermetalické fázy, ktoré vo svojom 
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celom objeme obsahovali F. Fluoridový konverzný povlak tak na miestach prítomnosti 

intermetalických fáz kopíroval ich tvar.  

Graf závislosti hrúbky primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku vzhľadom na čas 

expozície v tavenine Na[BF4] je uvedený na obr. 11. Z grafu je zrejmý jej postupný nárast 

s časom expozície vzoriek v tavenine. Do 2-4 h ponoru zliatin v tavenine Na[BF4] bol 

zaznamenaný rýchlejší nárast hrúbky fluoridového konverzného povlaku v porovnaní 

s dlhšími časmi jeho prípravy.  

Fluoridový konverzný povlak pripravený na horčíkovej zliatine typu AZ31 dosahoval 

v rozmedzí 2-8 h času ponorenia väčší nárast hrúbky primárnej vrstvy povlaku pri teplote 

450 °C v porovnaní s nižšou teplotou. Medzi časom ponoru 8-12 h sa však tento trend 

nepotvrdil a vzorky pripravované pri teplote 450 °C vykazujú pokles hrúbky povlaku, zatiaľ 

čo pri nižšej teplote prípravy dochádza k jej ďalšiemu nárastu.  

V prípade horčíkovej zliatiny AZ61 a teplote prípravy 430 °C je pozorovaný nárast hrúbky 

povlaku s narastajúcou dobou povlakovania. Pri teplote prípravy povlaku 450 °C a čase 

ponoru v tavenine 8 h dochádza k poklesu hrúbky povlaku, zatiaľ čo v čase 12 h je 

pozorovaný jej opätovný výrazný nárast. 

V prípade horčíkových zliatin typu ZE10 a ZE41 dochádza k nárastu hrúbky primárnej vrstvy 

povlaku s časom ponorenia v tavenie Na[BF4], pričom vyššia teplota prípravy povlaku je 

spojená s väčším nárastom hrúbky povlaku. Na zliatine ZE41 bola pozorovaná od 1 h 

ponorenia v tavenine soli Na[BF4] väčšia hrúbka povlaku v porovnaní so zliatinou ZE10. 

  
a) AZ31, 430 °C b) AZ31, 450 °C 

  
c) AZ61, 430 °C d) AZ61, 450 °C 

  
e) ZE10, 430 °C f) ZE10, 450 °C 

  
g) ZE41, 430 °C h) ZE41, 450 °C 

Obrázok č. 10: EDS plošná analýza priečnych rezov zliatin pripravených ponorením do 

taveniny Na[BF4] po dobu 4 h. 
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Obrázok č. 11: Graf závislosti hrúbky primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku 

na čase expozície horčíkových zliatin v tavenine Na[BF4].
2
 

5.4. Elektrochemická charakterizácia fluoridových konverzných povlakov 

pomocou potenciodynamických skúšok koróznej odolnosti 

Pre elektrochemickú charakterizáciu horčíkových zliatin typu AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41 bez 

povlaku a s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným v tavenine soli Na[BF4] pri 

teplotách 430 a 450 °C počas rôznej doby expozície v tavenine boli zvolené PD skúšky 

koróznej odolnosti a EIS. 

Pomocou PD skúšok koróznej odolnosti bola vykonaná prvotná charakterizácia vzoriek 

s pripraveným fluoridovým konverzným povlakom v porovnaní s referenčnými materiálmi 

(AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41). Pomocou Tafelovej analýzy boli určené hodnoty Ecorr a icorr.  

5.4.1. AZ31 

V prípade vzoriek pripravených pri teplote 430 °C bolo pozorovateľné výrazné zníženie icorr 

už pri kratších časoch ponorenia v tavenine Na[BF4] v porovnaní so základným materiálom. 

S narastajúcim časom ponorenia vzoriek došlo k ďalšiemu poklesu hodnoty icorr a naopak 

k nárastu hodnôt Ecorr. V prípade vzoriek AZ31 bez povlaku, ako aj v prípade všetkých časov 

ponorenia v tavenie Na[BF4] bola pozorovaná skoková zmena prúdovej hustoty, ktorá 

odpovedá Epitt. 

Vzorky s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným pri teplote 450 °C vykazovali 

taktiež nárast hodnôt Ecorr v porovnaní so základným materiálom. Došlo tiež k poklesu hodnôt 

icorr, čo súviselo so zvýšením odolnosti proti korózii z kinetického hľadiska. Vo všetkých 

prípadoch bola pozorovaná skoková zmena potenciálu, Epitt. 

Zo stanovených hodnôt elektrochemických charakteristík pre vzorky s fluoridovým 

konverzným povlakom je možné usudzovať, že s dlhšími časmi ponorenia vzoriek v tavenine 

Na[BF4] došlo k zlepšeniu elektrochemických charakteristík. Avšak pri porovnaní hodnôt 

elektrochemických charakteristík získaných pri nižšej teplote povlakovania (430 °C) s vyššou 

teplotou prípravy (450 °C) nebol zaznamenaný výraznejší rozdiel. 

                                                 
2  Hrúbka povlaku v prípade horčíkových zliatin typu ZE10 a ZE41 bola určovaná na miestach bez prítomnosti 

intermetalických zlúčenín. 
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5.4.2. AZ61 

Výrazné zníženie icorr v porovnaní s horčíkovou zliatinou AZ61 bez fluoridového 

konverzného povlaku bolo pozorované už pri vzorkách pripravených pri teplote 430 °C 

a časom ponorenia v tavenine 0,5 h. S dlhšími časmi ponorenia dochádzalo k ďalšiemu 

zníženiu hodnôt icorr a k zvýšeniu hodnôt Ecorr. 

Vzorky pripravené pri teplote 450 °C vykazovali nárast hodnôt Ecorr v porovnaní so zliatinou 

AZ61 bez fluoridového konverzného povlaku. Došlo tiež k výraznejšiemu poklesu hodnôt 

icorr v porovnaní so vzorkami pripravenými pri nižšej teplote (430 °C). 

Všetky vzorky okrem času ponorenia 2 h vykazovali skokovú zmenu potenciálu 

pozorovateľnú v anodickej oblasti súvisiacu s pittingom.  

5.4.3. ZE10 

Vzorky, ktoré boli upravené fluoridovým konverzným povlakom vykazovali posuv Ecorr ku 

kladnejším hodnotám v porovnaní s horčíkovou zliatinou ZE10 bez povlaku. Taktiež bolo 

pozorované zníženie hodnoty icorr s narastajúcim časom ponorenia v tavenine soli Na[BF4]. 

Povlaky pripravené pri teplote 450 °C vykazujú výrazné zníženie hodnôt icorr a zvýšenie 

hodnôt Ecorr už po 0,5 h ponorenia v tavenine Na[BF4]. Medzi hodnotami icorr pre časy ponoru 

2 a 8 h v tavenine nebol zaznamenaný už výrazný rozdiel viď. obr. 48(b) a tab. 13.  

Potenciál Epitt bol zaznamenaný pri meraní všetkých vzoriek s fluoridovým konverzným 

povlakom okrem vzorky horčíkovej zliatiny ZE10 bez fluoridového konverzného povlaku. 

Vzorky horčíkovej zliatiny ZE10 s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným pri 

vyššej teplote (450 °C) a čase ponorenia v tavenine 0,5 a 2 h vykazovali lepšie 

elektrochemické korózne charakteristiky v porovnaní so vzorkami pripravenými pri nižšej 

teplote. V prípade vzoriek pripravených ponorením horčíkovej zliatiny ZE10 do roztavenej 

soli Na[BF4] po dobu 8 h pri teplote 430 a 450 °C nebol zaznamenaný výraznejší rozdiel 

v stanovených hodnotách elektrochemických charakteristík. 

5.4.4. ZE41 

S rastúcim časom ponoru horčíkovej zliatiny ZE41 v tavenine soli Na[BF4] dochádzalo 

k nárastu hodnôt Ecorr a naopak k poklesu hodnôt icorr.  

Vzorky horčíkovej zliatiny ZE41 s fluoridovým konverzným povlakom pripravené pri teplote 

450 °C, vykazovali výrazné zníženie hodnôt icorr a zvýšenie hodnôt Ecorr už pri čase ponorenia 

0,5 h v tavenine soli Na[BF4]. Skoková zmena potenciálu (Epitt) bola pozorovaná pri všetkých 

vzorkách s fluoridovým konverzným povlakom. V prípade referenčnej vzorky, teda 

horčíkovej zliatine ZE41 bez povlaku, nebol pri meraní zaznamenaný Epitt. 

Vzorky horčíkovej zliatiny ZE41 s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným pri 

vyššej teplote (450 °C) vykazovali lepšie elektrochemické korózne charakteristiky 

v porovnaní so vzorkami pripravenými pri nižšej teplote. 

5.5. Elektrochemická charakterizácia fluoridových konverzných povlakov 

pomocou metódy EIS 

Na obr. 12 sú uvedené ekvivalentné obvody, ktoré boli použité na vyhodnotenie nameraných 

Nyquistových diagramov v SBF roztoku pri 37 ± 2 °C. V prípade horčíkových zliatin bez 

fluoridového konverzného povlaku dochádza k tvorbe vrstvy koróznych produktov. Táto 

vrstva je však porézna a na niektorých miestach defektná, s čím súvisí jej len čiastočná 

ochrana pred koróziou. Pre popis uvedeného správania sa, je v práci použitý ekvivalentný 

obvod A a B (obr. 12). V prípade obvodu A je zahrnutá aj induktívna vetva pri nízkych 

frekvenciách, ktorá súvisí s adsorpčnými a desorpčnými procesmi komponent (predovšetkým 

intermediátu Mg
+
) v prostredí na povrchu zliatin. Prvok Rs vyjadruje odpor SBF roztoku, 

prvok R1 súvisí s odporom koróznych produktov, CPE1 súvisí s tvorbou elektrickej dvojvrstvy 
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a predstavuje neideálny kapacitný prvok z dôvodu prítomnosti povrchových a objemových 

nedokonalostí vo vrstve vytvorených koróznych produktoch. Prvky R2 a CPE2 súvisia 

s odporom prenosu náboja a s tvorbou elektrickej dvojvrstvy na rozhraní podkladový kov – 

SBF roztok. Prvok L predstavuje induktanciu a  a RL vyjadruje odpor prvku L a odpor 

podkladového kovu.  

Ekvivalentné obvody C a D uvedené na obr. 50 boli použité na vyhodnotenie Nyquistových 

diagramov získaných pre vzorky horčíkových zliatin s fluoridovým konverzným povlakom. 

Ekvivalentný obvod C (obr. 12) predstavuje stabilnú vrstvu fluoridového konverzného 

povlaku, ktorá chráni horčíkovú zliatinu pred koróziou. Prvky RC a CPEC tak súvisia 

s odporom a neideálnym kapacitným chovaním fluoridových konverzných povlakov a prvky 

R2 a CPE2 súvisia s odporom prenosu náboja a s tvorbou elektrickej dvojvrstvy na rozhraní 

podkladový kov – SBF roztok. Ekvivalentný obvod D (obr. 12) bol potom využitý v prípade 

porušenia vrstvy fluoridového konverzného povlaku kde došlo ku kontaktu SBF roztoku 

s povrchom horčíkovej zliatiny. 

 
 

  
Obrázok č. 12: Ekvivalentné obvody využité pri vyhodnocovaní nameraných dát pomocou 

metódy EIS s uvedením vzťahov pre výpočet Rp. 

5.5.1. AZ31 

V prípade horčíkovej zliatiny AZ31 bez fluoridového konverzného povlaku bol 

pozorovateľný postupný nárast hodnôt Rp s narastajúcim časom ponorenia v SBF roztoku do 

času 4 h. Nárast hodnôt Rp môže súvisieť s tvorbou koróznych produktov na exponovanom 

povrchu AZ31, ktoré predstavovali určitú bariéru pred postupujúcou koróziou. V ďalších 

časoch ponorenia zliatiny došlo k miernemu poklesu Rp pri 8 h, čo mohlo súvisieť 

s porušením vrstvy koróznych produktov a s ďalším nárastom doby expozície 96 h bol 

pozorovaný jeho opätovný nárast. V čase ponorenia 168 h bol zaznamenaný výrazný pokles 

hodnoty Rp. Ako ekvivalentný obvod bol vo všetkých prípadoch analýzy Nyquistových 

diagramov zvolený obvod A (obr. 12), kedy boli v diagramoch prítomné známky jednak 

porušenia vrstvy koróznych produktov a jednak boli prítomné aj indukčné prejavy. 

Pri analýze Nyquistových diagramov vzoriek horčíkovej zliatiny AZ31 s fluoridovým 

konverzným povlakom bol pozorovaný nárast hodnôt Rp v prípade dlhších časov prípravy 

povlaku, 2 a 8 h pri teplote 430 a 450 °C. S vyššou teplotou a dlhším časom povlakovania 

došlo k nárastu hodnôt Rp, čo súviselo so zlepšením koróznej odolnosti takto pripravených 

vzoriek zliatiny AZ31. Pri teplote 450 °C a dobe povlakovania 8 h došlo pri vzorkách 

vystavených SBF roztoku po 168 h k zvýšeniu hodnoty Rp až o 1 rád oproti horčíkovej 

zliatine AZ31 bez fluoridového konverzného povlaku. Fluoridový konverzný povlak 

pripravený pri teplote 430 °C a dobe povlakovania 0,5 h vykazoval nedostatočnú odolnosť 

proti korózii, kedy bolo vo všetkých časoch ponorenia v SBF roztoku pozorované zníženie 
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hodnôt Rp v porovnaní so vzorkami horčíkovej zliatiny AZ31 bez povlaku. Pri vyššej teplote 

prípravy povlaku 450 °C a dobe povlakovania 0,5 h bolo pozorované zlepšenie koróznej 

odolnosti do času ponorenia v SBF roztoku 8 h v porovnaní so vzorkami bez fluoridového 

konverzného povlaku. Po tomto čase boli hodnoty Rp už nižšie a fluoridový konverzný povlak 

tak nevykazoval zlepšenie koróznej odolnosti. Na vyhodnotenie Nyquistových diagramov boli 

využité obvody C a D (obr. 12). 

5.5.2. AZ61 

Zo získaných hodnôt Rp je možné pozorovať, že vzorky horčíkovej zliatiny AZ61 bez 

fluoridového konverzného povlaku rástol až do 16 h expozície v SBF roztoku. Po uvedenej 

dobe došlo k miernemu poklesu hodnôt Rp. Pre analýzu Nyquistových grafov vzoriek 

horčíkovej zliatiny AZ61 bez fluoridového konverzného povlaku bol primárne využitý 

ekvivalentný obvod A obr. 12. Pri čase ponoru 4-16 h, kedy dochádzalo k účinnej ochrane 

horčíkovej zliatiny koróznymi produktmi bol na vyhodnotenie grafov použitý ekvivalentný 

obvod B (obr. 12).  

Hodnoty Rp získané pre vzorky horčíkovej zliatiny AZ61 s fluoridovým konverzným 

povlakom vykazujú výrazný nárast v porovnaní s referenčným stavom (vzorky AZ61 bez 

fluoridového konverzného povlaku). Vo všeobecnosti bolo po čase expozície 24 h v SBF 

roztoku pozorované mierne zníženie stanovených hodnôt Rp pre vzorky s fluoridovým 

konverzným povlakom v porovnaní s hodnotami Rp stanovenými pri ich kratších časoch 

expozície. Pri aplikovaní ekvivalentných obvodov na analýzu vzoriek horčíkovej zliatiny 

AZ61 s fluoridovým konverzným povlakom bol vo väčšine využívaný obvod len s jednou 

kapacitnou krivkou (obvod C, obr. 12). V prípade vzorky s fluoridovým konverzným 

povlakom pripraveným pri teplote 430, 450 °C a čase ponorenia v tavenine Na[BF4] 0,5 h 

bola zaznamenaná pri nízkych frekvenciách aj indukčná časť krivky, čo súviselo s porušením 

fluoridového konverzného povlaku. Tieto grafy boli preto vyhodnocované pomocou 

ekvivalentného obvodu D obr. 12.  

5.5.3. ZE10 

Horčíková zliatina ZE10 bez fluoridového konverzného povlaku vykazovala po čase 

expozície v SBF roztoku 5 min zníženie hodnoty Rp, čo súviselo s tvorbou koróznych 

produktov na povrchu horčíkovej zliatiny, ktoré však nevykazovali stabilnú ochranu pred 

ďalšou koróziou (pre vyhodnotenie týchto Nyquistových diagramov bol použitý ekvivalentný 

obvod A (obr. 12)). Pri dlhších časoch ponorenia dochádzalo k opätovnému pozvoľnému 

nárastu až do času expozície 16 h kedy bol zvolený ekvivalentný obvod označený písmenom 

B (obr. 12). Ten prislúcha vzniku vrstvy koróznych produktov, ktorá v danom momente 

vykazovala vyššiu stabilitu a tým aj ochranné účinky v porovnaní s predchádzajúcimi časmi 

ponorenia. Pri ďalších časoch ponorenia horčíkovej zliatiny ZE10 bez fluoridového 

konverzného povlaku už nebol zaznamenaný výrazný nárast či pokles hodnoty Rp. 

Všetky vzorky horčíkovej zliatiny ZE10 s fluoridovým konverzným povlakom vykazovali pri 

všetkých časoch expozície v SBF roztoku zvýšenie hodnôt Rp v porovnaní so 

vzorkami leštenej ZE10 bez povlaku. Vyššia teplota taveniny soli Na[BF4] a dlhšie časy 

ponorenia vzoriek ZE10 mali pozitívny vplyv na nárast hodnôt Rp. Vzorky s fluoridovým 

povlakom pripravené pri vyššej teplote (450 °C) a čase ponorenia 8 h v tavenine Na[BF4] 

vykazovali najvyššie hodnoty Rp a naopak najnižšie hodnoty Rp boli zaznamenané v prípade 

vzoriek pripravených pri teplote 430 °C a čase ponorenia 0,5 h. Získané Nyquistové diagramy 

pre vzorky s fluoridovým konverzným povlakom boli vyhodnocované pomocou 

ekvivalentných obvodov C a D (obr. 12).  
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5.5.4. ZE41 

Pri analýze nameraných Nyquistových diagramov horčíkovej zliatiny ZE41 bez fluoridového 

konverzného povlaku bolo možné pozorovať postupný nárast hodnôt Rp s narastajúcim časom 

ponorenia vzoriek v SBF roztoku. Nárast Rp pravdepodobne súvisel s tvorbou koróznych 

produktov na povrchu ZE41, ktoré do určitej miery zvyšovali jej koróznu odolnosť. Po 24 h 

ponorenia ZE41 bez povlaku bol pozorovaný opätovný pokles hodnôt a od času ponorenia 

48 h nebol zaznamenaný výrazný rozdiel v stanovených hodnotách Rp. Pri vyhodnocovaní 

Nyquistových diagramov vzoriek ZE41 bez fluoridového konverzného povlaku bol použitý 

len ekvivalentný obvod označený písmenom A (obr. 12). 

Vzorky s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným na horčíkovej zliatine ZE41 

vykazovali zvýšenie koróznej odolnosti v porovnaní so vzorkami bez fluoridového 

konverzného povlaku. Vyššia teplota (450 °C) prípravy povlaku taktiež prispela k zvýšeniu 

koróznej odolnosti v porovnaní so vzorkami s fluoridovým konverzným povlakom 

pripraveným pri nižšej teplote (430 °C). S rastúcim časom ponorenia vzoriek v tavenine bol 

taktiež pozorovaný nárast hodnôt Rp. Najväčšia korózna odolnosť bola zaznamenaná 

v prípade vzorky s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným pri teplote 450 °C 

a dobre povlakovania 8 h. Pri porovnaní hodnôt Rp po 168 h expozície vzoriek v SBF roztoku 

môžeme vidieť jeho nárast v prípade povlakovaných vzoriek až o 3 rády v porovnaní so 

vzorkami horčíkovej zliatiny ZE41 bez povlaku. Pre vyhodnotenie Nyquistových diagramov 

boli využité obvody C a D (obr. 12).  

5.6. Ponorové skúšky 

V tejto časti sú uvedené výsledky ponorových skúšok v SBF roztoku pri teplote 37 ± 2 °C, 

kde bol pozorovaný vývoj korózneho napadnutia horčíkových zliatin typu AZ31, AZ61, ZE10 

a ZE41 bez a s fluoridovým konverzným povlakom v čase (viď. Príloha 3-A, B, C a D). Po 

168 h ponoru boli z miest korózneho napadnutia (ak boli prítomné) horčíkových zliatin 

s povlakom zhotovené priečne rezy, ktoré boli ďalej analyzované pomocou SEM s využitím 

EDS plošnej analýzy. Exponovaná plocha vzorky bola 1 cm
2
. 

5.6.1. AZ31 

Bezprostredne po ponorení horčíkovej zliatiny AZ31 bez povlaku bol na jej povrchu 

pozorovaný vývoj vodíkových bublín, ktorý súvisel s koróznym napadnutím, zatiaľ čo 

v prípade vzoriek horčíkovej zliatiny AZ31 s fluoridovým konverzným povlakom nebolo 

uvoľňovanie vodíkových bublín zaznamenané. 

Už po piatich minútach bolo možné vizuálne pozorovať korózne napadnutie horčíkovej 

zliatiny AZ31 bez fluoridového konverzného povlaku (viď. tab. 1). Následne dochádzalo 

k vzniku korózneho napadnutia vo forme nitkovej korózie, ktorá sa s narastajúcim časom 

rozširovala po povrchu. Prvé korózne napadnutie horčíkovej zliatiny s fluoridovým 

konverzným povlakom bolo pozorované pre podmienky prípravy 430 °C a čas ponoru 

v tavenine 0,5 h, a to už po 1 h vystavenia vzorky koróznemu prostrediu. Aj v tomto prípade 

dochádzalo k vzniku nitkovej korózie, ktorá po 168 h ponoru v koróznom prostredí pokrývala 

celý povrch exponovanej plochy. Pri čase ponoru 8 h v SBF roztoku boli prvé známky 

korózneho napadnutia pozorované v prípade vzorky s povlakom pripraveným pri teplote 

430 °C a čase ponoru 2 h a tiež pri vzorkách pripravených pri teplote 450 °C a čase ponorenia 

0,5 a 2 h. Z týchto vzoriek najvýraznejšie korózne napadnutie po 168 h ponoru v koróznom 

prostredí vykazovala vzorka s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným pri teplote 

450 °C a dobe ponoru v tavenine 0,5 h. Prvé korózne napadnutie vzoriek pripravených pri 8 h 

ponore v tavenine Na[BF4] bolo pozorované až po 48 h ponoru v koróznom prostredí. Vzorka 

pripravená pri nižšej teplote (430 °C) vykazovala po 168 h ponoru v koróznom prostredí 

rozsiahlejšie korózne napadnutie v porovnaní so vzorkou pripravenou pri vyššej teplote 



20 

 

(450 °C). Vzorky s fluoridovým konverzným povlakom okrem vzorky pripravenej pri teplote 

430 °C a čase ponorenia 0,5 h vykazovali známky korózneho napadnutia vo forme pittingu. 

V miestach korózneho napadnutia boli identifikované prvky O, P, C, Cl, Na a Ca.  

Tabuľka č. 1: Vizuálne hodnotenie horčíkovej zliatiny AZ31 bez a s fluoridovým konverzným 

povlakom do času ponorenia 168 h v SBF roztoku pri teplote 37 ± 2 °C, SM.  

AZ31 

bez 

povlaku 

Teplota 430 °C Teplota 450 °C 

0,5 h 2 h 8 h 0,5 h 2 h 8 h 

       

       

5.6.2. AZ61 

Po ponorení horčíkovej zliatiny AZ61 bez fluoridového konverzného povlaku do SBF roztoku 

pri 37 ± 2 °C bol pozorovaný okamžitý vývoj vodíkových bublín na jej povrchu. Tento jav 

nebol pozorovaný v prípade vzoriek s fluoridovým konverzným povlakom. 

Prvé známky korózneho napadnutia vo forme nitkovej korózie a pittingu boli pozorované už 

po 5 min ponoru horčíkovej zliatiny AZ61 bez povlaku v SBF roztoku (viď. tab. 2). Po 8 h 

ponoru horčíkovej zliatiny AZ61 bez povlaku bolo korózne napadnutie pozorované už na jej 

celom povrchu. Vzorky s fluoridovým konverzným povlakom vykazovali lepšiu koróznu 

odolnosť v porovnaní so zliatinou bez povlaku. Vzorky s fluoridovým konverzným povlakom, 

ktoré boli pripravené pri 430 °C a čase ponoru v tavenine 0,5 a 2 h vykazovali viditeľné 

korózne napadnutie po 2 a 8 h ponoru v SBF roztoku. Kratší čas prípravy fluoridového 

konverzného povlaku mal za dôsledok rozsiahlejšie korózne napadnutie vo forme nitkovej 

korózie, v porovnaní so vzorkou pripravenou pri 430 °C a čase ponoru v tavenine 2 h. 

V tomto prípade však došlo k silne lokalizovanému koróznemu napadnutiu, ktoré 

prestupovalo do hĺbky materiálu. Pri vyššej teplote prípravy povlaku (450 °C) bolo 

pozorované korózne napadnutie len pri čase ponoru v tavenine 0,5 h. Po čase ponorenia 48 h 

takto pripravenej vzorky v SBF roztoku bolo pozorované prvé korózne napadnutie vo forme 

nitkovej korózie. Po 168 h ponorenia vzoriek horčíkovej zliatiny AZ61 s fluoridovým 

konverzným povlakom v SBF roztoku nebolo pozorované žiadne korózne napadnutie pri 

nižšej teplote prípravy povlaku 430 °C a 8 h ponorenia v tavenine Na[BF4] a v prípade 

vzoriek s fluoridovým konverzným povlakom pripravených pri teplote 450 °C a čase 

ponorenia v tavenine 2 a 8 h. Vzorky s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným pri 

vyššej teplote vykazovali vyššiu odolnosť voči korózii v porovnaní s nižšou teplotou prípravy 

povlaku. V miestach korózneho napadnutia boli identifikované prvky O, P, C, Cl, Na a Ca.  
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Tabuľka č. 2: Vizuálne hodnotenie horčíkovej zliatiny AZ61 bez a s fluoridovým konverzným 

povlakom do času ponorenia 168 h v SBF roztoku pri teplote 37 ± 2 °C, SM. 

AZ61 

bez 

povlaku 

Teplota 430 °C Teplota 450 °C 

0,5 h 2 h 8 h 0,5 h 2 h 8 h 

   

 

 

  

       

5.6.3. ZE10 

Po ponorení horčíkovej zliatiny ZE10 bez povlaku do SBF roztoku dochádzalo 

k bezprostrednému vzniku vodíkových bublín na jej povrchu. V prípade vzoriek 

s fluoridovým konverzným povlakom vývoj vodíkových bublín na ich povrchu nebol 

pozorovaný.  

Korózne napadnutie čistej horčíkovej zliatiny ZE10 bolo pozorované už po 5 min ponoru 

v SBF roztoku. Po 168 h ponoru bolo na povrchu čistej horčíkovej zliatiny ZE10 pozorované 

korózne napadnutie vo forme nitkovej korózie a pittingu (viď. tab. 3). Vzorky horčíkovej 

zliatiny s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným pri teplote 430 °C vykazovali 

prvé korózne napadnutie už po 1 h expozície v SBF roztoku. Najvýraznejšie korózne 

napadnutie po 168 h ponoru vykazovala vzorka s najkratším časom prípravy fluoridového 

konverzného povlaku. Vzorky s fluoridovým konverzným povlakom pripravené pri vyššej 

teplote vykazovali lepšiu odolnosť proti korózii, v porovnaní s nižšou teplotou prípravy, kedy 

boli prvé známky korózneho napadnutia pozorované až po 8 h a 4 h expozície pre vzorky 

pripravené pri čase ponoru v tavenine 0,5 a 2 h (viď. tab. 21). U vzorky s fluoridovým 

konverzným povlakom pripraveným pri teplote 450 °C a čase ponoru v tavenine Na[BF4] 

nebolo pozorované žiadne korózne napadnutie ani po 168 h expozície v SBF roztoku. 

V miestach korózneho napadnutia boli identifikované prvky O, P, C, Cl, Na a Ca.  

  



22 

 

Tabuľka č. 3: Vizuálne hodnotenie horčíkovej zliatiny ZE10 bez a s fluoridovým konverzným 

povlakom do času ponorenia 168 h v SBF roztoku pri teplote 37 ± 2 °C, SM. 

ZE10 

bez 

povlaku 

Teplota 430 °C Teplota 450 °C 

0,5 h 2 h 8 h 0,5 h 2 h 8 h 

      

 

       

5.6.4. ZE41 

Aj keď po ponorení horčíkovej zliatiny ZE41 do SBF roztoku bol na jej povrchu pozorovaný 

vývoj vodíkových bublín, prvé viditeľné korózne napadnutie vo forme nitkovej korózie bolo 

zaznamenané až po 1 h ponoru (viď. tab. 4). Vzorky s fluoridovým konverzným povlakom 

vykazovali zlepšenie koróznej odolnosti v porovnaní so vzorkou bez fluoridového 

konverzného povlaku. Po ponorení vzoriek s fluoridovým konverzným povlakom do SBF 

roztoku nebol pozorovaný vývoj vodíkových bublín a prvé korózne napadnutie bolo 

pozorované až po 2 h expozície a to v prípade vzoriek, ktorých povlak bol pripravený pri 

teplote 430 a 450 °C s dobou ponorenia v tavenine 0,5 h. Po 168 h expozície týchto vzoriek 

v SBF roztoku bolo výraznejšie korózne napadnutie pozorované v prípade vzorky 

s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným pri nižšej teplote (430 °C). Korózne 

napadnutie sa prejavovalo vo forme nitkovej korózie. Ďalšie korózne napadnutie bolo 

pozorované až po 96 h expozície vzorky s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným 

pri 430 °C a čase ponoru v tavenine 2 h. Po 168 h expozície vzoriek v SBF roztoku bola na 

povrchu vzorky prítomná korózia v forme nitkovej korózie a pittingu. Vo zvyšných prípadoch 

nebolo zaznamenané žiadne korózne napadnutie ani po 168 h expozície vzoriek v SBF 

roztoku (430 °C a 8 h, 450 °C a 2, 8 h ponorenia v tavenine Na[BF4]). V miestach korózneho 

napadnutia boli identifikované prvky O, P, C, Cl, Na a Ca.  
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Tabuľka č. 4: Vizuálne hodnotenie horčíkovej zliatiny ZE41 bez a s fluoridovým konverzným 

povlakom do času ponorenia 168 h v SBF roztoku pri teplote 37 ± 2 °C, SM. 

ZE41 

bez 

povlaku 

Teplota 430 °C Teplota 450 °C 

0,5 h 2 h 8 h 0,5 h 2 h 8 h 
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6. DISKUSIA – I. ČASŤ 

Mikroštruktúra horčíkových zliatin typu AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41 pozostávala vo všetkých 

prípadoch z polyedrických zŕn tuhého roztoku prísadových prvkov v horčíku 

a z intermetalických fáz, ktorých zloženie podľa EDS analýzy odpovedalo intermetalickým 

fázam prislúchajúcim uvedeným typom v literatúre. 

Experiment vplyvu času výdrže horčíkových zliatin pri teplote 430 a 450 °C na ich 

mikroštruktúru mal za cieľ sledovať zmeny, ktoré nastávajú pri príprave fluoridového 

konverzného povlaku. S nárastom času výdrže pri uvedených teplotách došlo k nárastu 

priemernej veľkosti zŕn, pričom vyššia teplota výdrže pri rovnakom čase dosahovala vyššie 

hodnoty priemernej veľkosti zŕn, čo súhlasí s predpokladom. Najväčší nárast priemernej 

veľkosti zŕn pri všetkých typoch zliatin bol zaznamenaný do 2 h vystavenia zliatin obom 

teplotám. Vystavenie horčíkových zliatin AZ31, ZE10 a ZE41 teplotám 430 a 450 °C po dobu 

0,5-12 h nemalo výrazný vplyv na zníženie počtu a veľkosti intermetalických fáz, avšak 

v prípade horčíkovej zliatiny typu AZ61 bolo s časom pozorované určité zníženie ich počtu. 

Mohlo tak dochádzať k rozpusteniu intermetalickej fázy Mg17Al12 do tuhého roztoku čo 

prebieha pri rozpúšťacom žíhaní horčíkových zliatin. Vo všeobecnosti je však možné vysloviť 

záver, že zmena mikroštruktúry vybraných horčíkových zliatin vplyvom teploty a času 

prípravy fluoridového konverzného povlaku by nemala výrazne ovplyvniť jeho kvalitu. 

Sledovaný nárast veľkosti zrna by mal iba malý vplyv na mechanické vlastnosti 

analyzovaných zliatin. 

Pripravený fluoridový konverzný povlak na všetkých typoch horčíkových zliatin pozostával 

z primárnej a sekundárnej vrstvy. Sekundárna vrstva bola rozpustená (vyvarená) 

v destilovanej vode za účelom prevencie jej toxicity, pretože do súčasnosti nie sú k dispozícii 

toxikologické údaje uvedenej soli. Rozpúšťanie sekundárnej vrstvy vyvarením bolo ukončené, 

až keď EDS analýza potvrdila len prítomnosť prvkov Mg a F. Zistené chemické zloženie 

primárnej vrstvy pomocou EDS analýzy na všetkých typoch zliatin
3
 pomerovo odpovedalo 

zlúčenine MgF2.  

SEM analýza povrchu fluoridového konverzného povlaku na horčíkových zliatinách typu 

AZ31 a AZ61 (okrem povlaku pripraveného pri 450 °C a čase 12 h) preukázala prítomnosť 

defektov v podobe pórov, pričom pozorovaná veľkosť pórov bola väčšia v prípade povlakov 

pripravených na horčíkovej zliatine AZ31 v porovnaní s AZ61. S dlhšími časmi ponoru 

horčíkovej zliatiny AZ61 v tavenine soli Na[BF4] bolo pozorované postupné zaceľovanie 

pórov, až boli pozorované len preliačiny, zatiaľ čo v prípade horčíkovej zliatiny AZ31 nebola 

pozorovaná eliminácia ich veľkostí. Hrúbka povlaku pripraveného pri teplote 450 °C 

vykazovala podobný trend rastu ako u vzoriek pripravených pri nižšej teplote. Výrazný nárast 

hrúbky povlaku bol zaznamenaný medzi 2-4 h expozície vzoriek v tavenine. Dlhšie časy 

ponorenia vykazovali spomalenie rýchlosti rastu primárneho povlaku. Pokles hrúbky povlaku 

pri teplote 450 °C bol zaznamenaný v prípade horčíkovej zliatiny typu AZ31 a AZ61 v čase 

ponorenia 8 a 12 h, čo pravdepodobne súvisí s rastom sekundárnej vrstvy Na-Mg-F na úkor 

primárnej vrstvy. Pri dlhšom čase ponorenia horčíkovej zliatiny AZ61, a to po dobu 12 h pri 

teplote 450 °C, bol zaznamenaný výrazný nárast hrúbky povlaku. V tomto prípade bol 

v povlaku EDS analýzou detegovaný Al, ktorý mohol ovplyvniť mechanizmus rastu vrstvy 

jeho zabudovaním sa do povlaku.  

Výsledky elektrochemických skúšok koróznej odolnosti vzoriek s fluoridovým konverzným 

povlakom preukázali výrazne pozitívny vplyv na elektrochemické charakteristiky 

horčíkových zliatin typu AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41. Fluoridový konverzný povlak 

pripravený pri teplotách 430 a 450 °C obecne prispel k zvýšeniu koróznej odolnosti z pohľadu 

                                                 
3  Okrem miest intermetalických fáz v povlaku pozorovaných v prípade ZE10 a ZE41. 
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termodynamiky (Ecorr) aj kinetiky (icorr, Rp
4
). Zlepšenie elektrochemických charakteristík 

horčíkových zliatin s fluoridovým konverzným povlakom (MgF2).  

Z grafu závislosti zistených hodnôt Ecorr na čase ponorenia horčíkových zliatin AZ31, AZ61, 

ZE10 a ZE41 v tavenine soli Na[BF4] (viď. obr. 13) je možné vidieť, že Ecorr prislúchajúci 

horčíkovým zliatinám bez povlaku klesal v rade ZE41>AZ31>AZ61>ZE10. Už po pol hodine 

ponorenia zliatin ZE41, ZE10 a AZ61 v prípade oboch teplôt prípravy povlaku v tavenine soli 

Na[BF4] dochádza k výraznému nárastu Ecorr, zatiaľ čo v prípade horčíkovej zliatiny AZ31 

nebolo pozorované zásadné zlepšenie. Pri dlhších časoch ponorenia v tavenine dochádza 

k ďalšiemu nárastu Ecorr a po 8 h ponoru v tavenine klesá už hodnota Ecorr v rade 

ZE41>ZE10>AZ61>AZ31. Z toho je zrejmé, že v prípade horčíkovej zliatiny ZE10 došlo 

k najväčšiemu nárastu hodnoty Ecorr a naopak najmenší nárast hodnoty Ecorr bol pozorovaný 

v prípade horčíkovej zliatiny AZ31. Pri povlakovaní horčíkových zliatin pri vyššej teplote 

(450 °C) a dobe 8 h boli dosiahnuté vyššie hodnoty Ecorr v porovnaní so vzorkami 

povlakovanými po rovnaký čas pri nižšej teplote (430 °C).  

 

Obrázok č. 13: Graf závislosti zistených hodnôt Ecorr na čase ponorenia horčíkových zliatin 

AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41 v tavenine soli Na[BF4]. 

Na obr. 14 je uvedený graf závislosti zistených hodnôt icorr na čase ponorenia horčíkových 

zliatin AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41 v tavenine soli Na[BF4]. Z grafu je zrejmé, že vzorky 

s fluoridovým konverzným povlakom vykazovali nižšie hodnoty icorr v porovnaní so vzorkami 

horčíkových zliatin bez povlaku. Najmenší pokles icorr bol zaznamenaný u horčíkovej zliatiny 

typu AZ31 a naopak najväčší pokles v porovnaní s počiatočným stavom bol zaznamenaný 

v prípade horčíkových zliatin typu AZ61 a ZE41. Horčíková zliatina ZE10 po 2 h ponoru 

v tavenine Na[BF4] vykazovala najväčší vplyv teploty na hodnotu icorr. Zistené hodnoty sa 

líšili až o 3 rády v prospech vyššej teploty (450 °C). Doba ponoru 8 h horčíkovej zliatiny 

ZE10 v tavenine soli Na[BF4] pri teplote 450 °C už výrazne neovplyvnila hodnotu icorr, avšak 

pri nižšej teplote bol zaznamenaný výrazný pokles. 

                                                 
4  Výnimkou je fluoridový konverzný povlak pripravený na horčíkovej zliatine typu AZ31 pripravený pri 

teplote 430, 450 °C a dobe povlakovania 0,5 h. 
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Obrázok č. 14: Graf závislosti zistených hodnôt icorr na čase ponorenia horčíkových zliatin 

AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41 v tavenine soli Na[BF4].
5
 

Korózne napadnutie vo forme pittingu je typické pre horčíkové zliatiny, a to z dôvodu vzniku 

mikrogalvanických článkov medzi intermetalickými fázami, ktoré zvyčajne vystupujú ako 

mikro-katódy a tuhým roztokom prísadových prvkov v horčíku, ktorý zvyčajne vystupuje ako 

mikro-anóda. Táto forma korózneho napadnutia bola pozorovaná pri meraní 

potenciodynamických skúšok koróznej odolnosti u väčšiny vzoriek, kde bol aj určený Epitt. 

Ten sa na krivkách prejavoval skokovou zmenou prúdovej hustoty, i. Defekty prítomné 

v povlakoch, ako sú póry či mierne zvlnenie, mohli prispieť k vzniku korózneho napadnutia 

vo forme pittingu. Vo všeobecnosti, s dlhšími časmi ponoru zliatin v tavenine Na[BF4] 

dochádzalo k posunu Epitt k vyšším hodnotám, a to pravdepodobne z dôvodu určitého 

vyhladzovania povrchu či eliminácie pozorovaných defektov. V prípade vzoriek ZE10 a ZE41 

bez povlaku a vzoriek AZ61 s fluoridovým konverzným povlakom pripravených pri teplote 

450 °C a čase ponoru 2 h nebol pri meraní potenciodynamických skúšok detegovaný Epitt, čo 

môže súvisieť s nastaveným rozsahom merania, kedy by sa Epitt mohol prejaviť až pri vyšších 

hodnotách ako bol stanovený rozsah merania. 

Pre komplexnejšie študovanie časovo závislého korózneho správania sa horčíkových zliatin 

bez a s fluoridovým konverzným povlakom v SBF roztoku pri teplote 37 ± 2 °C bola zvolená 

elektrochemická charakterizácia s využitím metódy EIS. Pre vyhodnotenie boli použité 

ekvivalentné obvody označené ako A, B, C a D na obr. 12. 

Vzorky horčíkových zliatin bez fluoridového konverzného povlaku vykazovali v časovej rade 

ponorenia v SBF roztoku najdynamickejšie správanie vo vývoji hodnôt Rp, a to najmä 

pri kratších časoch expozície (do 24 h). Pri dlhších časoch ponorenia v SBF roztoku  

(nad 24-48 h) v prípade horčíkovej zliatiny typu AZ61 došlo k výraznejšiemu 

a v prípade  ZE10 pozvoľnejšiemu poklesu hodnôt Rp. Horčíková zliatina ZE41 vykazovala 

v dlhších časoch expozície (nad 24-48 h) v SBF roztoku len miernu zmenu v stanovených 

hodnotách Rp a napokon v prípade horčíkovej zliatiny AZ31 bol pozorovaný nárast hodnôt Rp 

až do času ponorenia 96 h, za ktorým nasledoval pri čase ponorenia 168 h už výraznejší 

pokles. Dynamická zmena hodnôt Rp v počiatočnej fáze súvisí s tvorbou koróznych produktov 

                                                 
5 Os y je z dôvodu lepšej prehľadnosti získaných výsledkov v logaritmickej stupnici. 
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na povrchu leštených zliatin. Korózne produkty sa tak bránia prechodu korózneho prostredia 

k povrchu horčíkových zliatin a tým zabraňujú ich ďalšej korózii (zaznamenané zvýšenie 

hodnoty Rp). Naopak pokles hodnôt Rp zaznamenaný okolo 24 h ponorenia v SBF roztoku 

súvisí so vznikom defektov ako sú póry či trhliny vo vrstve koróznych produktov, čo súvisí aj 

s následne väčšou plochou povrchu horčíkových zliatin vystavených účinkom korózneho 

prostredia. Pri dlhších časoch ponorenia nebol (okrem zliatiny AZ61) zaznamenaný už 

výraznejší pokles, alebo nárast hodnôt Rp, čo súvisí s ustálením tvorby koróznych produktov 

na povrchu horčíkových zliatin. Na vyhodnotenie získaných Nyquistových diagramov boli 

použité ekvivalentné obvody A a B (obr. 12), ktoré odpovedali buď prebiehajúcej korózii na 

povrchu horčíkových zliatin s príspevkom odporu vzniknutých koróznych produktov (obvod 

A), alebo vzniku koróznych produktov, ktoré vykazovali vyššiu stabilitu na povrchu 

horčíkových zliatin (obvod B). Induktívna slučka, ktorá bola prítomná hlavne pri korózii 

horčíkovej zliatiny AZ61 môže súvisieť s fenoménmi adsorpcie a desorpcie vyskytujúcimi sa 

na povrchu vzorky.  

Vzorky s fluoridovým konverzným povlakom, ktoré boli vystavené účinkom SBF roztoku 

vykazovali zvýšenie koróznej odolnosti horčíkových zliatin (okrem prípadu vzoriek 

horčíkovej zliatiny AZ31 pripravených pri 430, 450 °C a dobe povlakovania 0,5 h). Obecne je 

možné tvrdiť, že vyššia teplota tvorby povlaku prispela k zvýšeniu koróznej odolnosti vzoriek 

pripravených pri rovnakej dobe povlakovania v tavenine Na[BF4]. Taktiež dlhší čas ponorenia 

v tavenine Na[BF4] prispel k zvýšeniu koróznej odolnosti skúšaných vzoriek. Zlepšenie 

koróznej odolnosti vzhľadom na podkladový materiál bolo pozorované v rade AZ31 < AZ61 

< ZE10 < ZE41. Pri ponorení horčíkových zliatin s fluoridovým konverzným povlakom bol 

pozorovaný ako nárast, tak pokles Rp. Toto rozdielne chovanie môže súvisieť buď 

s utesňovaním defektov vo fluoridovom konverznom povlaku koróznymi produktmi 

(pozorovaný nárast hodnôt Rp), alebo naopak došlo k porušeniu povlaku účinkom vzniku 

koróznych produktov, čím aj k odhaleniu ďalšej plochy podkladového kovu (pozorovaný 

pokles hodnôt Rp). Relatívne malé zvýšenie koróznej odolnosti v porovnaní s inými typmi 

horčíkových zliatin bolo pozorované v prípade AZ31. Malý nárast koróznej odolnosti 

(a v prípade doby povlakovania 0,5 h bolo zaznamenané zhoršenie koróznej odolnosti) 

v porovnaní so vzorkami horčíkovej zliatiny bez povlaku mohol súvisieť s pozorovanou 

morfológiou fluoridového konverzného povlaku. V povlaku boli zaznamenané výrazné 

defekty, ktoré ako preukázala plošná EDS analýza v prípade doby povlakovania 0,5 h pri 

430 °C zasahovali až na podkladový kov. Defekty tak umožnili prestup korózneho média 

k povrchu podkladového kovu a mohli tak vzniknúť lokalizované miesta korózneho 

napadnutia. Na vyhodnotenie Nyquistových diagramov vzoriek s fluoridovým konverzným 

povlakom boli využité obvody C a D (obr. 12), ktoré súviseli s prítomnosťou neporušeného 

fluoridového konverzného povlaku (obvod C), alebo došlo k jeho porušeniu (obvod D).  

Pri pozorovaní vývoja korózneho napadnutia pomocou ponorových skúšok bol po ponorení 

leštených horčíkových zliatin typu AZ31, AZ61, ZE40 a ZE41 do SBF roztoku na ich 

exponovanej ploche okamžite pozorovaný vývoj vodíkových bublín.. Vývoj vodíkových 

bublín pri ponorení vzoriek horčíkových zliatin s fluoridovým konverzným povlakom do SBF 

roztoku nebol zaznamenaný ani v jednom prípade. Sumárne vyhodnotenie priebehu 

korózneho napadnutia horčíkových zliatin bez a s fluoridovým konverzným povlakom je 

uvedené v tab. 5. Z nej je možné usudzovať, že vzorky horčíkovej zliatiny AZ31 vykazovali 

pri dlhších časoch expozície v SBF roztoku najväčšiu mieru korózneho napadnutia. Toto 

pozorovanie súhlasí aj s výsledkami potenciodynamických skúšok koróznej odolnosti, ako aj 

s výsledkami merania EIS. Slabšia odolnosť fluoridového konverzného povlaku tak 

pravdepodobne súvisí s výraznými defektmi v podobe pórov, ktoré boli pozorované pri štúdiu 

morfológie povlaku. Vzorky zliatin ZE10 s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným 

pri teplote 430 °C a čase ponorenia 2 a 8 h a vzorky ZE10 pripravené pri 450 °C a čase 
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ponorenia 0,5 a 2 h vykazovali aj pri dlhších časoch expozície v SBF roztoku len mierne 

korózne napadnutie. Pri teplote 450 °C a čase ponorenia vzorky ZE10 v tavenine 8 h bolo 

neboli zaznamenané žiadne známky korózneho napadnutia ani po 168 h v SBF roztoku. 

Vzorka horčíkovej zliatiny ZE41 s fluoridovým konverzným povlakom pripraveným pri 

teplote 430 °C a čase ponorenia v tavenine 0,5 h nevykazovala výrazne zlepšenie koróznej 

odolnosti v porovnaní s horčíkovou zliatinou ZE41 bez fluoridového konverzného povlaku. 

U ostatných vzoriek zliatiny ZE41 s fluoridovým konverzným povlakom bolo pozorované 

výrazné zlepšenie odolnosti proti korózii v porovnaní s referenčnou vzorkou. Celkovo 

najvýraznejšie zlepšenie odolnosti proti korózii v porovnaní s referenčnou vzorkou (bez 

fluoridového konverzného povlaku) bolo pozorované v prípade horčíkovej zliatiny AZ61.  

EDS analýza koróznych produktov v priečnych rezov horčíkových zliatin s fluoridovým 

konverzným povlakom preukázala vo všetkých prípadoch prítomnosť O, P, C, Cl, Na a Ca. 

Tieto prvky indikujú v koróznych produktoch prítomnosť oxidov, hydroxidov, uhličitanov, 

fosfátov, či chloridov. Vytvorené korózne produkty môžu do určitej miery brániť prestupu 

korózneho prostredia k podkladovému kovu, avšak z dlhodobého hľadiska neposkytujú 

dostatočnú ochranu proti korózii v dôsledku ich pórovitosti a rozpustnosti v kvapalinách. 

Mechanizmus priebehu korózneho napadnutia vzoriek s fluoridovým konverzným povlakom 

môže byť popísaný nasledovne. V miestach poškodenia povlaku (v dôsledku rastových 

defektov) dochádza k prestupu SBF roztoku až k podkladovému kovu, ktorý s ním reaguje za 

vzniku koróznych produktov a H2. Zvyšujúce sa množstvo koróznych produktov 

a uvoľneného H2 má za dôsledok zvýšenie tlaku na fluoridový konverzný povlak, až napokon 

dôjde k jeho mechanickému porušeniu (prasknutiu), čím tak dochádza k prestupu väčšieho 

množstva SBF roztoku k podkladovému kovu, a tým sa celý proces ďalej urýchľuje. 
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Tabuľka č. 5: Vyhodnotenie priebehu korózie zliatin typu AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41 bez 

a s fluoridovým konverzným povlakom ponorených do SBF roztoku pri 37 ± 2 °C. 
Z

li
a
ti

n
a
 

Povrchová 

úprava 
5 min 1 h 2 h 4 h 8 h 16 h 24 h 48 h 96 h 168 h 

A
Z

3
1

 

Bez povlaku           

430 °C 

0,5 h           

2 h           

8 h           

450 °C 

0,5 h           

2 h           

8 h           

A
Z

6
1

 

Bez povlaku           

430 °C 

0,5 h           

2 h           

8 h           

450 °C 

0,5 h           

2 h           

8 h           

Z
E

1
0

 

Bez povlaku           

430 °C 

0,5 h           

2 h           

8 h           

450 °C 

0,5 h           

2 h           

8 h           

Z
E

4
1

 

Bez povlaku           

430 °C 

0,5 h           

2 h           

8 h           

450 °C 

0,5 h           

2 h           

8 h           

● bez prítomnosti korózneho napadnutia, ● zaznamenaná prítomnosť malého rozsahu 

korózneho napadnutia, ● prítomnosť väčšieho rozsahu korózneho napadnutia,  

● korózia prítomná na celom povrchu testovaných vzoriek. 
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7. VÝSLEDKY – II. ČASŤ 

Druhá časť výsledkov je zameraná na detailné hodnotenie fluoridového konverzného povlaku 

pripraveného na horčíkovej zliatine typu AZ61 z hľadiska morfológie, mikroštruktúry či 

chemického zloženia. K popisu možného mechanizmu vzniku fluoridového konverzného 

povlaku na horčíkovej zliatine typu AZ61 bola využitá izotermická metóda. 

7.1. Detailná analýza fluoridového konverzného povlaku pripraveného na 

horčíkovej zliatine typu AZ61 

Na obr. 15 je uvedená SEM a TEM – EDS analýza lamiel pripravených pomocou FIB rezu zo 

vzoriek horčíkovej zliatiny AZ61, ktoré boli ponorené do taveniny Na[BF4] po dobu 4 h pri 

teplote 430 a 450 °C. Vzorky boli po vyňatí z taveniny vložené do vriacej destilovanej vody 

po dobu 10 min za účelom odstránenia zvyškov taveniny z ich povrchu. Povlak bol v oboch 

prípadoch tvorený dvoma vrstvami. TEM s využitím EDS preukázala, že primárna vrstva 

povlaku bola tvorená systémom prvkov Mg-F a sekundárna systémom Na-Mg-F. V prípade 

vzorky pripravenej pri teplote 450 °C bola v základnej štruktúre materiálu detegovaná častica 

o prvkovom zložení Al-Mn, čo odpovedá intermetalickej fáze AlxMny, ktorá je typická pre 

tento typ horčíkovej zliatiny. Primárna vrstva fluoridového konverzného povlaku bola 

v oboch prípadoch tvorená kolumnárnymi zrnami. Vzorka pripravená pri nižšej teplote 

(430 °C) vykazovala prítomnosť jemnejších kolumnárnych zŕn v primárnej vrstve povlaku 

v porovnaní so vzorkou pripravenou pri teplote 450 °C. 

  
a) 4 h, 430 °C, SEM b) 4 h, 430 °C, TEM, EDS 

  
c) 4 h, 450 °C, SEM d) 4 h, 450 °C, TEM, EDS 

Obrázok č. 15: Mikroštruktúra fluoridového konverzného povlaku, SEM, TEM, EDS. 

Analýzou difrakčného záznamu získaného primárnej a sekundárnej vrstvy fluoridového 

konverzného povlaku pomocou TEM bolo preukázané, že sekundárna vrstva odpovedá soli 

Na[MgF3] a primárna vrstva fluoridového konverzného povlaku odpovedá zlúčenine MgF2. 

Pre overenie kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov získaných využitím EDS analýzy 

a TEM difrakčných záznamov z primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku bola 

zvolená XPS analýza. Pre analýzu bola využitá vzorka horčíkovej zliatiny AZ61 pripravená 

vložením do taveniny Na[BF4] po dobu 4 h pri 450 °C s následným vyvarením sekundárnej 

vrstvy v destilovanej vode. Na obr. 16(a) je uvedené spektrum s vysokým rozlíšením pre 
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väzbovú energiu Mg 1s, získané blízko povrchu, tzn. po odprašovaní 60 s, čo odpovedá hĺbke 

36 nm od povrchu pripraveného povlaku. Prvotným odprášením povrchu boli odstránené 

nečistoty v podobe adsorbovaného O2, CO2 či N2. Analyzované spektrum (obr. 16(a)) 

obsahuje 2 maximá. Prvé maximum bolo detegované pri 1306,6 eV, čo odpovedá zlúčenine 

MgF2 a druhé, menšie maximum detegované pri 1302,32 eV, ktoré odpovedá zlúčenine 

Mg(OH)2. Na obr. 16(b) je uvedená zmena obsahu prvkového zloženia v závislosti na hĺbke 

odprašovania. Z grafu je zrejmé, že atómový pomer F k Mg-F v primárnej vrstve sa výrazne 

nemení a je okolo 1,5. Hrúbka primárnej vrstvy bola odprašovaním určená na 1,6 μm.  

  
a) spektrum Mg 1s s vysokým rozlíšením - 

povrch 

b) prvkové zloženie odprašovaného 

hĺbkového profilu 

Obrázok č. 16: XPS analýza. 

7.2. Kinetika a mechanizmus rastu primárnej vrstvy fluoridového konverzného 

povlaku na horčíkovej zliatine typu AZ61 

K určeniu kinetiky rastu primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku na horčíkovej 

zliatine typu AZ61 boli pripravené vzorky ponorením tejto zliatiny do taveniny Na[BF4] po 

dobu 0,5 až 36 h pri teplotách 410, 420, 430, 440 a 450 °C. Po vyňatí z taveniny boli vzorky 

z dôvodu odstránenia sekundárnej vrstvy vyvarené v destilovanej vode. Ďalej bola pomocou 

SEM analýzy vzoriek priečnych rezov určená hrúbka vytvorenej primárnej vrstvy.  

V závislosti na teplote taveniny bol do určitého času ponorenia vzoriek pozorovaný nárast 

hrúbky primárnej vrstvy povlaku. Avšak po tomto náraste bol vždy zaznamenaný pokles 

v hodnotách hrúbky primárnej vrstvy povlaku, kedy bolo ukončené ďalšie meranie. 

Preložením nameraných hrúbok povlaku
6

 vynesených v závislosti na čase ponorenia 

v tavenine Na[BF4] exponenciálnou funkciou, boli získané hodnoty maximálneho stupňa 

konverzie, y0, v čase t = ∞. Ten odpovedá najväčšej hrúbke povlaku, ktorú je možné 

dosiahnuť, hmax. Priemerná hodnota maximálneho stupňa konverzie bola stanovená na  

2,18 ± 0,14 μm.  

Stanovenie mechanizmu rastu primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku a určenie 

rýchlostnej konštanty bolo vykonané pre všetky analyzované teploty. Pre každú určenú 

hrúbku primárnej vrstvy povlaku bola vypočítaná hodnota stupňa konverzie, α, pre čas 

ponorenia v tavenine, t.  

                                                 
6  Mimo zaznamenané hodnoty poklesu. 
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Na experimentálne namerané dáta α a t boli aplikované kinetické rovnice, u ktorých bol 

predpoklad, že by mohli odpovedať mechanizmu študovaného procesu. Z grafu funkcie 

 g(α) = k ∙ t  bola potom určená hodnota rýchlostnej konštanty rastu vrstvy k(T) ako smernica 

priamky. Podľa určenej hodnoty spoľahlivosti, R, bola použitá kinetická rovnica akceptovaná, 

alebo vyvrátená. Analýzou dát bolo zistené, že primárna vrstva fluoridového konverzného 

povlaku sa pri teplote 410 °C riadi parabolickým zákonom α2 = k · t a pri teplotách 420, 430, 

440 a 450 °C rast vrstvy prebieha podľa Janderovej rovnice [1 (1 α)
1/3

]
2
 = k · t. 

V Prílohe 4 sú uvedené odpovedajúce hodnoty a grafy pre všetky vyšetrované teploty 

prípravy. 

S využitím Arrheniovho empirického vzťahu bola z grafu závislosti hodnôt 

ln k (odpovedajúcich Janderovej rovnici) na 1/T určená hodnota aktivačnej energie, Ea, na 

82,87 kJ · mol
–1

 a hodnota predexponenciálneho faktora, A, na 8,22 s
–1

. 
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8. DISKUSIA – II. ČASŤ 

Pri SEM a TEM – EDS analýze lamiel vzoriek s primárnou a sekundárnou vrstvou 

fluoridového konverzného povlaku pripravených pri teplotách 430 a 450 °C bol pozorovaný 

rozdiel v ich štruktúre. Vzorka pripravená pri nižšej teplote (430 °C) vykazovala prítomnosť 

jemnejších kolumnárnych zŕn v primárnej vrstve povlaku a menšiu hrúbku vytvorenej 

sekundárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku v porovnaní so vzorkou pripravenou 

pri vyššej teplote (450 °C).  

V prípade vzoriek pripravených pri teplote 430 °C a rovnakom čase ponorenia v tavenine bola 

pozorovaná nižšia odolnosť pred koróziou v porovnaní s teplotou prípravy 450 °C. Tento 

výsledok je tak možné vysvetliť práve prítomnosťou jemnejších kolumnárnych zŕn, čo súvisí 

s väčším počtom hraníc zŕn. Väčší počet hraníc zŕn by tak mohol súvisieť aj s väčším počtom 

defektov v štruktúre, ktorými by mohol SBF roztok prestupovať ľahšie v porovnaní 

s povlakom pripraveným pri vyššej teplote. Pri vzájomnom kontakte povrchu horčíkovej 

zliatiny s SBF roztokom potom dôjde k vzniku koróznych produktov, ktoré môžu prípadné 

defekty vyplniť, čím sa tak eliminuje vznik ďalšej korózie (pri EIS bol pozorovaný nárast 

hodnôt Rp), alebo pri ich vzniku dôjde k ďalšiemu poškodeniu povlaku, čo ďalej súvisí 

s poklesom koróznej odolnosti (pozorovaný pokles hodnôt Rp).  

Pomocou TEM analýzy boli získané difrakčné záznamy primárnej a sekundárnej vrstvy, 

vďaka ktorým bolo preukázané, že analyzovaná primárna vrstva fluoridového konverzného 

povlaku je tvorená zlúčeninou MgF2 a sekundárna vrstva je tvorená podvojnou soľou 

NaMgF3. Pre ďalšiu analýzu chemického zloženia bola zvolená XPS, vďaka ktorej bolo 

z povrchu (presnejšie z hĺbky 36 nm) získané spektrum s vysokým rozlíšením pre Mg 1s (obr. 

16(a)) ktoré potvrdzuje, že fluoridový konverzný povlak je tvorený zlúčeninou MgF2, avšak 

oproti TEM analýze bola preukázaná ešte prítomnosť malého množstva Mg(OH)2. Pri 

vyvarení vzoriek v destilovanej vode z dôvodu odstránenia sekundárnej vrstvy tak mohlo 

dôjsť k nahradeniu F
–
 iónov v štruktúre MgF2 za OH

–
 ióny. V tom prípade by sa jednalo 

o zlúčeniny so všeobecným vzorcom MgF2– x(OH)x. V grafe na obr. 16(b) bola zistená 

odchýlka v pomere atómov F k Mg od zlúčeniny MgF2. Pomer atómov F k Mg bol stanovený 

na približne 1,5. Táto odchýlka mohla byť spôsobená technológiou odprašovania Ar
+
 iónmi, 

kedy dochádza k prednostnému odprašovaniu ľahších prvkov. 

Na obr. 17 je uvedená schematické znázornenie nami predpokladaného mechanizmu vzniku 

primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku. V uvedenom systéme nie je predpoklad 

k zmene oxidačného čísla F
–I

 či Na
I
, avšak pre vytvorenie zlúčeniny MgF2 je nutná oxidácia 

Mg
0
 na Mg

II
. Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že oxidácia Mg bude sprevádzaná 

redukciou B prítomného v zlúčenine BF3 z oxidačného čísla III na 0.  

 
Obrázok č. 17: Predpokladaný mechanizmus vzniku fluoridového konverzného povlaku. 
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Na povrchu primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku boli po vyvarení sekundárnej 

vrstvy pozorované defekty v podobe preliačin, ktoré sa s postupom času zaceľovali. Toto 

pozorovanie by mohlo súvisieť s reakciou intermetalických fáz ako AlxMny a Mg17Al12 s  BF3 

a následne s NaF, ktorého účinkom dochádza taktiež k vzniku sekundárnej vrstvy v podobe 

NaMgF3. Reakciou uvedených fáz by tak mohlo dochádzať k vzniku podvojných, či 

potrojných fluoridov (napr. Na5Al3F14, Na3AlF3, NaMgAlF7, NaMnF3). Vyvarenie 

sekundárnej vrstvy v destilovanej vode by tak mohlo viesť k ich odstráneniu a tým aj k vzniku 

uvedených preliačin.  

Pri vyhodnocovaní hrúbky vytvorenej primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku 

v závislosti na čase ponorenia v tavenine pri danej teplote, bol v určitom čase pozorovaný 

pokles v hrúbke povlaku. Tento pokles môže súvisieť s rýchlosťou rastu primárnej vrstvy 

určenou rýchlostnou konštantou (k1), ktorá v určitom momente už mohla nadobúdať nižšie 

hodnoty v porovnaní s rýchlostnou konštantou rastu sekundárnej vrstvy (k2). Tak by mohlo 

dôjsť k prednostnému rastu sekundárnej vrstvy na úkor primárnej. 

Vďaka izotermickej metóde boli určené kinetické rovnice matematických modelov, ktoré 

najpravdepodobnejšie vystihujú rast primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku. Na 

obr. 18 je uvedený graf s oblasťami platnosti najpravdepodobnejších dejov určujúcich rast 

primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku. Do teploty 410 °C a času ponorenia 36 h 

bol rast vrstvy riadený jednoduchým parabolickým zákonom, ktorý prislúcha difúzii v jednej 

priestorovej dimenzii. Vtedy pravdepodobne dochádzalo k difúzii F
–
 iónov do hexagonálnej 

mriežky s tesným usporiadaním (hexagonal close packed, HCP) kovového horčíka, keďže 

anión F
–
 je so svojím polomerom 133 pm jedným z najmenších aniónov vôbec. Pri vyšších 

teplotách ponorenia sa začínala uplatňovať difúzia v troch priestorových dimenziách 

a mechanizmus rastu je možné popísať pomocou Janderovej kinetickej rovnice. Z tohto 

dôvodu je možné vysloviť predpoklad, že rast fluoridového konverzného povlaku je riadený 

difúziou, pričom Ea pre vznik MgF2 bola určená na 82,87 kJ ∙ mol
–1

 a hodnota A na 8,22 s
–1

. 

 
Obrázok č. 18: Graf zobrazenia oblastí uplatňujúcich sa mechanizmov rastu primárnej 

vrstvy fluoridového konverzného povlaku. 
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9. ZÁVERY 

Predkladaná práca rozširuje poznatky o príprave fluoridového konverzného povlaku na 

horčíkových zliatinách typu AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41. Fluoridový konverzný povlak bol 

pripravený nekonvenčným spôsobom, a to vložením horčíkových zliatin do roztavenej soli 

Na[BF4] pri teplote 430 a 450 °C po rôznu dobu expozície. Prvá časť experimentálnej práce 

bola zameraná na hodnotenie mikroštruktúry tvárnených horčíkových zliatin a ich zmien 

v závislosti na čase teplotnej expozície, ďalej bola sledovaná morfológia a hrúbka 

pripraveného fluoridového konverzného povlaku. Pri vybraných technologických 

parametroch bola vykonaná elektrochemická korózna charakterizácia vzoriek horčíkových 

zliatin s fluoridovým povlakom a vzoriek zliatin bez fluoridového konverzného povlaku. Na 

záver prvej časti boli vykonané ponorové skúšky vzoriek horčíkových zliatin bez 

a s fluoridovým konverzným povlakom.  

Z vykonaných experimentov v I. časti je možné vysloviť nasledujúce závery: 

- S nárastom času výdrže horčíkových zliatin pri teplote 430 a 450 °C po dobu 0,5-12 h 

došlo k nárastu ich priemernej veľkosti zŕn. Najväčší nárast bol pozorovaný do 2 h 

expozície zliatin obom teplotám. Uvedené podmienky v prípade zliatin AZ31, ZE10 

a ZE41 nemali výrazný vplyv na veľkosť a počet intermetalických fáz. Určité zníženie 

počtu intermetalických fáz bolo zaznamenané iba v prípade horčíkovej zliatine AZ61. 

- Na všetkých typoch horčíkových zliatin AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41 bol úspešne 

pripravený nekonvenčný fluoridový konverzný povlak ponorením horčíkových zliatin 

do roztavenej soli Na[BF4]. 

- Fluoridový konverzný povlak bol zložený z dvoch vrstiev a to z primárnej, ktorá bola 

v kontakte s podkladovým kovom o zložení Mg-F a zo sekundárnej o zložení  

Na-Mg-F. Výnimkou bol fluoridový konverzný povlak pripravený na horčíkovej 

zliatine AZ61 pri 450 °C a čase ponorenia v tavenine 12 h, kde bola pomocou EDS 

analýzy zistená prítomnosť Al a morfológia povlaku vykazovala výraznú členitosť.  

- Sekundárnu vrstvu fluoridového konverzného povlaku o zložení Na-Mg-F bolo možné 

vyvariť v destilovanej vode. 

- Primárna vrstva fluoridového konverzného povlaku rovnomerne pokrývala povrch 

horčíkových zliatin a EDS analýza preukázala rovnomerné rozmiestnenie prvkov Mg 

a F v povlaku. 

- V primárnej vrstve fluoridového konverzného povlaku na horčíkových zliatinách boli 

prítomné defekty v podobe pórov či preliačin. Pomocou plošnej EDS analýzy miest 

defektov nebolo okrem fluoridového konverzného povlaku pripraveného na 

horčíkovej zliatine typu AZ31 pri teplote 430 °C a času prípravy 0,5 h preukázané, že 

defekty zasahujú až na podkladový kov. 

- V primárnej vrstve fluoridového konverzného povlaku boli na horčíkových zliatinách 

typu ZE10 a ZE41 pozorované intermetalické zlúčeniny s obsahom F, vedľa ktorých 

sa často vyskytovali malé defekty v podobe pórov. 

- Výrazný nárast hrúbky primárnej vrstvy povlaku bol zaznamenaný medzi 2-4 h 

expozície vzoriek horčíkových zliatin v tavenine. Pokles hrúbky primárnej vrstvy 

povlaku bol zaznamenaný v prípade horčíkovej zliatiny typu AZ31 a AZ61 v čase 

ponorenia 12 a 8 h a pri teplote 450 °C, čo pravdepodobne súvisí s rýchlejším rastom 

sekundárnej vrstvy Na-Mg-F na úkor primárnej vrstvy. V prípade horčíkovej zliatiny 

AZ61 a doby ponorenia 12 h pri teplote 450 °C bol zaznamenaný výrazný nárast 

hrúbky povlaku. V tomto prípade bol v povlaku EDS analýzou detegovaný Al, ktorý 

mohol ovplyvniť mechanizmus rastu vrstvy jeho zabudovaním sa do povlaku. 
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- Výsledky elektrochemických skúšok (EIS a PD) koróznej odolnosti vzoriek bez 

a s fluoridovým konverzným povlakom v SBF roztoku pri teplote 37 ± 2 °C preukázali 

z pohľadu termodynamiky (Ecorr) či kinetiky (icorr, Rp) výrazne pozitívny vplyv 

fluoridového konverzného povlaku na elektrochemické korózne charakteristiky 

analyzovaných horčíkových zliatin. 

- Pri povlakovaní horčíkových zliatin pri vyššej teplote (450 °C), boli dosiahnuté vyššie 

hodnoty Ecorr v porovnaní so vzorkami povlakovanými po rovnaký čas pri nižšej 

teplote  (430 °C). S vyššou teplotou (450 °C) a s nárastom času ponorenia vzoriek 

v tavenie bolo pozorované výraznejšie zníženie icorr v porovnaní so vzorkami 

povlakovanými po rovnaký čas pri nižšej teplote  (430 °C). 

- Ponorovými skúškami vzoriek bez a s fluoridovým konverzným povlakom v SBF 

roztoku pri teplote 37 ± 2 °C bolo preukázané zlepšenie koróznej odolnosti vzoriek 

s fluoridovým konverzným povlakom. Získané výsledky boli v súlade s výsledkami 

elektrochemických skúšok koróznej odolnosti (EIS, PD). 

- Najvýraznejšie zlepšenie koróznej odolnosti horčíkových zliatin typu AZ31, AZ61, 

ZE10 a ZE41 bolo dosiahnuté pri teplote 450 °C a čase ponorenia v tavenine Na[BF4] 

8 h. Avšak výrazné zlepšenie bolo pozorované už pri teplote 430 °C a čase ponorenia 

2 h. 

II. časť experimentálnej práce bola zameraná na detailné hodnotenie fluoridového 

konverzného povlaku pripraveného na horčíkovej zliatine typu AZ61 z hľadiska morfológie, 

mikroštruktúry a chemického zloženia. V tejto časti boli taktiež vykonané experimenty 

k popisu možného mechanizmu vzniku fluoridového konverzného povlaku na horčíkovej 

zliatine typu AZ61. 

Z vykonaných experimentov v druhej časti práce je možné vysloviť nasledujúce závery: 

- Pri analýze defektov pomocou FIB bolo preukázané, že defekty sa nachádzajú len vo 

vrchnej časti povlaku, a teda nezasahujú až k podkladovému kovu. Taktiež bolo 

pozorované úplné pokrytie vzoriek primárnou vrstvou povlaku s jej relatívne 

rovnomernou hrúbkou. 

- Vzorka fluoridového konverzného povlaku pripravená pri nižšej teplote (430 °C) 

vykazovala prítomnosť jemnejších kolumnárnych zŕn v primárnej vrstve v porovnaní 

so vzorkou pripravenou pri vyššej teplote (450 °C).  

- Pomocou TEM analýzy boli získané difrakčné záznamy primárnej a sekundárnej 

vrstvy, vďaka ktorým bolo preukázané, že analyzovaná primárna vrstva fluoridového 

konverzného povlaku je tvorená zlúčeninou MgF2 a sekundárna vrstva je tvorená 

podvojnou soľou NaMgF3. 

- Pomocou XPS analýzy bolo potvrdené, že primárna vrstva je zložená z MgF2 s malým 

obsahom Mg(OH)2. 

- V práci je uvedený pravdepodobný mechanizmus vzniku primárnej vrstvy 

fluoridového konverzného povlaku. Kde je základným krokom rozklad soli Na[BF4] 

na NaF a BF3, pričom BF3 môže ďalej reagovať s Mg za vzniku B a MgF2. Na 

povrchu horčíka (jeho zliatin) tak dochádza k tvorbe MgF2, ako primárnej vrstvy 

fluoridového konverzného povlaku. 

- Vďaka izotermickej metóde boli určené kinetické rovnice matematických modelov, 

ktoré najpravdepodobnejšie vystihujú rast primárnej vrstvy fluoridového konverzného 

povlaku. Do teploty 410 °C a času ponorenia 36 h bol rast vrstvy riadený 

jednoduchým parabolickým zákonom, ktorý prislúcha difúzii v jednej priestorovej 

dimenzii. Vtedy pravdepodobne dochádzalo k difúzii F
–
 iónov do HCP mriežky 

kovového horčíka. Pri vyšších teplotách ponorenia vzoriek AZ61 v tavenine Na[BF4] 
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sa začínala uplatňovať difúzia v troch priestorových dimenziách a mechanizmus rastu 

je možné popísať pomocou Janderovej kinetickej rovnice.  

- Hodnota Ea pre vznik primárnej vrstvy fluoridového konverzného povlaku bola určená 

na 82,87 kJ ∙ mol
–1

 a hodnota A na 8,22 s
–1

. 

Ďalšou navrhovanou témou výskumu, ktorá vyplýva z poznatkov predkladanej práce je: 

- Zníženie teploty prípravy fluoridového konverzného povlaku na horčíkových 

zliatinách pomocou prípravy iónových tavenín (zmesi soli Na[BF4] napr. s  NaF, BaF2, 

CaF2, MgF2), kde by mohlo dochádzať ku kľúčovému  rozkladu Na[BF4] na BF3 

a NaF už pri nižších teplotách v porovnaní s čistou soľou Na[BF4]. 

- Charakterizácia fluoridového konverzného povlaku pripraveného nekonvenčnou 

technológiou na horčíkových zliatinách typu AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41 z hľadiska 

bio-kompatibility v prostredí in vivo. 
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