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1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V dnešní době je vyuţití hořčíku a jeho slitin rozšířeno v automobilovém, 

leteckém a spotřebním průmyslu, kde dochází k nahrazení těţších materiálů, jako 

jsou oceli, litiny, slitiny mědi a dokonce i hliníkové slitiny. Důvodem je jejich nízká 

specifická hmotnost, dobrá odolnost proti creepu, obrobitelnost a slévatelnost. 

Limitujícími vlastnostmi hořčíkových slitin jsou nízká hodnota modulu pruţnosti 

v tahu a vysoká chemická reaktivita, tzn. značná náchylnost ke korozi [1]–[7]. 

Pro mnoho aplikací je vyţadována znalost nejen statických vlastností i únavového 

chování, proto se výzkum stále zabývá těmito lehkými slitinami [8], [9]. 

Mechanismus únavového porušování Mg slitin probíhá skluzem ve vhodně 

orientovaných zrnech. Při pokojové teplotě je však deformace omezena přítomností 

pouze tří skluzových systémů. Nad teplotou 220 °C dochází k aktivaci dalších 

skluzových systémů v prizmatických a pyramidálních rovinách. Kromě 

krystalografického skluzu se jako další moţnost plastické deformace uplatňuje 

dvojčatění. Tento způsob deformace je podmíněn vhodně orientovaným zatíţením 

[1], [10]–[11].  

Vzhledem k vysoké reaktivitě Mg se pozornost stále více obrací ke zvyšování 

korozní odolnosti [12]. Výsledky vědeckých výzkumů ukazují, ţe korozní vlastnosti 

Mg slitin mohou dosahovat lepších hodnot neţ u některých uhlíkových ocelí a slitin 

hliníku obsahujících měď. Korozní odolnost je ovlivňována jiţ v průběhu výroby, 

a proto je pro dosaţení lepší korozní odolnosti nutné pouţití slitin vysoké čistoty. 

Pro odolnost v roztocích chloridů jsou povaţovány za mezní koncentrace hlavních 

neţádoucích prvků: Fe = 0,017 hm.%, Ni = 0,0005 hm.%, Cu = 0,1 hm.% [2], [13]. 

Hořčíkové slitiny nejčastěji podléhají galvanické a důlkové korozi. Zeng a kol. 

ve své práci [14] rovněţ popisují napadení Mg slitin korozí mezikrystalovou, 

štěrbinovou, dále pak korozním praskáním (SCC) a korozní únavou (CF).  

Povrchové úpravy jsou efektivní metody prevence proti koroznímu napadení [1]. 

Pro Mg slitiny jsou dostupné povlaky chemické, elektrochemické a nekovové 

a povlaky vytvořené fyzikálními metodami [13]. Elektrochemické konverzní 

povlaky jsou často pro hořčíkové slitiny upřednostňovány díky tlustší a odolnější 

ochranné vrstvě. Z tohoto důvodu dochází stále k vývoji nových metod na principu 

anodické oxidace, jako jsou postupy plazmatické elektrolytické oxidace (PEO) 

Anomag či Keronit [15]–[17]. 

PEO proces probíhá v elektrolytu při vysokém provozním napětí a nízké 

proudové hustotě, coţ vede k plazmovému výboji. Teplota elektrolytu se z pokojové 

teploty zvýší v plazmové zóně přibliţně o 1000 °C, tím dojde ke vzniku 

tzv. skelných nebo keramických anodických povlaků s vysokou tvrdostí 

a otěruvzdorností [13], [18]–[20]. Povlak je obvykle tvořen bariérou na rozhraní 

slitina/povlak, kterou následuje mezivrstva s relativně nízkou pórovitostí a vnější 

vrstva obsahující rozměrnější kavity a póry [21]. Existuje mnoho faktorů, které 

ovlivňují vlastnosti a odolnost těchto povrchových úprav. Patří mezi ně především 
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chemické sloţení slitiny, proudová hustota, napětí, frekvence, sloţení elektrolytu, 

doba procesu, před-úprava či následné zpracování povrchu [15], [22]–[24]. 

K hodnocení korozní ochrany jsou nejčastěji vyuţity elektrochemické metody, které 

vyţadují poměrně krátkou expozici v roztoku NaCl, obecně s výsledky ukazujícími 

zvýšení korozní odolnosti při aplikaci povlaku [25], [26]. V práci [19] Liang a spol. 

uvádějí, ţe hlavní korozní ochranu poskytuje především vnitřní vrstva. Selhání 

povlaku je pak přisuzováno přístupností korozního roztoku přes defekty v povlaku 

a nestabilitě MgO, čím dochází k nahrazení pasivní vrstvy Mg(OH)2.  

Pro určité aplikace je důleţité, aby povrchová úprava nedegradovala únavové 

chování materiálů. Několik prací se zabývá problematikou únavové ţivotnosti 

anodizovaných hořčíkových slitin, nicméně vliv elektrochemických konverzních 

povlaků nebyl dosud dostatečně popsán. Často je prezentováno, ţe anodizovaná 

vrstva degraduje únavové vlastnosti. Jsou však i případy, kdy negativní vliv 

pozorován nebyl [15], [16], [27]. Práce [15] uvádí, ţe Anomag proces nemá ţádný 

vliv na únavové chování slitiny AZ91. Yerokhin a spol. prezentují únavové chování 

hořčíkové slitiny (2 % Al, 1 % Zn, 0,2 % Mn) s povrchovou úpravou procesem 

Keronite. Uvádějí, ţe Keronite povlak sníţil únavový limit při tloušťkách 7 a 15 m 

pouze o 3 a 10 % [16]. Tyto hodnoty jsou výrazně niţší, neţ uvádí další práce [27], 

která se zabývá vlivem tloušťky anodizované vrstvy na únavové chování. 

Přítomnost korozního prostředí při únavovém zatěţování je další významný 

faktor, který je nezbytné brát v úvahu. Práce na toto téma zkoumají různé typy 

hořčíkových slitin ze skupin AZ, AM či ZK vyrobené obvykle protlačováním nebo 

litím pod tlakem [7] [28], [29]. Studie [7] uvádí, ţe protlačované slitiny mají oproti 

litým výrazně delší únavovou ţivotnost jak na vzduchu, tak v 3,5% NaCl, a to i se 

skutečností, ţe korozní rychlost protlačovaných slitin je několikanásobně vyšší neţ 

tlakově litých. Podmínky únavového zatěţování se v dostupných pracích rovněţ liší. 

Většina publikovaných prací vyuţívá symetrický cyklu, liší se však způsob 

zatěţování; nejčastěji tah–tlak [28], [30] a ohyb za rotace [7]. Rovněţ se liší 

prostředí, ve kterém byl materiál testován. Nejčastěji vyuţívaný je roztok chloridu 

sodného o různých koncentracích, ale byly testovány i prostředí jako zvýšená 

relativní vlhkost [29] nebo chlorid vápenatý (CaCl2) [28]. Autoři práce [30] 

se ve své studii zaměřili na slitinu AZ80–T5, kterou podrobili únavovému testu 

při symetrickém cyklu se zatíţením tah–tlak a frekvencí 20 Hz. Vyhodnocením S-N 

křivek získali srovnání meze únavy pro různá prostředí. Zatímco v prostředí nízké 

relativní vlhkosti (35–40 %) byla mez únavy pro 10
7
 cyklů 135 MPa, při zvýšení 

relativní vlhkosti na 80 % došlo ke sníţení na 110 MPa a v přítomnosti 5% NaCl 

k drastické redukci meze únavy na 30 MPa. 

Bylo publikováno nemalé mnoţství prací zabývající se hořčíkovými slitinami 

jejich unavovými vlastnostmi a metodami zvýšení korozní odolnosti. Problematika 

kombinace únavových testů, korozního prostředí a povrchových úprav, konkrétně 

elektrochemických povlaků, které nabízí podstatné zvýšení korozní odolnosti, 

tvrdosti a otěruvzdornosti, je však pro hořčíkové slitiny téměř nedotčeným tématem. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je určení vlivu plazmatického elektrolytického 

povlaku (PEO) na únavové vlastnosti extrudované hořčíkové slitiny AZ61 

a stanovení meze únavy v laboratorních podmínkách na vzduchu a v prostředí 3,5% 

vodného roztoku chloridu sodného. 

Experimentální práce probíhala v následujících krocích: 

(1) Strukturní analýza experimentální slitiny 

(2) Stanovení optimálních podmínek PEO zpracování pro vytvoření 

rovnoměrného povlaku vhodného pro testování únavového chování.  

(3) Podrobná analýza provedené povrchové úpravy 

(4) Korozní testy 

(5) Testování vysokocyklového únavového chování a srovnání pro materiál bez 

povlaku a s PEO povlakem při laboratorní teplotě na vzduchu a v prostředí 

3,5% NaCl 

(6) Fraktografická analýza 

 

3 EXPERIMENT  

3.1 Experimentální materiál 

Pro experiment byla zvolena komerční hořčíková slitina AZ61 (6,20 % Al, 

0,61 % Zn, 0,22 % Mn). Materiál byl dodán společností Magnesium Elektron Ltd. 

ve formě extrudovaných tyčí o průměru 20 mm. Pro optimalizaci přípravy PEO 

povlaků byly z dodaných tyčí nařezané ploché vzorky kolmo na směr tváření 

o tloušťce 2,5 mm (d=20 mm) a jejich povrch byl broušen brusnými papíry 

do zrnitosti 1200 při chlazení vodou. Válcová únavová tělesa byla vyrobena 

ve směru protlačování rotačním obráběním a následně ručně broušeny pro zamezení 

vlivu obrábění.  

 

3.2 Popis experimentu 

Vzorky byly bezprostředně před PEO procesem čištěny v acetonu za pouţití 

ultrazvukové lázně, následně opláchnuty demineralizovanou vodou a osušeny 

horkým vzduchem. Pro zajištění elektricky vodivého spojení byly vzorky uchyceny 

ocelovými svorkami a kontakt ocel/slitina byl chráněn lakem „lacquer 45“ 

(MacDermid plc.). Tento lak byl rovněţ pouţitý pro ochranu závitů na únavových 

tělesech. Pracovní plocha plochých vzorků, tzn. plocha exponovaná v elektrolytu, 

byla 6,7 cm
2
. Pro únavová zkušební tělesa byla pracovní plocha definována 

11,3 cm
2
.  
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Povlak byl vytvořen postupně pro jednotlivé vzorky v 1000 ml elektrolytu 

o teplotě mezi 293–303 K umístěném v nádobě s dvojitými stěnami pro umoţnění 

chlazení vodou. Jako pomocná elektroda byl vyuţitý plech z antikorozní oceli 304 

válcového tvaru o délce 150 mm a průměru 90 mm. PEO proces byl proveden 

za konstantní proudové hustoty při testovaných hodnotách 70, 130 a 200 mA cm
–2

 

za pouţití zdroje střídavého proudu, frekvence 50 Hz a čtvercového cyklu 

s poměrem pozitivní/negativní proudová hustota jp/jn = –1,2. Vyuţity byly dva 

elektrolyty připravené z demineralizované vody; první o sloţení 10 g dm
–3

 

dekahydrátu difosforečnu sodného (Na4P2O7.10H2O), 11 g dm
–3

 křemičitanu 

sodného (Na2SiO3) a 2,5 g dm
–3

 hydroxidu draselného (KOH). Druhý elektrolyt byl 

o stejném sloţení s přidanými 8 g dm
–3

 fluoridu draselného (KF). Koncentrace látek 

v mol dm
–3

 byly 0,022 pro dekahydrát difosforečnu sodného, 0,090 pro křemičitan 

sodný, 0,045 pro hydroxid draselný a 0,138 pro fluorid draselný. Délka přípravy 

povlaků byla 60, 180, 300, 540 a 1800 s a po ukončení procesu PEO byly vzorky 

opláchnuty demineralizovanou vodou a osušeny teplým vzduchem. 

Měření vysokocyklové únavy bylo provedeno na válcových zkušebních tyčích se 

závitovými hlavami (M16x1), měrnou délkou 15 mm a průměrem 7 mm v reţimu 

řízeného zatíţení s vyuţitím míjivého zátěţného cyklu v tahu s parametrem 

asymetrie R=0 a frekvencí 90 Hz. Experimentální materiál byl testovaný 

v základním stavu (bez povlaku) a s PEO povlakem při laboratorní teplotě 

na vzduchu a v neutrálním 3,5% vodném roztoku NaCl. Pro testy korozní únavy 

byly jednotlivé vzorky spojeny s nádobou, která byla před začátkem zatěţování 

naplněna 0,5 dm
–3

 roztoku. Fraktografická analýza byla provedena na vzorcích 

s amplitudami napětí zvolených v celé oblasti ţivotnosti experimentálního materiálu 

ve všech testovaných podmínkách. Studium míst iniciace únavových trhlin bylo 

kromě analýzy lomových ploch doplněno o pozorování sekundárních trhlin 

na měrné délce únavových těles v blízkosti lomu. 

 

4 HLAVNÍ VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Slitina AZ61 

Struktura experimentální slitiny pozorovaná elektronovým mikroskopem 

ve směru tváření, kde směr tváření je souběţný s boční stranou snímku, je zobrazena 

na obr. 1. Snímky ukazují, ţe struktura je tvořena zrny o velikosti v rozsahu ~7 aţ 

40 µm, u kterých nebyl pozorován vliv deformace v průběhu tváření. EDX analýza 

ukázala přítomnost sekundární fáze Mg17Al12 vyloučené na hranicích zrn a dále 

se ve struktuře vyskytovaly sekundární fáze na bázi Al–Mn a Mg–Si, často rovněţ 

vyloučené na hranicích zrn. Obě fáze se vyskytovaly především ostrohranného tvaru 

o velikosti 1–15 µm, přičemţ fáze Al–Mn byla často deformovaná ve směru tváření. 

EDX analýza fází označených čísly v obr. 1 odhalila atomový poměr Al:Mn 

~1,2:1 a Mg:Si ~2,4:1. Srovnáním s publikovanými pracemi zabývající se strukturou 

Mg slitin [31], [32], [33] ukazují hodnoty atomového poměru pro Al–Mn 
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na přítomnost některé z fází Al8Mn5, Al15Mn4, přičemţ je hodnota bliţší sloţení 

Al8Mn5. Pro fázi Mg–Si, která byla pozorovaná méně často, odpovídá sloţení fázi 

Mg2Si. Rovněţ byla identifikována fáze vyskytující se ve formě řetízků ve směru 

protlačování obsahující zirkonium.  

 

Obr. 1. Mikrostruktura hořčíkové AZ61 slitiny pozorované ve směru tváření,  

leptáno 2% Nital . 

Průměrná tvrdost slitiny AZ61 získaná z 10 měření v různých místech průřezu 

byla 64 ± 2 HV0,1. Tvrdost nejčastěji vyskytujících se intermediárních fází byla 

získána metodou nanoindentace. Získána byla hodnota 9,3 GPa (948 HV) pro fázi 

Al–Mn a 6,2 GPa (632 HV) pro Mg–Si.  

 

4.2 Proces PEO 

Počáteční experimentální práce byly zaměřeny na zkoumání vlivu proudové 

hustoty na napěťovou odezvu, tloušťku a rovnoměrnost povlaku. Experimenty byly 

prováděny v elektrolytu bez obsahu KF, tzn. 10 g dm
–3

 Na4P2O7.10H2O, 11 g dm
–3

 

Na2SiO3 a 2,5 g dm
–3

 KOH při zvolené proudové hustotě 70, 130 a 200 mA cm
–2

 

v časech 300 a 1800 s. Z výsledků vyplynula jako nejvhodnější hodnota proudové 

hustoty pro další experimenty 130 mA cm
–2

. Vliv fluoridu draselného a délka 

zpracování byla zkoumána v elektrolytu o stejném chemickém sloţení s přidanými 

8 g dm
–3

 KF [25] v časech 60, 180, 300, 540 a 1800 s. 

Obr. 2 (a) a (b) ukazují napěťovou odezvu s fotografiemi vzorků v průběhu PEO 

zpracování pro elektrolyt bez a s obsahem KF v čase 1800 s. Pro elektrolyt bez 

obsahu KF (obr. 2. (a)), byla hodnota napětí, kdy začíná jiskření, ~230 V v čase 

100 s. Napětí dále vzrůstalo pomalejší rychlostí na maximum ~285 V v čase 300 s 

a v čase ~540 s došlo ke skokovému poklesu z ~280 V na ~190 V, následovaném 

pozvolným sníţením napětí na hodnotu ~140 V. Při poklesu napětí došlo rovněţ 

k výraznému utlumení akustického jevu. Přidáním KF do elektrolytu došlo 

k výrazné změně napěťové odezvy (obr. 2 (b)). Začátek jiskření se objevil jiţ v čase 

25 s při napětí ~190 V, následovaném velmi pomalým zvýšením na ~200 V v čase 

900 s. Poté došlo k akceleraci rychlosti růstu a v čase 1650 s bylo napětí ~245 V, 

kdy došlo ke skokovému sníţení na hodnotu ~140 V a opětovnému zvýšení 
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na ~175 V po 1800 s. V průběhu celého procesu v obou elektrolytech bylo 

pozorováno uvolňování plynu. 

Fotografie vzorků během PEO zpracování v obr. 2 zachycují vzhled jiskření. 

Po 60 s zpracování v elektrolytu bez obsahu KF (obr. 2 (a)) byly pozorované tmavé 

skvrny způsobené zvýšenou lokální oxidací objevující se náhodně na povrchu 

jednotlivých vzorků. V této fázi nebylo pozorované ţádné jiskření. První jiskření 

(mnoho drobných bílých jisker) se objevilo při změně charakteru napěťové odezvy 

na ~230 V. Menší mnoţství oranţových jisker větší velikosti se objevilo 

na maximální hodnotě napětí společně s bílými drobnými jiskrami. Při skokovém 

poklesu napětí viditelné efekty vymizely a jemné bílé jiskření se objevilo 

po opětovném zvýšení a ustálení napětí. V porovnání s předchozím procesem bylo 

v elektrolytu obsahující KF (obr. 2 (b)) během počáteční fáze jiskření pozorováno 

větší mnoţství jemných bílých jisker. Brzy po této fázi se společně s počátečním 

jemným jiskřením objevily bílé jiskry větší velikosti vyskytující se nejprve 

na okrajích vzorku a později i ve vnitřní oblasti. Oranţové jiskry se objevily 

při zvýšení napětí a při skokovém sníţení napětí došlo rovněţ k zastavení 

viditelného jiskření, které se znovu objevilo po zvýšení napětí. V elektrolytu 

s obsahem KF nebyly pozorované ţádné oblasti zvýšené oxidace, které byly 

evidentní v počáteční fázi v prvním elektrolytu. 
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Obr. 2.  Fotografie vzorků v průběhu PEO zpracování slitiny AZ61 v elektrolytu  

(a) bez obsahu KF a (b) s obsahem KF 

Povrchová morfologie povlaků vytvořených v časech 60, 180, 300, 540 a 1800 s 

v elektrolytu bez obsahu KF je znázorněna v obr. 3. Obr. 3 (a) ukazuje lokální 

zvýšenou oxidaci na vzorku po 60 s zpracování. Napětí dosáhlo během této fáze 

~130 V a nebylo pozorované ţádné jiskření. Ovlivněné oblasti dosahovaly velikosti 

v rozmezí několika mikrometrů aţ po několik set mikrometrů. Oxidační produkt 

pokrývající ovlivněné oblasti, obsahoval velké mnoţství prasklin širokých aţ 

několik desítek mikrometrů, které mohly být způsobené smrštěním v průběhu 

procesu. Bliţší zkoumání menších napadených oblastí odhalilo přítomnost 

sekundárních fází v blízkosti středu (obr. 3 (b)). Tyto fáze byly lokální chemickou 

analýzou EDX identifikovány jako Al–Mn částice, které se v zobrazení zpětně 
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rozptýlených elektronů ukázaly jako světlé útvary. Místa, která nebyla ovlivněna 

lokální oxidací, vykazovala charakter broušeného povrchu. Struktura povlaků 

připravených v časech 180, 300 a 540 s byla pórovitá s jemnými prasklinami 

na povrchu (obr. 3 (c)–(e)). Tyto povlaky vznikly v průběhu jiskření. V čase 180 s 

byly jiskry bílé a napětí dosáhlo ~250 V. Po 300 s bylo bíle jiskření doprovázeno 

většími oranţovými jiskrami a napětí dosáhlo maximální hodnoty ~285 V. Skoková 

změna se objevila po 540 s, kdy jiskření úplně ustalo. Později je ukázáno, ţe je 

struktura tvořena poměrně malými výčnělky, které vytváří relativně jemně pórovitou 

strukturu. Povrchová struktura povlaku vytvořeného v čase 1800 s při napětí ~140 V 

byla poměrně hrubého charakteru obsahující větší póry a praskliny (obr. 3 (f)). 

 

Obr. 3.  Snímky povrchů vzorků slitiny AZ61 po provedeném PEO zpracování v elektrolytu bez 

obsahu KF v časech (a) a (b) 60 s, (c) 180 s, (d) 300 s, (e) 540 s a (f) 1800 s. 
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Vzhled povrchů povlaků vytvořených v elektrolytu s přidaným fluoridem 

draselným v časech 60, 300, 540 a 1800 s, je znázorněn na obr. 4. Jiţ po 60 s 

zpracování byl na celém povrchu vzorku vytvořen porézní povlak s relativně 

rovnoměrnou distribucí pórů. Póry dosahovaly velikosti v průměru od ~1 do ~5 µm. 

Na rozdíl od vzorku zpracovaného v čase 60 s v elektrolytu bez obsahu KF se 

v tomto případě jiskření jiţ objevilo a nárůst napěťové odezvy byl podstatně 

rychlejší. I v tomto případě byly v povlaku EDX analýzou identifikovány fáze 

na bázi Al–Mn. V těchto oblastech byla pozměněna morfologie povlaku, avšak bez 

evidence podstatných kavit. Povlaky velmi podobného vzhledu byly vytvořeny 

v časech 180 a 300 s, coţ ukazuje pro vzorek zpracovaný po dobu 300 s (obr. 4 (b)). 

Pórovitá struktura s výčnělky pozorovaná u povlaků vytvořených v elektrolytu bez 

obsahu KF se v tomto případě nevyskytovala. Povlaky na obr. 4 (a) a (b) obsahují 

síťoví jemných prasklin. Delší časy zpracování způsobily vznik oblastí hladkého 

materiálu obsahující méně pórů a značné mnoţství prasklin. Po délce zpracování 

540 s pokrýval hladký materiál pouze malou část povrchu v izolovaných oblastech 

(obr. 4 (c)). Po 1800 s však byl tento vzhled přítomný na celém povrchu vzorku 

(obr. 4 (d)). Obr. 4 (e) znázorňuje vzorek po zpracování 1800 s v menším zvětšení, 

kde jsou šipkami vyznačené vyčnívající útvary dosahující velikosti ~100 µm. 

Struktura rovněţ obsahovala velké póry a zduření. Při délce zpracování 300 s 

a déle v elektrolytu obsahující KF byl v okolí hran vzorků pozorován jakoby 

"vláknitý" materiál vyčnívající z povrchu povlaku. Při delších časech zpracování 

se tento materiál vyskytoval ve větším mnoţství a to nejen na hranách. Výčnělky 

bylo velmi snadné odstranit jemným setřením, přičemţ vytvořený povlak zůstal 

pevně spojený s povrchem. V průběhu PEO zpracování došlo k samovolnému 

odstranění části tohoto materiálu, který byl následně shromáţděný a blíţe 

pozorovaný (obr. 4 (f)). Materiál byl tvořen útvary, často válcového tvaru, 

s relativně hladkým povrchem o velikosti aţ 100 µm. Na některých částech lze 

pozorovat lomovou plochu odhalující, ţe materiál obsahuje póry. Tyto útvary mají 

velmi podobný vzhled jako výčnělky na povrchu povlaku vyznačenými šipkami 

v obr. 4 (e). 

Snímky z elektronového mikroskopu příčných řezů povlaků vytvořených v časech 

60, 180, 300, 540 a 1800 s v obou elektrolytech jsou zachycené na obr. 5, kde 

obr. 5 (a)–(e) znázorňují povlaky vytvořené v elektrolytu bez obsahu KF. Obr. 5 (a) 

ukazuje volně uchycený materiál na povrchu vzorku, který byl vytvořen v oblasti 

lokálního zvýšení oxidace. Obr. 5 (b)–(d) znázorňují tvorbu povlaku na celkovém 

povrchu vzorku, přičemţ se tloušťka povlaku zvýšila z ~10 µm po 180 s na ~35 µm 

po 540 s. Snímky odhalují, ţe povlak byl tvořený bariérou na rozhraní slitiny 

s povlakem a vnější vrstvou, které byly oddělené pásmem se zvýšenou porozitou. 

Malé výčnělky se vyskytovaly na povrchu vnější vrstvy a vytvářely vzhled jemně 

pórovité struktury. Po přechodu napětí přes skokovou změnu došlo k významné 

modifikaci morfologie povlaku, který byl tvořen oblastmi s hustou sítí prasklin 

s různorodou tloušťkou od ~60 do 100 µm. Bariéra o tloušťce ˂1 µm zůstala 

na rozhraní se slitinou a vrstva hladšího materiálu na povrchu povlaku. 
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(a) (b)

(d)(c)

(f)(e)

 

Obr. 4.  Snímky povrchů vzorků slitiny AZ61 s PEO povlaky vytvořenými v elektrolytu 

s přidaným KF v časech (a) 60 s, (b) 300 s, (c) 540 s, (d) a (e) 1800 s; (f) úlomky shromáţděné 

z elektrolytu po ukončení procesu. 

Příčné řezy vzorků s povlaky formovanými v elektrolytu obsahující KF jsou na  

obr. 5 (f)–(j). Ve srovnání s předchozím zpracováním byly povlaky výrazně tenčí. 

Pro vzorek zpracovaný v čase 180 s byla tloušťka povlaku ~5 µm a v časech 300 

a 540 s došlo pouze k velmi malému nárůstu. Pro srovnání, tloušťka povlaku 

vytvořeného v elektrolytu bez obsahu KF v čase 540 s byla ~35 µm. Pouze v čase 

1800 s došlo k relativně velkému nárůstu tloušťky aţ na ~70 µm (obr. 5 (j)). 

Podobně jako v případě povlaků bez obsahu fluoru vytvořených v časech před 

skokovým sníţením napěťové odezvy, byl povlak sloţený z bariéry na rozhraní se 

slitinou a vnější vrstvou oddělenými pórovitou mezivrstvou. Drobné výčnělky 

se však v povlacích vytvořených v elektrolytu s obsahem KF nevyskytovaly. Póry 
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o průměru několika mikrometrů pozorované ve vnější vrstvě korespondovaly 

s velikostí pórů na povrchu. V obr. 5 (h) je ukázán povlak formovaný v čase 300 s 

ve větším zvětšení. Lokální chemická analýza ve střední části vnější vrstvy ukázala 

aţ na ~4 at.% F podobné výsledky jako v případě elektrolytu bez obsahu KF.  

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(f)

(g)

(i)

(h)

(j)
 

Obr. 5.  Příčné řezy slitiny AZ61 s PEO povlaky vytvořenými v elektrolytu bez obsahu KF 

v časech (a) 60 s, (b) 180 s, (c) 300 s, (d) 540 s a (e) 1800 s; a v elektrolytu s přidaným KF  

(f) aţ (j) ve stejných časech. 

 

4.2.1 Analýza PEO povlaků 

Pro podrobnou analýzu PEO zpracovaní a porovnání povlaků vytvořených 

v elektrolytu bez a s obsahem KF byly vhledem k tloušťce, rovnoměrnosti a adhezi 

zvoleny povlaky vytvořené v čase 300 s při proudové hustotě 130 mA cm
–2

. 

Bliţší zkoumání vlivu sekundárních fází Al–Mn bylo provedeno na vzorcích 

zpracovaných v čase 60 a 300 s v obou elektrolytech (obr. 6). Příčné řezy vzorků 

po zpracování v elektrolytu bez obsahu KF jsou znázorněné v obr. 6 (a) a (b). 
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Po 60 s byla většina povrchu vzorku pokryta anodickým oxidickým povlakem, který 

byl příliš tenký, aby byl detekován na příčném řezu v obr. 6 (a). Fáze Al–Mn leţela 

v kavitě ~15 µm široké a ~10 µm hluboké. Stěny kavity byly pokryty porézním 

materiálem, který byl rovněţ pozorován na povrchu. Povrch částice se shodoval 

s původním povrchem vzorku, coţ indikuje, ţe byla částice exponována 

v elektrolytu od začátku PEO zpracování. Částice Al–Mn byla na povrchu lehce 

zoxidovaná a došlo rovněţ k oxidaci slitiny v blízkém okolí. Část oxidačního 

produktu mohla být odstraněna v průběhu přípravy metalografického výbrusu. 

Příčný řez vzorkem s povlakem vytvořeným v čase 300 s odhalil, ţe fáze Al–Mn 

byla obklopena materiálem povlaku, který ji izoloval od materiálu slitiny. Zatímco 

materiál zakrývající částici měl podobný vzhled jako vnější vrstva povlaku, materiál 

uvnitř kavity byl porézní. Bariéra o tloušťce několika set nanometrů byla opět 

přítomna na rozhraní se slitinou. 

Obr. 6 (c) a (d) znázorňují fázi na bázi Al–Mn v povlacích vytvořených 

v elektrolytu obsahující KF formovanými v časech 60 a 300 s. Částice na obr. 6 (c) 

byla spojena s kavitou ve slitině o šířce ~8 µm a hloubce ~6 µm s vrchní částí 

korespondující s původním povrchem slitiny. Spodní částí byla fáze spojena 

se slitinou a na stranách byla pokryta oxidačním produktem. Velikost byla 

srovnatelná s fází v obr. 6 (a), nicméně kavita byla výrazně menší. Fáze Al–Mn 

v povlaku vytvořeném v čase 300 s na obr. 6 (d) se vyskytovala v kavitě o větších 

rozměrech ve srovnání s kavitou na (obr. 6 (c)) a částice byla rovněţ v kontaktu 

se slitinou. Kavita byla vyplněna porézním oxidačním produktem a na povrchu 

pokryta materiálem srovnatelným s okolním povlakem.  

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

 

Obr. 6.  Příčné řezy slitiny AZ61 s PEO zpracováním v elektrolytu bez obsahu KF v časech (a) 

60 s a (b) 300 s; a v elektrolytu s přidaným KF (c) a (d) ve stejných časech. 

Snímek z elektronového mikroskopu na obr. 7 znázorňuje příčný řez 

experimentální slitinou v oblasti výskytu fáze Al–Mn v povlaku vytvořeném v čase 

300 s v elektrolytu obsahující KF společně s EDX analýzou rozloţení prvků. 

Produkty na povrchu částice naznačují, ţe byla částečně zoxidována. Materiál uvnitř 

kavity obsahoval Mg, Al, O, P, K a Si. Mangan byl detekován pouze v částici. 

Výskyt fluoru byl zvýšený ve spodní části kavity. 

XRD analýza odhalila, ţe nezpracovaná slitina vykazovala pouze píky z matrice, 

z povlaků vytvořených v čase 300 s byly získány píky patřící především fázi 

Mg3(PO4)2. Široký pík, centralizovaný v blízkosti 27° indikoval výskyt přibliţně 

30 % amorfní fáze v obou povlacích. V povlaku vytvořeném v elektrolytu 
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s obsahem KF byl rovněţ identifikován SiO2. Absence dalšího výskytu křemíku 

naznačila, ţe se vyskytoval v amorfní podobě. Výskyt MgO není příliš zřejmý 

z důvodu překrytí píky ze slitiny a Mg3(PO4)2. 

 
Obr. 7.  EDX mapping příčného řezu slitiny AZ61 s PEO povlakem vytvořeným v čase 

300 s v elektrolytu s přidaným KF. 

Tvrdostní profily vzorků zpracovaných po dobu 300 s jsou ukázány v obr. 8. 

Nanoidentační měření začíná v zalévací hmotě s krokem 5 m mezi jednotlivými 

vtisky a maximální hloubkou 200 nm. Pro měření byl pouţit Poissonův poměr 

pro povlak o hodnotě 0,22 [34] a 0,30 pro slitinu [3]. Výsledky ukázaly tvrdost mezi 

~6 a 7 GPa pro vnější vrstvu povlaku a 1,3 GPa pro slitinu. Tvrdost slitiny určená 

nanoindentací je v porovnání s hodnotou zjištěnou Vickersovou metodou 

mikrotvrdosti vyšší, coţ je způsobeno pouţitím různých technik měření [35]. 

Z důvodu vysoké porozity nebylo moţné spolehlivě naměřit hodnotu tvrdosti vnitřní 

vrstvy povlaku. Naměřené hodnoty korespondují s údaji publikovanými v předchozí 

práci zaměřené na hořčíkovou slitinu zpracovanou v elektrolytu na bázi křemičitanu 

[36]. Je však zřejmé, ţe vlastnosti PEO povlaku závisí na podmínkách procesu, 

neboť byly naměřeny i výrazně niţší hodnoty[17], [37]. 
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Obr. 8.  Výsledky měření nanoindentace povlaků vytvořených v čase 300 s v elektrolytu 

 bez a s obsahem KF. 
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4.2.2 Korozní testy 

Obr. 9 (a) a (c) zachycuje vzorky slitiny AZ61 v podmínkách (zleva): 

(i) mechanicky broušený, (ii) zpracovaný procesem PEO v elektrolytu bez obsahu 

KF a (iii) zpracovaný procesem PEO v elektrolytu s 8 g dm
–3

 KF. Stejné vzorky 

po expozici 72 a 240 h v solné komoře jsou na obr. 9 (b) a (d). Všechny snímky byly 

pořízeny po kompletním osušení vzorků. Nezpracovaná slitina jiţ po 72 h expozice 

vykazovala napadení lokální korozí (pitting) a na příčném řezu vedeném středem 

vzorku bylo pozorováno několik důlků o hloubce do 20 m. Oproti tomu, na slitině 

zpracované v elektrolytu bez obsahu KF, došlo ke ztmavnutí povlaku v místech, 

která nebyla ovlivněna lokálním zvýšením oxidace v průběhu PEO procesu. Slitina 

zpracovaná v elektrolytu obsahující KF došlo rovněţ ke změnám odstínu, avšak 

v menším rozsahu. Na příčných řezech povlakovaných vzorků nebylo po 72 h 

pozorované ţádné lokální napadení. 

 

Obr. 9.  Fotografie vzorků slitiny AZ61 znázorňující (a) a (c) slitinu bez povlaku, s PEO 

povlakem vytvořeném v čase 300 s v elektrolytu bez obsahu KF a s přidaným KF (v pořadí z leva 

doprava); (b) ukazuje vzhled stejných vzorků jako (a) po expozici 72 h v solné mlze a (d) ukazuje 

stejné vzorky jako (c) po expozici 240 h v solné mlze. 

Po 240 h expozice v solné mlze bylo korozní napadení evidentní na povrchu 

všech vzorků. Příčné řezy znázorněné na obr. 10 (a) aţ (c) ukazují korozní napadení 

o hloubce mezi ~200 a 300 µm. Hranice zrn s vyloučenou fází Mg17Al12 působily 

jako bariéra proti šířícímu se koroznímu napadení [37]. Hloubka koroze byla 

na všech vzorcích měřena v místech, která se vizuálně jevila jako nejvíce napadená. 

Při prodlouţení expozice byla naměřena hloubka napadení ~750, 120 a 470 µm 

pro nezpracovanou slitinu, povlak bez obsahu fluoridu a povlak připravený 

v elektrolytu obsahující KF. Vzhledem k nerovnoměrnosti lokálního napadení však 

nelze pro povlakované vzorky spolehlivě vyhodnotit rozdílnost korozního napadení 

a jeho závaţnost. 

 
Obr. 10.  Snímky příčných řezů ze světelného mikroskopu slitiny AZ61 po expozici 240 h v solné 

mlze; (a) slitina bez povlaku, (b) s povlakem bez obsahu KF a (c) s přidaným KF. 
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Potenciodynamické křivky vzorků exponovaných 72 h v solné mlze naměřené 

v 3,5% roztoku NaCl jsou znázorněny na obr. 11. Měření bylo provedeno jak 

na nezpracované slitině, tak na povlakovaných vzorcích, které po expozici v solné 

mlze nevykazovaly na příčném řezu ţádné korozní napadení. Tato měření byla 

porovnána s daty naměřenými na vzorcích bez předchozí expozice. Nezpracovaná 

slitina vykazovala prudký nárůst proudu způsobený pittingem nad korozním 

potenciálem. Povlakované vzorky vykazovaly méně strmý nárůst před dosaţením 

potenciálu výskytu pittingu a následný trend byl podobný slitině bez povlaku. 

Vytvořené PEO povlaky sníţily proud v katodické části přibliţně pětkrát pro KF-

elektrolyt a stokrát pro elektrolyt bez obsahu KF. Expozice v solné mlze způsobila 

zvýšení katodického proudu přibliţně o jeden řád pro povlak vytvořený bez KF 

a přibliţně stejnou redukci pro povlak vytvořený v elektrolytu s KF. Korozní 

potenciál slitiny s povlaky byl mezi ~50 a 80 mV niţší neţ nezpracované slitiny. 
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Obr. 11.  Polarizační křivky slitiny AZ61 v základním stavu bez povlaku měřené v 3,5% roztoku 

NaCl v porovnání s PEO úpravou před a po expozici 72 h v solné mlze: (a) povlak vytvořený 

v elektrolytu bez obsahu KF a (b) s obsahem KF. 

 

4.3 Únavové testy 

Pro testování vlivu PEO zpracovaní na únavové vlastnosti na vzduch a v 3,5% 

roztoku NaCl byl na základě předchozích výsledků zvolen povlak vytvořený v čase 

300 s při proudové hustotě 130 mA cm
–2

 v elektrolytu s přidaným KF (10 g dm
–3

 

Na4P2O7.10H2O, 11 g dm
–3

 Na2SiO3, 2,5 g dm
–3

 KOH a 8 g dm
–3

 KF).  

 

4.3.1 S–N křivky 

S–N křivky slitiny AZ61 byly vyhodnoceny ve čtyřech různých podmínkách: 

(i) v základním stavu; tzn. bez povrchové úpravy na vzduchu, (ii) v základním stavu 

v 3,5% roztoku NaCl, (iii) s PEO povlakem na vzduchu a (iv) s PEO povlakem 

v 3,5% roztoku NaCl. Experimentální data byla na základě minimalizace součtu 

čtverců odchylek proloţena regresní funkcí Kohout & Věchet [38], (obr. 12). 
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kde, b, C a  jsou parametry regresní funkce, Nf počet cyklů do lomu a  napětí 

v MPa. 

 

Obr. 12.  S–N křivky slitiny AZ61 v základním stavu a s PEO povlakem měřené na vzduchu a v 

3,5% roztoku NaCl proloţené funkcí Kohout & Věchet. 

Testy zastavené po dosaţení 10
7
 cyklů byly povaţovány za ukončené 

a v závislosti napětí σ na počtu cyklů do lomu Nf jsou znázorněny šipkami. 

Na základě stanovených regresních parametrů byla horní mez únavy σhC určena 

pro 10
7
 i 10

8
 cyklů. Vzhledem k rozdílnosti hodnot menší neţ 2% jsou v Tab. 1 

uvedeny hodnoty pouze pro 10
7
 cyklů. 

Tab. 1. Hodnoty horní meze únavy σhC vypočtené funkcí K&V. 

Podmínky 
Bez povlaku 

vzduch 

Bez povlaku 

3,5% NaCl 

PEO povlak 

vzduch 

PEO povlak 

3,5% NaCl 

σhC pro 10
7
 [MPa] 145,4 88,0 91,5 63,8 

 

4.3.2 Fraktografie 

Povrchy únavových lomů byly po ukončení testů podrobeny detailní 

fraktografické analýze. Ve všech čtyřech podmínkách byly zvoleny tři vzorky 

zatěţované na různých napěťových hladinách. Vzhledem k napětí a počtu cyklů 

do lomu byl vţdy vybrán vzorek na začátku, uprostřed a před koncem S–N křivky. 

Z celkového vzhledu lomových ploch na obr. 13 je zřejmé, ţe se únavové trhliny 

šiří z povrchu vzorku a lomová plocha je zřetelně rozdělena na oblast šíření únavové 

trhliny a kvazistatický dolom. Oblast šíření se na úkor kvazistatického dolomu 

zvětšuje se sniţující se amplitudou napětí. Aplikace PEO zpracování výrazně 

ovlivnila povrch slitiny, čímţ umoţnila snadnější iniciaci, tzn. došlo k nárůstu počtu 

míst iniciace únavové trhliny na vzorcích s PEO povlakem, a to jak na vzduchu, tak 

v roztoku NaCl. Tento efekt byl méně patrný na vzorcích zatěţovaných při niţším 
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napětí, coţ bylo pozorované i na tělesech bez povlaku, kde se únavová trhlina šířila 

obvykle z jednoho místa. 

 AZ61 vzduch AZ61 NaCl PEO vzduch PEO NaCl 

Vysoké 

zatíţení 

 
σmax = 260 MPa,  

Nf = 14400 

 
σmax = 260 MPa,  

Nf = 9600 

 
σmax = 300 MPa,  

Nf = 6900 

 
σmax = 230 MPa,  

Nf = 13500 

Střední 

zatíţení 

 
σmax = 200 MPa,  

Nf = 50200 

 
σmax = 160 MPa,  

Nf = 110800 

 
σmax = 160 MPa,  

Nf = 48000 

 
σmax = 120 MPa,  

Nf = 47600 

Nízké 

zatíţení 

 
σmax = 160 MPa,  

Nf = 381800 

 
σmax = 120 MPa,  

Nf = 763000 

 
σmax = 100 MPa,  

Nf = 8345100 

 
σmax = 70 MPa, 

Nf = 2975900 

Obr. 13.  Celkový vzhled lomových ploch slitiny AZ61 v základním stavu a s PEO povlakem 

testované na vzduchu a v 3,5% roztoku NaCl. 

Iniciace únavové trhliny na slitině bez povlaku byla ovlivněna především 

přítomností sekundárních fází na bázi Al–Mn. Jestliţe se tato fáze vyskytovala 

na povrchu ve střední části vzorku, pak vzhledem k tvrdosti a velikosti působila jako 

koncentrátor napětí a iniciátor únavové trhliny (obr. 14 (a)). Tento vliv byl popsán 

i v literatuře [39], [40]. Bliţší zkoumání povrchu únavových těles na měrné délce 

v blízkosti lomu, rovněţ ukazovalo na přispění Al–Mn fází k iniciaci únavové 

trhliny. Sekundární trhliny na vzorku zatěţovaném při maximálním napětí 300 MPa 

korespondující s Al–Mn fázemi jsou zachycené na obr. 14 (b). V přítomnosti 

korozního prostředí došlo k lokálnímu napadení slitiny a únavové trhliny se šířily 

z korozních důlků. Cyklické zatěţování vzorků s PEO povlakem ovlivnilo 

kompaktnost povlaku a docházelo k odlupování vnější vrstvy. Vyšší amplitudy 

napětí způsobily odstranění vnější vrstvy téměř na celé měrné délce, při niţších 

amplitudách došlo k odstranění pouze v blízkém okolí lomu. Obr. 15 (b) znázorňuje 

snímek z elektronového mikroskopu vzorku zatíţeném maximálním napětím 

180 MPa v oblasti odstraněné vnější vrstvy s výskytem jemných trhlin přednostně 

ve směru kolmém na osu zatíţení. Výřez v obrázku ukazuje vzhled stejného vzorku 

po ukončení zkoušky. Oblast iniciace na vzorku s povlakem testovaném na vzduchu 
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při zatíţení σmax = 100 MPa je znázorněna na obr. 15 (a). Lomová plocha byla 

v blízkém okolí iniciace hrubšího charakteru, který se v určité vzdálenosti změnil 

na poměrně hladký povrch. Tento přechod je zřetelný i v obr. 13 při nízkých 

zatíţeních. Na vzorcích s PEO povlakem zatěţovaných v roztoku NaCl bylo 

při delších časech pozorováno podkorodování povlaku a byl rovněţ zaznamenán 

vliv Al–Mn fází. 

(a) (b)

 

Obr. 14.  Iniciace únavové trhliny na fázích Al–Mn vzorku bez povlaku testovaného na vzduchu, 

(a) lomová plocha, σmax = 200 MPa, Nf = 50200 a (b) povrch únavového tělesa v blízkosti lomu, 

σmax = 300 MPa, Nf = 7100. 

(a) (b)

 

Obr. 15.  Iniciace únavové trhliny na vzorku s PEO povlakem testovaném na vzduchu,  

(a) lomová plocha, σmax = 100 MPa, Nf = 8345100 a (b) povrch únavového tělesa s odstraněnou 

vnější vrstvou povlaku, σmax = 180 MPa, Nf = 31300. 

Oblast šíření vykazovala velmi podobný charakter ve všech testovaných 

podmínkách. V oblasti blízké iniciaci byla lomová plocha hrubší s lamelovým 

vzhledem. Rovněţ byly v této oblasti pozorované sekundární trhliny šířící se jak 

po hranicích zrn (lamel), tak i transkrystalicky, jak je ukázáno na vzorku bez 

povlaku zatíţeném maximálním napětím 160 MPa na vzduchu v obr. 16 (a). 

V souladu s literaturou [11] byly pozorované charakteristické rysy vyskytující 

se v párech, které se jeví jako hranice deformačních dvojčat. Toto je zachycené 

a šipkami označené na vzorku bez povlaku zatěţovaném v 3,5% roztoku NaCl 

při σmax = 160 MPa (obr. 16 (b)). V oblasti blízké konečnému dolomu byl povrch 
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méně morfologicky členitý, rovněţ s výskytem sekundárních trhlin a striací 

pozorovaných vţdy ve směru kolmém na směr šíření magistrální trhliny. 

(a) (b)

(e) (f)

(c) (d)

 

Obr. 16. Oblast šíření únavové trhliny slitiny AZ61 a) bez povlaku, σmax = 160 MPa, Nf = 381800, 

vzduch, b) bez povlaku, σmax = 160 MPa, Nf = 110800, 3,5% NaCl.  

Oblast kvazistatického dolomu vykazovala stejné charakteristické rysy ve všech 

podmínkách a kromě velikosti plochy se oblast významně nelišila ani v závislosti 

na velikosti napětí. Tato plocha byla charakteristická jamkovým vzhledem, který 

napovídá, ţe se jedná o tvárný kvazistatický dolom. V této oblasti byly rovněţ 

pozorované Al–Mn částice ukotvené v jamkách.  

 

5 ZÁVĚRY 

Disertační práce přinesla řadu výsledků velmi široké problematiky, které pomohly 

lépe objasnit otázky z oblasti korozní ochrany hořčíkových slitin plazmatickou 

elektrolytickou oxidací a jejího vlivu na únavové chování těchto slitin v prostředí 

chloridových iontů. Poznatky získané v průběhu experimentální práce mohou 

pomoci k rozšíření vyuţití těchto atraktivních materiálů. 

Na základě strukturní analýzy protlačované hořčíkové slitiny AZ61, optimalizace 

a podrobné analýzy povrchové úpravy metodou plazmatické elektrolytické oxidace 

(PEO), zkoušek vysokocyklové únavy a fraktografické analýzy byly popsány účinky 

PEO povlaku vytvořeném v alkalickém elektrolytu na bázi křemičitan–fosforečnanu 

na únavovou ţivotnost a iniciaci únavové trhliny na vzduchu a v 3,5% roztoku 

NaCl. Shrnutí získaných poznatků je uvedeno v následujících bodech: 

 Struktura experimentální slitiny je tvořena zrny o velikosti v rozsahu ~7 to 40 μm 

s fází Mg17Al12 vyloučenou na hranicích zrn. Dále byly ve struktuře 

identifikovány sekundární fáze na bázi Al–Mn a Mg–Si ostrohranného tvaru. 

 Při zpracování v elektrolytu bez obsahu KF se spolu se zvýšením proudové hustoty 

zvyšuje hodnota maximálního dosaţeného napětí. Vysoká proudová hustota 

způsobuje zvýšení tloušťky a nerovnoměrnosti povlaku a dlouhé časy vznik 

oblastí modifikovaného materiálu zasahující aţ do hloubky ~100 μm. Jako 

optimální hodnota proudové hustoty bylo zvoleno 130 mA cm
–2

. 



 23 

 Přidáním KF do elektrolytu na bázi křemičitan–fosforečnanu došlo k významným 

změnám v průběhu zpracování, včetně charakteru jiskření, zvýšení rychlosti 

nárůstu napětí v počáteční fázi, redukci napětí, kdy začíná jiskření o ~40 V 

a sníţení napěťové odezvy i v průběhu tvorby povlaku. KF rovněţ působí jako 

inhibitor lokální oxidace v místech výskytu fází Al–Mn v počáteční fázi procesu. 

 Doba zpracování delší neţ ~300 s v přítomnosti fluoridových iontů významně 

změnila morfologii povlaku, která byla v kratších časech relativně rovnoměrná 

s pravidelně rozloţenými póry. Povlak byl sloţený z vnější kompaktnější vrstvy 

a vnitřního porézního pásma s bariérou na rozhraní se slitinou. V čase zpracování 

delším neţ ~300 s došlo k akceleraci růstu povlaku s výskytem menšího počtu 

pórů a tvorbou modifikovaného materiálu na povrchu ve tvaru výčnělků a zduření 

o velikosti v řádech ~100 µm. V průběhu zpracování docházelo k samovolnému 

oddělení části těchto útvarů. 

 Povlak formovaný v elektrolytu bez obsahu fluoridu draselného byl tvořen jemně 

pórovitou strukturou s výčnělky o výšce do ~10 µm, se vzhledem typickým 

pro PEO povlaky s vnější a vnitřní vrstvou a bariérou na rozhraní slitina/povlak. 

 Povlaky vytvořené v obou elektrolytech obsahovaly krystalický Mg3(PO4)2 

a amorfní materiál, pravděpodobně MgO s Mg, O, P a Si rozloţeným v celé 

tloušťce povlaku. V přítomnosti KF povlak obsahoval ~3 at.% F. 

 Korozní testy prokázali, ţe vytvořené PEO povlaky poskytují krátkodobou ochranu 

testované slitiny. Prodlouţenou expozicí došlo k výskytu lokálního napadení 

pod povlakem. Přítomnost fluoridu neměla na korozní odolnost významný vliv. 

 Pro testování vlivu únavového chování byl zvolen povlak vytvořený v čase 300 s 

při proudové hustotě 130 mA cm
-2

 v elektrolytu s přidaným KF (10 g dm
-3

 

Na4P2O7.10H2O, 11 g dm
-3

 Na2SiO3, 2,5 g dm
-3

 KOH a 8 g dm
-3

 KF). 

 Horní mez únavy σhC slitiny AZ61 bez povlaku na vzduchu byla pro 10
7
 cyklů 

145,4 MPa. Provedená povrchová úprava způsobila redukci na 91,5 MPa 

a přítomnost 3,5% roztoku NaCl další sníţení na 63,8 MPa. 

 Iniciace únavové trhliny slitiny byla v základním stavu ovlivněna především 

fázemi Al–Mn, na kterých docházelo k praskání, dekohezi a propojení trhlin mezi 

jednotlivými fázemi. V přítomnosti chloridových iontů se únavové trhliny šířili 

především z korozních důlků. 

 Aplikace PEO povlaku způsobila nárůst počtu míst iniciace trhliny a došlo 

ke sníţení kompaktnosti povlaku a k odlupování vnější vrstvy. Iniciace byla 

usnadněna přenášením napětí do základního materiálu v blízkosti trhlin 

vznikajících v povlaku. V přítomnosti chloridových iontů došlo skrze praskliny 

a otevřené póry ke kontaktu korozního media se slitinou a následnému 

podkorodování povlaku. 
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9 ABSTRAKT 

Předloţená disertační práce se zabývá posouzením vlivu povrchového zpracování 

plazmatickou elektrolytickou oxidací (PEO) na únavové chování protlačované 

hořčíkové slitiny AZ61 na vzduchu a v prostředí 3,5% roztoku NaCl. Povrchové 

zpracování probíhalo v elektrolytu na bázi křemičitan-fosforečnanu. Vliv proudové 

hustoty na tvorbu povlaku byl zkoumán při hodnotách 70, 130 a 200 mA cm
–2

 

v časech do 1800 s. Pro posouzení vlivu fluoridových iontů bylo do elektrolytu 

přidáno 8 g dm
-3

 KF. Fluorid draselný působil jako inhibitor lokální oxidace, 

ke které docházelo v blízkosti sekundárních fází Al–Mn, při malém vlivu na korozní 

odolnost slitiny v průběhu expozice v solné mlze. Pro testování vlivu únavového 

chování experimentální slitiny byl na základě optimalizace zvolen povlak vytvořený 

v čase 300 s při proudové hustotě 130 mA cm
-2

 v elektrolytu s přidaným KF. Měření 

vysokocyklové únavy bylo provedeno v reţimu řízeného zatíţení s vyuţitím 

míjivého zátěţného cyklu v tahu s parametrem asymetrie R=0. Proloţením 

experimentálních dat regresní funkcí Kohout & Věchet byla stanovena horní mez 

únavy σhC slitiny bez povlaku na vzduchu pro 10
7
 cyklů 145,4 MPa a kombinace 

PEO povlaku s chloridovými ionty způsobila redukci o ~55 %. Pozornost byla 

věnována iniciaci únavové trhliny při jednotlivých podmínkách zatěţování. Byla 

provedena podrobná fraktografická analýza lomových ploch včetně pozorování 

sekundárních trhlin na měrné délce únavových těles.  

 

10 ABSTRACT 

This doctoral thesis deals with the determination of the influence of plasma 

electrolytic oxidation (PEO) on fatigue behaviour of extruded AZ61 magnesium 

alloy in air and in the 3.5% NaCl solution. The coatings were formed in the silicate-

phosphate electrolyte. The influence of current density on coating formation was 

examined under current densities of 70, 130 and 200 mA cm
-2

 for different durations 

up to a maximum of 1800 s. 8 g dm
-3

 of KF were added to the electrolyte to study 

the influence of fluoride ions in PEO. It is shown that fluoride ions inhibit localised 

oxidation in the initial stage of the process, associated with the secondary particles 

based on Al–Mn. The influence of KF on the corrosion resistance of the alloy during 

exposure to salt spray, was negligible. Based on previous optimised PEO conditions, 

coatings formed under a current density of 130 mA cm
-2

 for 300 s in the electrolyte 

containing KF were chosen for fatigue testing. The high-cycle fatigue tests were 

carried out under a force controlled sinusoidal tension-tension cycle with asymmetry 

parameter R=0. The experimental data were fitted with Kohout & Věchet function. 

The fatigue limit of uncoated alloy in air for 10
7
 cycles was determined 

at 145.4 MPa and the combination of PEO coating with chloride ions caused 

a reduction of ~55 %. Attention was paid to the fatigue crack initiation in different 

conditions of cyclic loading. The fracture surfaces underwent detailed fractography 

analysis including secondary crack observation on the gauge length.  


