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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá hodnocením elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny 

AZ61. K tomuto hodnocení elektrochemických charakteristik byla použita elektrochemická 

impedanční spektroskopie a potenciodynamická zkouška. Pomocí elektrochemické impedanční 

spektroskopie byly zjištěny hodnoty polarizačního odporu a pomocí potenciodynamických 

zkoušek byly zjištěny hodnoty korozního potenciálu a korozní proudové hustoty. Jako korozní 

prostředí byl použit roztok chloridu sodného o koncentraci 0,1 mol·dm-3. Výstupem práce je 

zjištění vlivu výroby, chemického složení a úpravy povrchu na korozní vlastnosti hořčíkové 

slitiny. 

 

ABSTRACT 

This work is focused on evaluation the electrochemical characteristics of AZ61 wrought 

magnesium alloy. Electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic tests were 

used to evaluate the electrochemical characteristic of the alloy. Values of polarization resistance 

were determined with electrochemical impedance spectroscopy. Values of corrosion potential 

and corrosion current density were determined with potentiodynamic tests. Sodium chloride 

solution at a concentration of 0.1 mol·dm-3 was used as a corrosion medium. Outcome of this 

work is to estimate an influence of fabrication, chemical composition and surface treatment on 

the corrosion properties of magnesium alloy. 
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1 ÚVOD 

Hořčíkové slitiny jsou velice perspektivní materiály, které jsou používány především pro svoji 

nízkou hustotu (hustota hořčíku je 1,74 g·cm-3). Nevykazují sice tak dobré mechanické 

vlastnosti jako tradiční konstrukční materiály, pro řadu aplikací jsou však dostačující. 

Nevýhodou hořčíkových slitin je jejich prudký pokles pevnosti za zvýšených teplot a jejich 

nízká odolnost proti tečení, což omezuje jejich použití za vysokých teplot (nad cca 120 °C). 

Jejich další nevýhodou je nízká odolnost vůči korozi, jelikož vrstva korozních produktů, která 

se tvoří na povrchu materiálu, není schopna dostatečně zabránit jejich degradaci.  

Korozní odolnost a mechanické vlastnosti jsou ovlivňovány legujícími prvky, které je třeba 

pro požadovanou aplikaci vhodně vybrat a určit jejich množství ve slitině. Ke zvýšení korozní 

odolnosti slitin se také využívají různé povlaky.  

Nejčastěji se hořčíkové slitiny používají v automobilovém průmyslu, a to pro výrobu 

součásti karosérie, řízení nebo pohonu. Další jejich využití je v leteckém průmyslu, kde slouží 

hlavně ke snížení hmotnosti strojů, a tudíž i ke snížení spotřeby pohonných hmot. Další 

potenciální použití hořčíkových slitin je v medicíně jako implantáty kostí nebo stenty. Výhodou 

je, že mechanické vlastnosti hořčíkových slitin a lidských kostí jsou podobné. Dále je podstatné, 

že hořčík není pro lidský organismus toxický a zároveň je biodegradabilní. Právě 

biodegradabilita je podstatnou vlastností pro použití hořčíku v medicíně a je důležité připravit 

takový materiál, který se úplně rozloží v organismu v požadovaném časovém horizontu. Proto 

se také provádí výzkum koroze u těchto materiálů. 

Korozní chování v závislosti na čase lze zjistit pomocí elektrochemické impedanční 

spektroskopie. Rychlost koroze materiálu a jeho korozní odolnost je možné také stanovit 

pomocí potenciodynamických zkoušek. 

Tato práce se zabývá studiem elektrochemických vlastností tvářené hořčíkové slitiny AZ61 

v roztoku chloridu sodného o koncentraci 0,1 mol·dm-3. Cílem práce je stanovit vliv výroby, 

chemického složení a úpravy povrchu na korozní vlastnosti tvářené hořčíkové slitiny AZ61. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Hořčík 

Hořčík je stříbrolesklý kov, jehož hustota je 1,74 g·cm‒3 a teplota tání 650 °C. Struktura jeho 

krystalové mřížky je hexagonální a má za laboratorní teploty aktivní pouze jednu skluznou 

rovinu, a proto je za normální teploty jen omezeně tvářitelný. Hořčík lze dobře tvářet při 

teplotách 300–400 °C. Další vlastností hořčíku je jeho vysoká afinita ke kyslíku. Při reakci 

s kyslíkem se na jeho povrchu tvoří vrstva MgO, která není schopna dostatečně ochránit povrch 

hořčíku před korozním napadením. Pro zvýšení korozní odolnosti se proto používá jiných 

ochranných povlaků. Elementární hořčík se dále vyznačuje velkou reaktivitou a nízkou korozní 

odolností. Díky své vysoké reaktivitě se v přírodě nenachází jako elementární prvek, ale pouze 

ve sloučeninách. Nejvyužívanější sloučeninou k výrobě hořčíku je MgCl2, který je obsažen 

v mořské vodě. Hořčík se využívá především při výrobě litin, dezoxidaci a odsíření ocelí, při 

katodické protikorozní ochraně kovových konstrukcí nebo v pyrotechnice [1]. 

2.2 Slitiny hořčíku 

V čisté podobě má hořčík nízkou pevnost a nízkou korozní odolnost. Z těchto důvodů se pro 

konstrukční aplikace používá pouze ve slitinách. Hořčík může být legován mnoha prvky (např. 

Al, Zn, Mn, Zr nebo Li), které se do slitin přidávají v závislosti na požadovaných vlastnostech. 

Na druhou stranu se vlastnosti hořčíkových slitin velmi razantně zhoršují vlivem nečistot. Již 

stopová množství Fe, Ni nebo Cu (nad 0,01 hm. %) zhoršují korozní odolnost slitin. Potlačení 

nepříznivých vlivů těchto nečistot na korozní odolnost zajišťuje přídavek manganu. 

Nejvyužívanějšími metodami pro výrobu hořčíkových slitin je tlakové lití a tváření [2]. 

2.2.1 Značení hořčíkových slitin 

Nejčastěji využívaný způsob značení hořčíkových slitin vychází z normy ASTM (Americká 

společnost pro zkoušení a materiály). Toto značení má tři části. V první části jsou dvě písmena 

označující legující prvky, které mají ve slitině největší zastoupení, přičemž prvek s větším 

zastoupením ve slitině se uvádí jako první. Přehled označení některých prvků je uveden 

v tab. 1. Druhou část tvoří číslice, které charakterizují procentuální hmotnostní zastoupení 

legujících prvků ve slitině zaokrouhlené na celé číslo, přičemž jsou ve stejném pořadí jako 

značky legujících prvků. Za těmito číslicemi se uvádí ještě písmeno, které udává rozdíl mezi 

slitinami se stejným označením. Pokud je toto písmeno X, pak se jedná o slitinu ve výzkumu. 

Poslední částí je písmeno, popřípadě i číslice, charakterizující stav a způsob úpravy slitiny. Tato 

část je od zbytku značky oddělena pomlčkou. Přehled těchto symbolů a jejich významů je 

uveden v tab. 2 [3]. 
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Tab. 1: Přehled značení legujících prvků v hořčíkových slitinách [3] 

Značení prvku dle ASTM Legující prvek 

A Hliník 

C Měď 

E Kovy vzácných zemin 

H Thorium 

K Zirkonium 

L Lithium 

M Mangan 

Q Stříbro 

S Křemík 

W Yttrium 

Z Zinek 

 

Tab. 2: Přehled značení stavů hořčíkových slitin [3] 

Označení stavu slitiny Stav slitiny 

F Bez úpravy 

O 
Rekrystalizační žíhání (pouze 

pro kované slitiny) 

H Deformační zpevnění 

T Jiná tepelná úprava 

W Rozpouštěcí žíhání 

 

2.2.2 Lité hořčíkové slitiny 

Převážná část hořčíkových slitin se vyrábí metodou lití. Základními technologickými metodami 

lití jsou gravitační lití, tlakové lití a lití s krystalizací pod tlakem (squeeze casting). Při 

gravitačním lití se tavenina slitiny přímo vlévá do kovové formy, která je následně ochlazována. 

Minimální tloušťka stěn odlitku u gravitačního lití je 4–5 mm. Při tlakovém lití se provádí 

vstřikování taveniny do dutiny kovové formy pod tlakem až 250 MPa. Tlakovým litím lze 

vyrábět tvarově velmi složité odlitky s tloušťkou stěn asi 1–2 mm, za speciálních podmínek 

i méně než 1 mm. U metody lití s krystalizací pod tlakem se tavenina volně nalije do spodní 

části kovové formy. Následně se tavenina stlačí horní částí formy, přičemž tlak působí po celou 

dobu tuhnutí. Metoda lití s krystalizací pod tlakem je vhodná pro výrobu masivnějších výrobků. 

Její hlavní výhody spočívají v tom, že má vysokou rychlost tuhnutí, což vede ke vzniku 

jemnozrnné struktury, dále že odlitky neobsahují plynové dutiny a také že se zvyšuje jejich 

rozměrová přesnost [4]. 

Nejrozšířenějším typem slitin vyráběných litím jsou slitiny typu AZ. Obsah hliníku se zde 

pohybuje v rozmezí 6–9 hm. % a zinku v rozmezí 0,5–3 hm. %. Přídavek hliníku zvyšuje 

pevnost a korozní odolnost, ale snižuje tvrdost. Přídavek zinku zvyšuje pevnost a upravuje 

viskozitu taveniny, čímž se zlepšuje manipulace s taveninou při výrobě. Obsah zinku nad 
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2 hm. % však již způsobuje křehkost slitiny. Tyto slitiny dosahují pevností 250–300 MPa. 

Nevýhodou těchto slitin je jejich nízká odolnost vůči vysokým teplotám, což je činí 

použitelnými do teploty jen asi 120 °C. Nejčastěji používanou slitinou pro tlakové lití je slitina 

AZ91 [2, 5]. 

Pro aplikace, kde je požadována vyšší tažnost a houževnatost, se snižuje obsah hliníku 

a zinek je nahrazen manganem. Příkladem mohou být slitiny AM20, AM50 a AM60. Tyto 

slitiny mají nižší pevnost než slitiny AZ a používají se pro aplikace, kde jsou vysoké nároky na 

bezpečnost, např. armatury řízení nebo díly sedadel [4]. 

Dalším typem slitin jsou slitiny hořčíku s hliníkem a křemíkem, příkladem mohou být AS21 

a AS41. Tyto mají vyšší mechanické vlastnosti za zvýšených teplot a vyšší odolnost proti tečení. 

Tyto vlastnosti souvisí s vyloučením intermetalické fáze Mg2Si, která je stabilní za zvýšených 

teplot [4]. 

Dalšími speciálními slitinami jsou směsi hořčíku s prvky na bázi Zn, Zr, Ce, Nd, Y, Th, 

Ca, Si a dalších, které jsou odolné vůči vysokým teplotám kolem 400 °C. Mají také vysokou 

pevnost až 400 MPa a zvýšenou odolnost vůči tečení. Jejich nevýhodou je vysoká cena, a tudíž 

jsou používány zejména v kosmickém a vojenském průmyslu. Tyto slitiny mají také špatné 

slévárenské vlastnosti a jejich výroba se provádí gravitačním litím do pískových forem [4, 5]. 

2.2.3 Tvářené hořčíkové slitiny 

Využití tváření k výrobě hořčíkových slitin není tak používané jako odlévání. Je to hlavně 

z důvodu hexagonální krystalové mřížky hořčíku, která zhoršuje jeho tvářitelnost. Tvářitelnost 

se také zhoršuje se zvyšujícím se množstvím legur, tudíž existuje pouze omezené množství 

slitin určených pro tváření. Tvářitelnost lze zlepšit např. zásahem do krystalické struktury nebo 

tvářením za zvýšené teploty. Základními metodami tváření jsou válcování, kování 

a protlačování. Tváření se využívá především pro výrobu tenkých plechů a desek [3]. 

Podobně jako u litých slitin, se vyrábí i tvářené hořčíkové slitiny typu AZ. Rozdíl spočívá 

v množství legur, kdy u tvářených slitin je Al ve slitině zastoupen v rozmezí 0–8 hm. % a zinek 

v rozmezí 0–1,5 hm. %. Konkrétními příklady AZ tvářených slitin mohou být AZ10, AZ31, 

AZ61 a AZ80 [3]. 

Dalším typem slitin jsou směsi kovů na bázi Mg-Li. Přítomné lithium způsobuje změnu 

krystalické struktury slitiny, kdy od vyššího obsahu Li než asi 11 hm. % je struktura tvořena 

tuhým roztokem β (fází β-Li) s kubickou prostorově centrovanou mřížkou, což zlepšuje 

tvárnost slitiny. Díky přítomnosti Li se také významně snižuje hustota, a tudíž se tyto slitiny 

využívají zejména pro letecký průmysl [5]. 

2.2.4 Slitina AZ61 

Hořčíková slitina AZ61 je legovaná přibližně 6 hm. % hliníku, 1 hm. % zinku a asi 

0,3 hm. % manganu. Mikrostruktura tvářené i lité hořčíkové slitiny AZ61 je uvedena na 

obr. 1. Mikrostruktura je tvořena zrny majoritní fáze α-Mg (na obr. 1 světlé plochy) a minoritní 

intermetalickou fází β (na obr. 1 tmavá místa). Fáze α-Mg je tuhý roztok přísadových prvků 

(legur) v hořčíku. Intermetalická fáze β je ve struktuře obsažena ve formě drobných částic, které 
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zde vznikly krystalizací sloučeniny Mg17Al12 při ochlazování. Tyto intermetalické částice 

způsobují křehkost slitiny. Při zatěžování materiálu se tvoří na rozhraních obou fází (α a β) 

drobné praskliny, které zhoršují pevnost slitiny [8].  

Zajímavý je příspěvek této intermetalické fáze ke korozní odolnosti slitiny. Tím, že 

fáze β tvoří v lité slitině kontinuální vrstvu, která obklopuje fázi α-Mg, se korozní odolnost 

zvyšuje, neboť fáze β podléhá korozní degradaci mnohem méně než α-Mg. Na druhou stranu 

však dochází ke vzniku galvanické koroze na rozhraní fází, čímž se korozní odolnost snižuje. 

Samotná galvanická koroze vzniká na rozhraní fáze α-Mg a intermetalické fáze β z důvodu 

rozdílných potenciálů, kdy redoxní potenciál fáze α-Mg vykazuje hodnotu ‒1,6 V a redoxní 

potenciál fáze β má hodnotu ‒1,3 V. Redoxní potenciál vyjadřuje schopnost se oxidovat nebo 

redukovat při oxidačně-redukční reakci, přičemž čím je redoxní potenciál nižší, tím má látka 

větší schopnost se při reakci oxidovat a opačně. Podrobněji se budu redoxními ději zabývat 

v kap. 2.3.2 [8].  

Rozbití spojité fáze Mg17Al12 lze docílit např. přidáním Ti. Experimentálně bylo dokázáno, 

že přídavkem 0,01 hm. % Ti došlo k radikálnímu snížení korozní odolnosti, ale zároveň i ke 

zvýšení pevnosti slitiny. Při přídavku 0,02 hm. % Ti se však korozní odolnost již tolik nesnížila, 

protože došlo k poklesu objemu β fáze ve slitině a ke zvýšení obsahu Al v α-Mg. Stejný princip 

platí i u tvářené slitiny AZ61, kde je jediným rozdílem to, že β fáze neobklopuje α fázi [8]. 

 

Obr. 1: Mikrostruktura hořčíkové slitiny AZ61 tvářené (a) a lité (b) [6, 7] 

2.3 Koroze 

Koroze je definována podle normy ČSN EN ISO 8044 jako „fyzikálně-chemická interakce kovu 

a prostředí vedoucí ke změnám vlastností kovu, které mohou vyvolávat významné zhoršení 

funkce kovu, prostředí nebo technického systému, jehož jsou kov a prostředí složkami“. Tato 

norma dále definuje další pojmy problematiky elektrochemie, korozního působení, ochrany 

proti korozi a zkoušení korozní odolnosti materiálů [9]. 

Korozi lze dělit podle několika kritérií. Podle vnitřního mechanismu na korozi chemickou 

a elektrochemickou (o kterých se podrobněji zmíním v následujících podkapitolách), podle 

druhu korozního prostředí na atmosférickou, kapalinovou a půdní, a dále podle druhu korozního 

napadení na rovnoměrnou a nerovnoměrnou, přičemž do nerovnoměrné koroze patří např. 
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koroze důlková, štěrbinová, laminární, nitková, koroze při namáhání, transkrystalická nebo 

interkrystalická [10]. 

2.3.1 Chemická koroze 

Chemická koroze vzniká reakcí materiálu s okolním prostředím, které je nevodivé, a tudíž zde 

nedochází k elektrochemické reakci. Tímto prostředím bývá nejčastěji vzduch. Oxidační reakce 

mezi materiálem a prostředím je pomalá a urychluje se zvýšenou teplotou. Jako korozní 

produkty vznikají oxidy kovů, které vytváří souvislou vrstvu na povrchu kovu. Tato vrstva bývá 

velmi tenká a její tloušťka se pohybuje v rozsahu 3–9 nm. Pokud je adheze mezi oxidem 

a kovem dobrá, slouží tato vrstvička oxidu jako ochrana vůči dalšímu koroznímu působení, 

a tak tyto kovy mají dobrou korozní odolnost (Cu, Ag, Al). Pokud je však adheze špatná, 

dochází k neustálému porušování vrstvy na povrchu kovu z důvodu pnutí při tvorbě oxidů, 

popř. vlivem proudění vzduchu nebo při namáhání kovu, a k vytvoření nové vrstvy oxidů. 

Takové kovy mají nízkou korozní odolnost (Mg, Fe) [11]. 

2.3.2 Elektrochemická koroze 

Elektrochemická koroze probíhá vždy ve vodivém prostředí. Při ponoření kovu do elektrolytu 

se vytváří gradient potenciálu mezi kovem a elektrolytem. Systém se následně snaží tento rozdíl 

potenciálů vyrovnat, čímž dochází k samotné reakci. V případě korozního působení je kov 

anodou a probíhá na něm oxidace. Voda, popřípadě jiný elektrolyt, je katodou a probíhá zde 

redukce. Chemické reakce při ponoření kovu do vodného roztoku lze zapsat pomocí rovnic 

(1, 2, 3) [12]. 

   nMneM , (1) 

   OHHOH2 , (2) 

 2He22H   , (3) 

kde M je atom kovu, n označuje množství vyměněných elektronů a e  je elektron. 

Rovnováhu oxidace a redukce kovu popisuje rovnovážný potenciál, který lze vyjádřit 

pomocí Nernts-Petersenovy rovnice (4) [12]. 
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 , (4) 

kde Er je rovnovážný potenciál, E0 je standardní potenciál, R je univerzální plynová konstanta, 

T je termodynamická teplota, n je počet vyměněných elektronů, F je Faradayova konstanta, 

nM
a  je aktivita oxidované formy a Ma je aktivita redukované formy. 

Standardní potenciál je charakteristický pro redoxní reakci každého kovu a za standardních 

podmínek (teplota 298,15 K a tlak 101,325 kPa) pro něj platí znění rovnice (5) [12]. 

 0EEr   (5) 
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Standardní potenciál kovové elektrody (kovu) jako takový nelze měřit, proto se zjišťuje jeho 

rozdíl vůči potenciálu standardní vodíkové elektrody, jehož hodnota byla dohodou stanovena 

jako nulová. Standardní potenciály některých kovových elektrod jsou uvedeny v tab. 3 [12]. 

Tab. 3: Přehled standardních redoxních potenciálů některých kovových elektrod [12] 

Elektroda E0 [V] 

K+/K ‒2,93 

Ca2+/Ca ‒2,84 

Na+/Na ‒2,71 

Mg2+/Mg ‒2,37 

Al3+/Al ‒1,69 

Mn2+/Mn ‒1,08 

Zn2+/Zn ‒0,76 

Fe2+/Fe ‒0,44 

Co2+/Co ‒0,27 

Ni2+/Ni ‒0,23 

Sn2+/Sn ‒0,14 

Pb2+/Pb ‒0,13 

Cu2+/Cu 0,35 

Hg2+/Hg 0,79 

Ag+/Ag 0,80 

 

Kovy, které mají standardní redoxní potenciál záporný, se označují jako neušlechtilé a kovy, 

jež mají standardní redoxní potenciál kladný, se označují jako ušlechtilé. Na první pohled by se 

zdálo, že lze korozní odolnost uvažovat čistě na základě hodnot standardních potenciálů, tzn. že 

kovy s nejnižším korozním potenciálem by měly mít nejnižší korozní odolnost. K tomuto faktu 

je však ještě třeba uvažovat rychlost samotné chemické reakce a schopnost vytvářet nerozpustné 

korozní produkty (vrstvu oxidů na povrchu), jejichž vliv může významně zpomalit další korozní 

působení [12]. 

Korozní působení může být uskutečněno i v rámci jednoho materiálu. Např. u slitin, které 

jsou tvořeny více fázemi o různém potenciálu, se na jejich povrchu vytváří galvanický článek 

a dochází ke koroznímu procesu (galvanické korozi). Schéma galvanického článku je 

znázorněno na obr. 2. V tomto případě dochází k uvolňování zinečnatých iontů ze 

zinkové elektrody do roztoku a k uvolnění elektronů. Na povrchu zinkové elektrody se vytváří 

elektrická dvojvrstva, kdy elektroda je nabita záporně a okolí elektrody kladně. Elektrony 

následně putují k měděné elektrodě, kde probíhá redukce měďnatých iontů na měď, která tvoří 

povlak na povrchu elektrody. Korozní degradaci v tomto případě podléhá zinková elektroda. 

K podobnému jevu dochází i u hořčíkových slitin, kdy se na rozhraní fází α-Mg (tuhý roztok 

legujících prvků v Mg) a β (intermetalická fáze Mg17Al12) vytváří gradient potenciálů, jelikož 

poměr obsahu hliníku a hořčíku je v těchto fázích rozdílný [10]. 
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Obr. 2: Schéma galvanického článku [14] 

Symbol aq označuje vodný roztok, symbol s značí pevnou látku. 

Existují metody, pomocí nichž se hodnotí elektrochemické charakteristiky materiálů a jejich 

korozní odolnost. Mezi tyto metody patří např. elektrochemická impedanční spektroskopie 

a potenciodynamické zkoušky, o kterých se budu podrobněji zmiňovat v kapitolách 2.4 a 2.5. 

2.4 Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) 

EIS je metoda určená k výzkumu mezifázových a objemových elektrických vlastností 

materiálů. Tato metoda se používá pro kontroly baterií a polovodičů, při monitorování koroze 

a také při vývoji senzorových systémů. Výhodou EIS je, že nám poskytuje komplexní údaje 

o elektrickém chování daného systému, např. informace o kinetice nebo mechanismu 

elektrodového děje. Další výhodou je, že při měření nedochází ke změnám potenciálu, což 

nezmění charakter probíhajícího děje ani příliš neovlivní jeho průběh a také je možno měření 

provádět i v elektrolytech s nízkou vodivostí, což nelze u metod využívajících stejnosměrné 

napětí [15, 16]. 

2.4.1 Princip metody 

Metoda je založena na tom, že se na pracovní elektrodu (kovový vzorek) vkládá konstantní 

potenciál střídavého napětí o amplitudě zpravidla 5 mV. Při tomto zatížení se měří střídavá 

složka proudu. Díky tomu, že je na elektrodu vkládáno střídavé napětí, vystupuje zde 

i frekvence, která se mění s časem. Zpravidla se začíná měřit od vyšších frekvencí (stovky kHz) 

po nižší frekvence (jednotky mHz), přičemž měření probíhá rychleji při vyšších frekvencích. 

Obvyklé je tříelektrodové zapojení, přičemž se používá pracovní elektroda (zkoumaný 

materiál), referenční a pomocná elektroda [15]. 

Jelikož se jedná o zapojení se střídavým napětím, odpor je frekvenčně závislý a označuje se 

jako impedance. Ta zohledňuje fázový posun proudu a napětí při dané frekvenci. Impedance je 

vyjádřena pomocí komplexních čísel a má reálnou a imaginární složku. Aby se dané výsledky 
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v komplexních číslech daly analyzovat, vytváří se model zapojení elektrických komponent 

(rezistory, kondenzátory), který odpovídá skutečnému ději na rozhraní elektrolyt-elektroda. 

Takovýto model se nazývá ekvivalentní obvod. Rezistor udává odpor, kterým zde může být 

odpor elektrolytu RΩ nebo polarizační odpor Rp, a kondenzátor udává kapacitu C dvojvrstvy na 

rozhraní elektrolyt-elektroda, jež se vytváří při elektrochemické reakci. Nejjednodušším 

modelem ekvivalentního obvodu je Randlesova cela, která je zobrazena na obr. 3 [12, 15]. 

 

Obr. 3: Schéma ekvivalentního obvodu Randlesovy cely 

2.4.2 Vyhodnocení získaných dat 

Nejběžnějšími grafy, pomocí nichž můžeme vyhodnotit výsledky EIS měření, jsou Nyquistův 

graf a Bodeho graf. V Nyquistově grafu se vynáší závislost imaginární složky impedance Zi na 

reálné složce impedance Zr. Na obr. 4 je znázorněn Nyquistův graf pro Randlesovu celu. Ve 

směru růstu reálné složky impedance klesá frekvence. Pro vysoké hodnoty frekvence se 

kondenzátor chová jako vodič a impedance odpovídá odporu elektrolytu RΩ (průnik křivky 

s osou x na levé straně grafu). Pro nízké frekvence se kondenzátor chová jako izolant 

a impedance odpovídá součtu odporu elektrolytu a polarizačního odporu RΩ + Rp (průnik křivky 

s osou x na pravé straně grafu). Z těchto faktů vyplývá, že Rp odpovídá průměru půlkružnice 

v Nyquistově grafu [15]. 

 

Obr. 4: Nyquistův graf závislosti imaginární složky impedance na reálné složce impedance [17] 
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Je nutno konstatovat, že Nyquistův graf na obr. 4 platí pouze pro ekvivalentní obvod 

Randlesovy cely. Při experimentálním měření dochází k tomu, že je půlkružnice různě 

deformovaná. Z důvodu eliminace nepřesnosti měření se proto používá extrapolace části 

křivky, která ještě není deformovaná, na ideální půlkružnici. 

V Bodeho grafu se vynáší závislost logaritmu absolutní hodnoty impedance Z na logaritmu 

frekvence f. Na obr. 5 je znázorněn Bodeho graf pro Randlesovu celu. Vyhodnocení Bodeho 

grafu je obdobné jako vyhodnocení Nyquistova grafu [15]. 

 

Obr. 5: Bodeho graf závislosti logaritmu absolutní hodnoty impedance na logaritmu frekvence 

[17] 

2.5 Potenciodynamická zkouška (PD) 

PD je metoda určená k měření rychlosti korozního působení a odolnosti vůči němu. Výhodou 

této metody je, že i pro malé korozní rychlosti trvá samotné měření krátkou dobu a poskytuje 

přesvědčivé výsledky. Její nevýhodou je, že z důvodu změny potenciálu během měření ji 

můžeme použít pouze v dobře vodivých elektrolytech. Další nevýhodou je, že získáme hodnoty 

korozní rychlosti celého povrchu materiálu a nezjistíme nic o lokálních korozních napadeních. 

Další nevýhodou může být nastavení rozsahu měřeného potenciálu, protože potřebujeme měřit 

v blízkosti korozního potenciálu [18]. 

2.5.1 Princip metody 

Principem této metody je měření závislosti proudové hustoty na potenciálu. Během měření se 

nejčastěji posouvá potenciál na pracovní elektrodě (měřený vzorek) v anodickém směru, tzn. od 

nižších hodnot potenciálu k vyšším, přičemž dochází ke koroznímu napadení vzorku. Při 

ponoření vzorku do elektrolytu nastává po určité době ustálení hodnoty potenciálu. Tato 

hodnota se nazývá korozní potenciál Ecorr a označuje stav, při kterém je rychlost oxidace rovna 

rychlosti redukce. Hodnotě Ecorr odpovídá i hodnota korozní proudové hustoty icorr. Pro 

potenciály nižší, než je hodnota Ecorr, má převahu katodický proud a vzorek se chová jako 

katoda. Pro potenciály vyšší než Ecorr má převahu anodický proud, vzorek se chová jako anoda 

a koroduje [12]. 
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2.5.2 Vyhodnocení získaných dat 

Výstupem měření je graf závislosti proudové hustoty na vloženém potenciálu. Jelikož se mohou 

hodnoty proudových hustot významně lišit, uvádí se tato osa v logaritmických hodnotách, tudíž 

je celý graf v semilogaritmických souřadnicích. Takto naměřená křivka se podrobuje Tafelově 

nebo Sternově analýze [12]. 

Při použití Tafelovy analýzy se určí tečna katodické části křivky a její směrnice bc a tečna 

anodické části křivky a její směrnice ba a následně se zjistí průsečík těchto dvou tečen. 

Souřadnice tohoto průsečíku odpovídají korozní proudové hustotě a koroznímu potenciálu. 

Naznačení vyhodnocení je uvedeno na obr. 6 [12]. 

 

Obr. 6: Graf závislosti proudové hustoty na vloženém potenciálu a naznačení vyhodnocení 

Tafelovou analýzou [17] 

Sternovou analýzou se zjišťuje polarizační odpor Rp. Využívá se proložení naměřené křivky 

parabolou a následně se k této parabole určí tečna v bodě, kde i = 0. Směrnice této tečny udává 

polarizační odpor. Naznačení vyhodnocení je uvedeno na obr. 7. Korozní proudová hustota se 

následně vypočítá podle rovnice (6) [12]. 
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kde icorr je korozní proudová hustota, Rp je polarizační odpor, bc je směrnice tečny katodické 

části křivky a ba je směrnice tečny anodické části křivky. 
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Obr. 7: Graf závislosti proudové hustoty na vloženém potenciálu a naznačení vyhodnocení 

Sternovou analýzou [17] 

Následně lze na základě zjištěné korozní proudové rychlosti vypočítat pomocí Faradayova 

zákona korozní rychlost, což popisuje rovnice (7) [12]. 
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v , (7) 

kde vcorr je korozní rychlost, icorr je korozní proudová hustota, M je relativní molekulová 

hmotnost, n je počet vyměněných elektronů a F je Faradayova konstanta. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové 

slitiny AZ61. Při řešení daného úkolu bude postupováno následovně: 

 Stanovení korozní odolnosti tvářené hořčíkové slitiny AZ61 pomocí EIS a PD 

v roztoku NaCl o koncentraci 0,1 mol·dm-3. 

 Posouzení vlivu výroby, chemického složení a struktury hořčíkové slitiny na 

výsledné elektrochemické charakteristiky. 

 Posouzení vlivu úpravy povrchu na výsledné elektrochemické charakteristiky. 

3.2 Použitý materiál 

Pro experimentální měření byla použita hořčíková slitina AZ61 připravená metodou tváření. 

Tento experimentální materiál byl získán v rámci spolupráce s FSI VUT v Brně. 

3.3 Metodika 

3.3.1 Příprava vzorků 

Vzorky byly nejdříve nařezány na tenké plíšky tvaru čtverce o délce strany 20 mm a tloušťce 

1 mm. K řezání byla využita řezačka Discotom-6 od firmy Struers. Jako chladicí médium byla 

použita voda. Celkem bylo nařezáno 12 vzorků, které byly následně opláchnuty destilovanou 

vodou, ethanolem a vysušeny. 

Následně bylo provedeno broušení a leštění vzorků na přístroji Tegramin-25 od firmy 

Struers. Všech 12 vzorků bylo postupně broušeno na SiC brusném papíru o drsnostech 600, 

1 200 a 4 000. Jako médium byla použita destilovaná voda, u posledního broušení isopropanol. 

Po každém broušení byly vzorky opláchnuty isopropanolem a byly vysušeny. Šest vzorků bylo 

dále postupně leštěno na lešticích kotoučích s diamantovou pastou o velikosti částic 

3, 1 a 0,25 μm. U leštění byl jako médium použit isopropanol. Mezi jednotlivými kroky a na 

konci byly vzorky vždy opláchnuty isopropanolem a byly vysušeny proudem horkého vzduchu. 

3.3.2 Provedení korozních zkoušek 

Připravené vzorky byly podrobeny dvěma korozním zkouškám, a to EIS a PD. Měření 

probíhalo u obou metod v korozní cele, kde byl jako korozní médium zvolen roztok NaCl 

o koncentraci 0,1 mol·dm-3. Bylo zvoleno tříelektrodové zapojení, kde jako měrná elektroda 

byl použit vzorek, referenční elektrodou byla kalomelová elektroda a pomocná elektroda byla 

platinová. Povrch smáčené strany vzorku roztokem NaCl byl 1 cm2. Po nalití roztoku NaCl do 

korozní cely a zapojení elektrod byla měřicí cela přiklopena Faradayovou klecí, která byla 

uzemněna z důvodu snížení šumu, jenž by znehodnocoval kvalitu měření. Samotné měření bylo 

prováděno pomocí přístroje Bio-Logic VSP-300. Před začátkem měření u obou metod ještě 

proběhlo ustálení korozního potenciálu po dobu pěti minut. Měřicí rozsahy byly zvoleny u PD 

v rozmezí od ‒0,075 V do 0,2 V od potenciálu nezatíženého obvodu a u EIS byl měřicí rozsah 

od 100 kHz do 10 mHz. Měření EIS bylo prováděno po 5 min, dále po 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 

96 a 168 h od prvního kontaktu vzorku s korozním prostředím. U obou metod byly měřeny 
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vždy 3 vzorky leštěné slitiny a 3 vzorky broušené slitiny. Výsledky měření byly následně 

vyhodnoceny pomocí softwaru EC-Lab a statisticky zpracovány. 

3.3.3 Metalografická analýza 

Vzorky tvářené hořčíkové slitiny AZ61 byly nařezány v příčném a podélném řezu a následně 

byly zataveny do tablety polymethylmethakrylátu. K zatavení byl použit přístroj CitoPress-10. 

Ke vzorkům byla přisypána jedna odměrka směsi methylmethakrylátu s dibenzoylperoxidem. 

Víko přístroje bylo uzavřeno, methylmethakrylát byl vytvrzen při teplotě 180 °C po dobu 5 min 

a poté byla tableta ochlazena. Následně byly vzorky v tabletě broušeny a leštěny, viz kap. 3.3.1. 

Po leštění byly vzorky leptány ve směsi kyseliny pikrové (2,1 g), vody (5 ml) a isopropanolu 

(35 ml). Po každém leptání byl vzorek opláchnut vodou a isopropanolem, osušen a jeho 

mikrostruktura byla pozorována pomocí světelného mikroskopu Axio Observer Z1M. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Výsledky a diskuze metalografické analýzy 

Snímky mikrostruktury tvářené hořčíkové slitiny jsou uvedeny na obr. 8. Vzorek na snímku 

2 byl leptán delší dobu než vzorek 1 a 3, tudíž jsou zde patrné i hranice jednotlivých zrn tuhého 

roztoku α-Mg. Na snímcích je též patrná přítomnost intermetalických fází Mg17Al12, které jsou 

viditelné ve formě drobných zrn (tmavé body). Viditelná je také majoritní složka tuhého roztoku 

α-Mg (světlá místa na snímcích). Ze snímků je patrné, že rozložení intermetalických fází je 

rovnoměrné v příčném i podélném řezu.  

 

Obr. 8: Mikrostruktura tvářené hořčíkové slitiny AZ61 v podélném řezu (1 a 2) a v příčném 

řezu (3), po dvojnásobném leptání po dobu 1 s (1 a 3) a 2 s (2) 

4.2 Vyhodnocení a diskuze výsledků EIS 

Výsledky měření ve formě Nyquistových grafů byly zpracovány v programu EC-Lab. Na 

jednotlivé křivky byly aplikovány ekvivalentní obvody v závislosti na tom, jaký typ křivky byl 

naměřen. V případě, že byla získána pouze jedna půlkružnice, byl aplikován ekvivalentní 

obvod uvedený na obr. 9 a). V tomto zapojení je pouze jedna elektrická dvojvrstva 

(elektrolyt – vzorek) a polarizační odpor je dán odporem pouze této dvojvrstvy. Impedanční 

charakteristika tohoto obvodu je ve tvaru rovnice (8).  
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kde Z je impedance, RΩ je elektrický odpor elektrolytu, Rp je polarizační odpor, Q1 je kapacitní 

prvek elektrické dvojvrstvy na rozhraní elektrolyt – vzorek, ω je úhlová frekvence střídavého 

napětí a n1 je frakční koeficient elektrické dvojvrstvy elektrolyt – vzorek. 

V případě, že byly získány dvě půlkružnice, byl aplikován ekvivalentní obvod uvedený na 

obr. 9 b). V tomto případě se na vzorku vyskytuje vrstva korozních produktů (pasivační vrstva), 

která je homogenní po celém povrchu vzorku, a polarizační odpor je dán součtem odporů 

elektrických dvojvrstev elektrolyt – vzorek a elektrolyt – pasivační vrstva. Impedanční 

charakteristika tohoto obvodu je vyjádřená rovnicí (9). 

 

Obr. 9: Schéma ekvivalentního obvodu pro vyhodnocení Nyquistových grafů s jednou 

půlkružnicí a) a se dvěma půlkružnicemi b) 
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kde Z je impedance, RΩ je elektrický odpor elektrolytu, Rp1, resp. Rp2 je odpor elektrické 

dvojvrstvy elektrolyt – vzorek, resp. elektrolyt – pasivační vrstva, Q1, resp. Q2 je kapacitní 

prvek elektrické dvojvrstvy na rozhraní elektrolyt – vzorek, resp. elektrolyt – pasivační vrstva, 

ω je úhlová frekvence střídavého napětí a n1, resp. n2 je frakční koeficient elektrické dvojvrstvy 

elektrolyt – vzorek, resp. elektrolyt – pasivační vrstva. 

Výsledky EIS jsou dále uvedeny ve dvou samostatných podkapitolách pro broušené a leštěné 

vzorky. 

4.2.1 Vyhodnocení a diskuze výsledků broušených vzorků 

Výsledky EIS broušených vzorků ve formě Nyquistových grafů pro jednotlivé časy měření jsou 

uvedeny na obr. 10–12. Ze získaných grafů vyplývá, že dvě půlkružnice se vyskytovaly 

v Nyquistových grafech u měření provedených po pěti minutách. To je pravděpodobně 
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způsobeno tím, že se na povrchu vzorku vytvořila pasivační vrstva, která byla kompaktní 

a povrch vzorku částečně chránila. U měření, kde byla získána jedna půlkružnice, byla na 

povrchu vzorku vrstva korozních produktů, která však nebyla kompaktní (byla popraskaná), 

a materiál tak byl přímo v kontaktu s elektrolytem. 

 

 

Obr. 10: Nyquistovy grafy pro broušený vzorek 1 
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Obr. 11: Nyquistovy grafy pro broušený vzorek 2 

 

 

Obr. 12: Nyquistovy grafy pro broušený vzorek 3 
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Přehled všech výsledků pro jednotlivé broušené vzorky je uveden v tab. 4–6. V tab. 7 jsou 

uvedeny statisticky zpracované výsledky.  

Tab. 4: Přehled výsledků EIS pro broušený vzorek 1 

Čas  

[h] 

RΩ 

[Ω] 

Rp1 

[Ω] 

Rp2 

[Ω] 

Rp 

[Ω] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

Q2 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

n1 

[1] 

n2 

[1] 

0,083 125,9 2 421 2 242 4 663 1,302 53,900 0,908 0,779 

1 122,0 - - 4 146 0,827 - 0,935 - 

2 123,2 - - 5 246 0,823 - 0,930 - 

4 131,5 - - 6 209 0,909 - 0,922 - 

8 121,3 - - 6 885 0,933 - 0,932 - 

12 125,2 - - 5 435 0,922 - 0,954 - 

24 125,1 - - 9 307 1,105 - 0,915 - 

48 139,8 - - 2 541 1,205 - 0,897 - 

72 136,0 - - 1 300 1,398 - 0,864 - 

96 117,1 - - 1 265 2,243 - 0,918 - 

168 131,2 - - 3 340 2,286 - 0,893 - 

 

Tab. 5: Přehled výsledků EIS pro broušený vzorek 2 

Čas  

[h] 

RΩ 

[Ω] 

Rp1 

[Ω] 

Rp2 

[Ω] 

Rp 

[Ω] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

Q2 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

n1 

[1] 

n2 

[1] 

0,083 117,2 1655 1271 2 926 1,181 73,900 0,910 0,761 

1 118,2 - - 4 477 0,856 - 0,931 - 

2 120,3 - - 4 426 0,832 - 0,937 - 

4 119,6 - - 5 366 0,896 - 0,929 - 

8 117,2 - - 5 490 0,893 - 0,935 - 

12 123,6 - - 5 151 0,953 - 0,939 - 

24 126,8 - - 6 687 1,023 - 0,924 - 

48 136,3 - - 10 085 1,074 - 0,913 - 

72 130,4 - - 6 727 1,029 - 0,908 - 

96 126,0 - - 7 327 1,002 - 0,897 - 

168 133,6 - - 2 072 1,874 - 0,854 - 
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Tab. 6: Přehled výsledků EIS pro broušený vzorek 3 

Čas  

[h] 

RΩ 

[Ω] 

Rp1 

[Ω] 

Rp2 

[Ω] 

Rp 

[Ω] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

Q2 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

n1 

[1] 

n2 

[1] 

0,083 100,1 1 503 705 2 208 1,431 78,900 0,899 0,768 

1 100,2 - - 3 086 1,010 - 0,919 - 

2 99,8 - - 3 456 1,020 - 0,920 - 

4 99,0 - - 4 230 1,044 - 0,921 - 

8 100,2 - - 4 760 1,180 - 0,888 - 

12 106,8 - - 5 910 1,124 - 0,885 - 

24 111,5 - - 8 252 1,234 - 0,874 - 

48 100,8 - - 12 566 1,256 - 0,855 - 

72 99,3 - - 7 708 1,208 - 0,861 - 

96 99,4 - - 10 302 0,997 - 0,879 - 

168 98,9 - - 16 140 1,412 - 0,851 - 

 

Tab. 7: Statisticky vyhodnocené výsledky EIS pro broušené vzorky 

Čas  

[h] 

RΩ 

[Ω] 

Rp 

[Ω] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

n1 

[1] 

0,083 114,4 ± 10,7 3 266 ± 1 031 1,305 ± 0,102 0,906 ± 0,005 

1 113,5 ± 9,5 3 903 ± 593 0,898 ± 0,080 0,928 ± 0,007 

2 114,4 ± 10,4 4 376 ± 732 0,892 ± 0,091 0,929 ± 0,007 

4 116,7 ± 13,4 5 268 ± 811 0,950 ± 0,067 0,924 ± 0,004 

8 112,9 ± 9,1 5 712 ± 882 1,002 ± 0,127 0,918 ± 0,021 

12 118,5 ± 8,3 5 499 ± 313 1,000 ± 0,089 0,926 ± 0,030 

24 121,1 ± 6,8 8 082 ± 1 076 1,121 ± 0,087 0,904 ± 0,022 

48 125,6 ± 17,6 8 397 ± 4 263 1,178 ± 0,077 0,888 ± 0,024 

72 121,9 ± 16,1 5 245 ± 2 818 1,212 ± 0,151 0,878 ± 0,021 

96 114,2 ± 11,1 6 298 ± 3 760 1,414 ± 0,586 0,898 ± 0,016 

168 121,2 ± 15,8 7 184 ± 6 354 1,857 ± 0,357 0,866 ± 0,019 

 

Statisticky zpracované výsledky polarizačních odporů, uvedené v tab. 7, podléhají 

významné směrodatné odchylce, hlavně v časech 48 h a vyšších. I přes velké směrodatné 

odchylky je patrný podobný vývoj polarizačního odporu s časem u všech vzorků. Polarizační 

odpor stoupá s časem až do času měření 48 h (u vzorku 1 jen do 24 h), kde nabývá svého 

maxima a opět klesá. Poté se již každý ze vzorků chová odlišně, proto je u vyšších časů měření 

než 48 h patrná tak vysoká odchylka. U vzorku 3 polarizační odpor v čase 168 h dokonce 

nabývá svého maxima (Rp = 16 140 Ω).  
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V době, kdy se polarizační odpor zvyšuje (v časech 5 min až 48 h) docházelo k pokrývání 

povrchu materiálu korozními produkty. Prudké snížení polarizačního odporu mezi časem 

48 h a 72 h je způsobeno rozrušením (popraskáním) vrstvy korozních produktů.  

Po ukončení měření EIS byly všechny vzorky nafoceny na světelném mikroskopu a jejich 

snímky jsou uvedeny na obr. 13. 

 

Obr. 13: Snímky broušených vzorků 1–3 po měření EIS 

Ze snímků na obr. 13 lze vidět, že vzorek 1 podléhal korozní degradaci po celém svém 

povrchu a jsou zde patrná i ložiska lokálního korozního napadení. Vzorek 2 podléhal korozní 

degradaci po celém svém povrchu a na levé straně vzorku jsou patrná ložiska lokálního 

korozního napadení. Vzorek 3 podléhal koroznímu působení nejméně. Povrch vzorku 3 je sice 

pokryt vrstvou korozních produktů, ale nejsou zde známky větší korozní degradace. Ze snímků 

vyplývá, proč měl vzorek 3 tak vysokou hodnotu polarizačního odporu oproti vzorkům 

1 a 2. Fakt, že každý ze vzorků se choval při korozním působení odlišně, může napovídat tomu, 

že materiál, ze kterého byly vzorky nařezány, nebyl zcela homogenní v celém svém objemu. 

4.2.2 Vyhodnocení a diskuze výsledků leštěných vzorků 

Výsledky EIS leštěných vzorků ve formě Nyquistových grafů pro jednotlivé časy měření jsou 

uvedeny na obr. 14–16. Ze získaných grafů vyplývá, že dvě půlkružnice se vyskytovaly 

v Nyquistových grafech, podobně jako u broušených vzorků, u měření provedených po pěti 

minutách, kromě vzorku 3, kde se vyskytovala pouze jedna půlkružnice u všech měřených časů. 

1 2a 

2b 3 
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Obr. 14: Nyquistovy grafy pro leštěný vzorek 1 

 

 

Obr. 15: Nyquistovy grafy pro leštěný vzorek 2 
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Obr. 16: Nyquistovy grafy pro leštěný vzorek 3 

Přehled všech výsledků pro jednotlivé broušené vzorky je uveden v tab. 8–10. V tab. 11 jsou 

uvedeny statisticky zpracované výsledky. 

Tab. 8: Přehled výsledků EIS pro leštěný vzorek 1 

Čas  

[h] 

RΩ 

[Ω] 

Rp1 

[Ω] 

Rp2 

[Ω] 

Rp 

[Ω] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

Q2 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

n1 

[1] 

n2 

[1] 

0,083 132,5 2537 2991 5528 0,766 45,800 0,918 0,744 

1 129,1 - - 3651 0,711 - 0,931 - 

2 129,7 - - 4023 0,729 - 0,933 - 

4 129,2 - - 4259 0,860 - 0,922 - 

8 128,2 - - 5402 1,021 - 0,920 - 

12 130,9 - - 7584 1,112 - 0,918 - 

24 133,4 - - 10200 1,080 - 0,909 - 

48 134,3 - - 7929 1,196 - 0,890 - 

72 132,1 - - 2532 1,297 - 0,876 - 

96 129,1 - - 2114 1,699 - 0,911 - 

168 129,5 - - 804,8 3,163 - 0,856 - 
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Tab. 9: Přehled výsledků EIS pro leštěný vzorek 2 

Čas  

[h] 

RΩ 

[Ω] 

Rp1 

[Ω] 

Rp2 

[Ω] 

Rp 

[Ω] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

Q2 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

n1 

[1] 

n2 

[1] 

0,083 121,1 2271 1822 4093 0,802 44,900 0,914 0,740 

1 124,5 - - 6359 0,740 - 0,919 - 

2 125,3 - - 7697 0,730 - 0,921 - 

4 119,3 - - 11195 0,726 - 0,920 - 

8 125,9 - - 7878 0,688 - 0,935 - 

12 127,3 - - 4943 0,719 - 0,936 - 

24 130,2 - - 12520 0,806 - 0,917 - 

48 132,3 - - 10860 0,849 - 0,921 - 

72 130,5 - - 9972 0,816 - 0,913 - 

96 125,2 - - 8786 0,985 - 0,889 - 

168 128,6 - - 6800 0,980 - 0,889 - 

 

Tab. 10: Přehled výsledků EIS pro leštěný vzorek 3 

Čas  

[h] 

RΩ 

[Ω] 

Rp 

[Ω] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

n1 

[1] 

0,083 92,1 1201 0,750 0,943 

1 92,3 2119 0,779 0,936 

2 92,3 2589 0,885 0,927 

4 90,9 8115 0,864 0,926 

8 90,2 16603 0,740 0,939 

12 91,6 5880 0,918 0,935 

24 93,1 15087 0,979 0,925 

48 91,6 9635 0,927 0,922 

72 90,9 8814 0,833 0,927 

96 88,3 15376 0,750 0,931 

168 86,5 9445 0,749 0,926 
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Tab. 11: Statisticky vyhodnocené výsledky EIS pro leštěné vzorky 

Čas  

[h] 

RΩ 

[Ω] 

Rp 

[Ω] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-5] 

n1 

[1] 

0,083 115,2 ± 17,0 3 607 ± 1 800 0,773 ± 0,022 0,925 ± 0,013 

1 115,3 ± 16,4 4 043 ± 1 753 0,743 ± 0,028 0,929 ± 0,007 

2 115,8 ± 16,7 4 770 ± 2 151 0,781 ± 0,073 0,927 ± 0,005 

4 113,1 ± 16,2 7 856 ± 2 838 0,817 ± 0,064 0,923 ± 0,002 

8 114,8 ± 17,4 9 961 ± 4 804 0,816 ± 0,146 0,931 ± 0,008 

12 116,6 ± 17,7 6 136 ± 1 093 0,916 ± 0,160 0,930 ± 0,008 

24 118,9 ± 18,3 12 602 ± 1 996 0,955 ± 0,113 0,917 ± 0,007 

48 119,4 ± 19,7 9 475 ± 1 202 0,991 ± 0,149 0,911 ± 0,015 

72 117,8 ± 19,1 7 106 ± 3 269 0,982 ± 0,223 0,905 ± 0,022 

96 114,2 ± 18,4 8 759 ± 5 414 1,145 ± 0,404 0,910 ± 0,017 

168 114,9 ± 20,1 5 683 ± 3 615 1,631 ± 1,088 0,890 ± 0,029 

 

Ze zpracovaných výsledků polarizačních odporů uvedených v tab. 11 vyplývá, že v důsledku 

různé reakce vzorků na korozní prostředí vykazují naměřené hodnoty velké směrodatné 

odchylky. Nejvyšší směrodatné odchylky jsou u časů měření 5 min, 8, 72, 96 a 168 h, kde 

překračují i 50 % průměrné hodnoty polarizačního odporu. U všech vzorků je však patrné, že 

změna trendu polarizačního odporu nastala u času 24 h, kdy polarizační odpor do této doby 

rostl (u vzorku 2 s výkyvem u 4 h a u vzorku 3 s výkyvem u 8 h) a poté klesal. U vzorků 

1 a 2 poté polarizační odpor klesal až do konce měření, zatímco u vzorku 3 došlo ještě 

k jednomu zvýšení polarizačního odporu u času měření 96 h.  

Na obr. 17 jsou dokumentovány povrchy vzorků po měření EIS pořízené na světelném 

mikroskopu. Je zde potvrzeno, že každý vzorek je jinak degradovaný po korozním působení. 

Zatímco vzorek 1 je degradovaný téměř po celém svém povrchu a je zde vidět i lokální korozní 

napadení, vzorek 2 je kromě většího zasažení na levé straně pokryt pouze vrstvou 

korozních produktů a vzorek 3 je kromě menší degradace v levé dolní části a pokrytí 

vrstvou korozních produktů bez většího korozního napadení. Tento fakt byl potvrzen 

i naměřenými hodnotami polarizačních odporů Rp, jejichž maxima byla u 1. vzorku 

10 200 Ω, u 2. vzorku 12 520 Ω a u 3. vzorku 16 603 Ω, z čehož lze usuzovat, že vzorek 3 byl 

nejvíce korozně odolný a vzorek 1 byl nejméně korozně odolný. 
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Obr. 17: Fotky leštěných vzorků 1–3 po měření EIS 

4.2.3 Celkové zhodnocení výsledků EIS 

Výsledky měření EIS jsou demonstrovány pomocí grafu závislosti polarizačního odporu na 

čase, který je uveden na obr. 18. Jsou zde uvedeny vývoje zprůměrovaných polarizačních 

odporů v závislosti na čase měření pro jednotlivé leštěné a broušené vzorky slitin 

(AZ61 tvářené, AZ31 tvářené a AZ61 vyrobené metodou squeeze casting). Data polarizačních 

odporů slitin AZ31 tvářené a AZ61 vyrobené metodou squeeze casting byla převzata 

z bakalářských prací Tomáše Hány [19] a Jana Piknera [20]. Jelikož byla měření všech slitin 

prováděna ve stejné laboratoři, za stejných podmínek a s pomocí stejné instrumentace, je 

vhodné srovnat elektrochemické charakteristiky těchto slitin. 

1 2

3 

3 
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Obr. 18: Graf závislosti polarizačního odporu na čase měření 

Symbol t označuje tvářenou slitinu, sq označuje slitinu vyrobenou metodou squeeze casting, l označuje 

leštěný povrch a b označuje broušený povrch. 

Z grafu na obr. 18 lze vyčíst, že vyšších hodnot polarizačních odporů nabývají u tvářené 

slitiny AZ61 leštěné vzorky, tudíž jsou leštěné vzorky korozně odolnější než vzorky broušené. 

Je to způsobeno tím, že broušené vzorky mají hrubší povrch než vzorky leštěné, a tak je zde 

větší povrch, kde může docházet ke korozi. 

Při srovnání křivek tvářených slitin AZ61 a stejných slitin vyrobených metodou squeeze 

casting na obr. 18 jde vidět, že tvářené slitiny nabývají vyšších hodnot polarizačních odporů, 

tudíž jsou korozně odolnější než slitiny lité. Tento fakt lze odůvodnit mikrostrukturou. Tvářené 

slitiny mají jemnější mikrostrukturu než lité slitiny a zároveň obsahují rovnoměrnější rozložení 

intermetalických fází v celém objemu materiálu. Přítomné intermetalické fáze, jakož i hranice 

zrn, mohou působit jako bariéry koroznímu napadení a tím zvyšovat korozní odolnost slitiny. 

Na základě srovnání křivek tvářených slitin AZ61 a slitin AZ31 vyrobených stejnou 

metodou na obr. 18 lze konstatovat, že slitiny AZ31 v leštěném i broušeném stavu nabývají 

významně nižších hodnot polarizačního odporu než slitiny AZ61, a jsou tedy korozně méně 

odolné než slitiny AZ61. Experimentálně zjištěné výsledky odpovídají i teoretické úvaze, neboť 

díky nižšímu obsahu hliníku ve slitině AZ31 tato obsahuje ve své struktuře i méně 

intermetalických fází, které v materiálu vytváří korozní ochranu. 

4.3 Vyhodnocení a diskuse výsledků PD 

Výsledky měření pro jednotlivé vzorky s leštěným a broušeným povrchem jsou uvedeny ve 

formě grafu závislosti logaritmu proudové hustoty na vkládaném potenciálu na obr. 19. Takto 

naměřené výsledky byly podrobeny Tafelově analýze (viz kap. 2.5.2) v programu EC-Lab. 
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Vyhodnocené výsledky broušených vzorků jsou uvedeny v tab. 12, leštěných vzorků 

v tab. 13 a statisticky zpracované výsledky jsou uvedeny v tab. 14. 

 

Obr. 19: Graf závislosti logaritmu proudové hustoty na vkládaném potenciálu 

Symbol l označuje leštěný povrch a b označuje broušený povrch. 

Tab. 12: Přehled výsledků PD broušených vzorků 

Vzorek číslo Ecorr [V] icorr [μA] ba [V] bc [V] 

1 ‒1,555 5,116 33,4 27,5 

2 ‒1,563 4,327 36,4 29,6 

3 ‒1,549 4,614 32,3 26,4 

 

Tab. 13: Přehled výsledků PD leštěných vzorků 

Vzorek číslo Ecorr [V] icorr [μA] ba [V] bc [V] 

1 ‒1,524 2,809 35,1 32,5 

2 ‒1,503 2,456 35,3 32,4 

3 ‒1,534 3,268 31,5 32,8 
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Tab. 14: Přehled výsledků PD leštěných vzorků 

Povrch Ecorr [V] icorr [μA] ba [V] bc [V] 

Broušený ‒1,556 ± 0,006 4,686 ± 0,326 34,0 ± 1,7 27,8 ± 1,3 

Leštěný ‒1,520 ± 0,013 2,844 ± 0,332 34,0 ± 1,8 32,6 ± 0,2 

 

Ze statisticky zpracovaných výsledků PD v tab. 14 vyplývá, že tyto výsledky jsou z hlediska 

vypočítané směrodatné odchylky poměrně přesné. Je z nich vidět, že je zřetelný rozdíl v korozní 

odolnosti broušených a leštěných vzorků. Z termodynamického hlediska je lze porovnat 

pomocí korozních potenciálů. Korozní potenciál má vyšší hodnotu u leštěných vzorků, tudíž 

jsou leštěné vzorky korozně odolnější než vzorky s broušeným povrchem. Z kinetického 

hlediska lze vzorky srovnat pomocí korozních proudových hustot. Z výsledků vyplývá, že 

nižších hodnot korozních proudových hustot nabývají leštěné vzorky, a že tedy vzorky 

s leštěným povrchem korodují pomaleji než vzorky s povrchem broušeným. 

Snímky vzorků, vyfocené na světelném mikroskopu, v broušeném a leštěném stavu jsou 

uvedeny na obr. 20 a 21. 

 

Obr. 20: Snímky broušených vzorků 1–3 po měření PD 

1 2 

3 
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Obr. 21: Snímky leštěných vzorků 1–3 po měření PD 

Na obr. 20 můžeme pozorovat vznik bodové koroze u všech vzorků a částečně i vznik vrstvy 

korozních produktů, což vysvětluje protáhlá anodická křivka na obr. 19 u broušených vzorků. 

Na obr. 21 je patrné pokrytí vzorků vrstvou korozních produktů. Na křivkách pro leštěné vzorky 

1 a 2 na obr. 19 byla rovněž pozorována bodová koroze. Největší korozní degradaci lze 

pozorovat u leštěných vzorků u vzorku 3, což vysvětluje i nejnižší hodnota korozního 

potenciálu a nejvyšší hodnota korozní proudové hustoty ze všech leštěných vzorků. Jelikož 

měření probíhalo pouze krátkou dobu, není korozní degradace vzorků nijak značná a hlavně 

u broušených vzorků, kde je povrch hrubý, neposkytují snímky příliš pozorovatelnou odezvu 

materiálu na korozní prostředí. 

Pro porovnání hořčíkových slitin v závislosti na způsobu výroby a na chemickém složení 

byla převzata data výsledků PD, pro tvářenou slitinu AZ31 a slitinu AZ61 vyrobenou metodou 

squeeze casting, z bakalářských prací Tomáše Hány [19] a Jana Piknera [20], která jsou 

uvedena ve formě grafů na obr. 22 a 23. Sloupcové grafy, které srovnávají korozní potenciály 

a korozní proudové hustoty v závislosti na způsobu výroby, chemickém složení a úpravě 

povrchu, jsou uvedeny na obr. 22 a 23. 

1 2 
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Obr. 22: Sloupcový graf závislosti korozního potenciálu na typu hořčíkové slitiny 

Symbol t označuje tvářenou slitinu, sq označuje slitinu vyrobenou metodou squeeze casting, l označuje 

leštěný povrch a b označuje broušený povrch. 

 

 

Obr. 23: Sloupcový graf závislosti korozní proudové hustoty na typu hořčíkové slitiny 

Symbol t označuje tvářenou slitinu, sq označuje slitinu vyrobenou metodou squeeze casting, l označuje 

leštěný povrch a b označuje broušený povrch. 
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Na základě výsledků znázorněných na obr. 22 nelze provést objektivní srovnání korozní 

odolnosti jednotlivých materiálů, jelikož výsledky korozních potenciálů jsou velmi různorodé. 

Z leštěných vzorků vychází jako nejodolnější tvářená slitina AZ61, avšak z broušených vzorků 

je nejvíce odolná litá slitina AZ61. Tato různorodost výsledků je způsobena tím, že rozdíl 

v měřených korozních potenciálech spočívá až v setině V, tudíž je přesnost výsledků tohoto 

měření pro porovnání korozní odolnosti daných slitin diskutabilní. 

Přesvědčivější výsledky jsou uvedeny na obr. 23. Z tohoto grafu vyplývá, že nejrychleji 

korodovala tvářená slitina AZ31 a nejpomaleji tvářená slitina AZ61, tudíž se jeví tvářená slitina 

AZ61 jako korozně nejodolnější. Rozdíl hodnot korozních proudových hodnot je značný. 

Korozní proudová hustota dosahovala u tvářené slitiny AZ31 hodnoty kolem 10 μA, u lité 

slitiny AZ61 asi 8 μA a u tvářené slitiny AZ61 pouze asi 4 μA. 
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5 ZÁVĚRY 

Pomocí metod EIS a PD byly hodnoceny elektrochemické charakteristiky tvářené hořčíkové 

slitiny AZ61. Na základě výsledků byl hodnocen vliv výroby, chemického složení, struktury 

a úpravy povrchu na korozní odolnost slitiny. Zjištěné výsledky lze shrnout do následujících 

bodů. 

 Oběma metodami (EIS i PD) bylo prokázáno, že úprava povrchu má vliv na korozní 

odolnost tvářené hořčíkové slitiny AZ61, přičemž u vzorků s leštěným povrchem byla 

prokázána vyšší korozní odolnost než u vzorků s broušeným povrchem. 

 Metodou EIS bylo zjištěno, že nejvyšší hodnoty polarizačního odporu dosahují leštěné 

i broušené vzorky tvářené slitiny AZ61 v čase kolem 24 h a poté dochází k prudkému 

poklesu polarizačního odporu v důsledku porušení vrstvy korozních produktů na 

povrchu slitiny. Před maximem polarizačního odporu v čase asi 24 h je pozorovatelné 

ještě jedno lokální maximum kolem času měření 8 h a následně dochází k poklesu 

polarizačního odporu. Výsledky měření EIS jsou zatíženy vysokou variabilitou měření 

způsobenou odlišným chováním jednotlivých vzorků při měření, které vyplývá zřejmě 

z jejich odlišného chemického složení. 

 Dále bylo zjištěno, že tvářená hořčíková slitina AZ61 má vyšší korozní odolnost než 

stejná slitina vyrobená metodou squeeze casting. Na tento fakt poukazují vyšší hodnoty 

polarizačního odporu, měřené metodou EIS, i nižší hodnoty korozní proudové hustoty, 

měřené metodou PD, u tvářené slitiny. 

 Bylo zjištěno, že korozní odolnost tvářené hořčíkové slitiny AZ61 je značně větší 

než tvářené slitiny AZ31. Toto tvrzení potvrzují jednak značně vyšší hodnoty 

polarizačních odporů, získané metodou EIS, a také méně než poloviční hodnoty 

korozních proudových hustot, získané metodou PD, u tvářené slitiny AZ61. 

V bakalářské práci byla stanovena korozní odolnost tvářené hořčíkové slitiny AZ61. Dále 

byl posouzen vliv výroby, chemického složení a úpravy povrchu na korozní odolnost 

hořčíkových slitin, kdy vyšší obsah Al u slitin AZ61 měl za následek vyšší korozní odolnost 

než u slitiny AZ31. Homogennější struktura v důsledku tváření měla rovněž pozitivní vliv na 

korozní odolnost slitiny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Ma  ‒ aktivita redukované složky [1] 

nM
a  ‒ aktivita oxidované složky [1] 

aq ‒ vodný roztok [-] 

b ‒ broušený povrch [-] 

ba ‒ směrnice tečny anodické části potenciodynamické křivky  [V] 

bc ‒ směrnice tečny katodické části potenciodynamické křivky [V] 

e‒ ‒ elektron [-] 

f ‒ frekvence  [Hz] 

icorr ‒ korozní proudová hustota [A·m2] 

l ‒ leštěný povrch [-] 

n ‒ počet vyměněných elektronů [-] 

n1 ‒ frakční koeficient elektrické dvojvrstvy elektrolyt – vzorek  [1] 

n2 ‒ frakční koeficient elektrické dvojvrstvy pasivační vrstva – elektrolyt  [1] 

s ‒ pevná fáze [-] 

sq ‒ slitina vyrobená metodou squeeze casting [-] 

t ‒ tvářená slitina [-] 

vcorr ‒ korozní rychlost  [m·s-1] 

ω ‒ úhlová frekvence střídavého napětí  [rad·s-1] 

ASTM ‒ Americká společnost pro zkoušení a materiály [-] 

C ‒ kapacita elektrické dvojvrstvy  [F] 

ČSN ‒ česká technická norma [-] 

EN ‒ evropská norma [-] 

E0 ‒ standardní redoxní potenciál  [V] 

Er ‒ rovnovážný redoxní potenciál  [V] 

Ecorr ‒ korozní potenciál  [V] 

EIS ‒ elektrochemická impedanční spektroskopie [-] 

F ‒ Faradayova konstanta  [C·mol-1] 

ISO ‒ Mezinárodní organizace pro normalizaci [-] 
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M ‒ relativní molekulová hmotnost [g·mol-1] 

M ‒ atom kovu [-] 

PD ‒ potenciodynamická zkouška [-] 

Q1 ‒ kapacitní prvek elektrické dvojvrstvy elektrolyt – vzorek  [F·sn ‒ 1] 

Q2 ‒ kapacitní prvek elektrické dvojvrstvy pasivační vrstva – elektrolyt  [F·sn ‒ 1] 

R ‒ universální plynová konstanta [J·K-1·mol-1] 

Rp ‒ polarizační odpor  [Ω] 

Rp1 ‒ odpor elektrické dvojvrstvy elektrolyt – vzorek  [Ω] 

Rp2 ‒ odpor elektrické dvojvrstvy pasivační vrstva – elektrolyt  [Ω] 

RΩ ‒ elektrický odpor elektrolytu  [Ω] 

T ‒ termodynamická teplota  [K] 

Z ‒ absolutní impedance  [Ω·cm-2] 

Zi ‒ imaginární složka impedance  [Ω·cm-2] 

Zr ‒ reálná složka impedance  [Ω·cm-2] 


