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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá hodnocením elektrochemických korozních charakteristik Mg-Zn 

systémů připravených metodou práškové metalurgie v SBF roztoku. Hlavním cílem práce je 

analýza vlivu chemického složení, dosažené struktury a parametrů procesu výroby Mg-Zn 

systémů na jejich elektrochemické korozní charakteristiky. Základní elektrochemické vlastnosti 

připravených materiálů budou hodnoceny pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie. 

Na objasnění mechanismu korozního napadení materiálů budou využity ponorové zkoušky 

doplněné metalografickým pozorováním. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with evaluation of electrochemical corrosion characteristics of Mg-

Zn systems prepared by powder metallurgy in SBF solution. The main aim of the thesis is to 

analyze the influence of chemical composition, achieved structure and parameters of the 

process of production of Mg-Zn systems on their electrochemical corrosion characteristics. The 

basic electrochemical properties of the prepared materials will be evaluated by electrochemical 

impedance spectroscopy. In order to clarify the mechanism of corrosion of materials, the 

immersion tests accompanied by metallographic observations will be used. 
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ÚVOD 

Hořčíkové materiály jsou velice perspektivní. Vyznačují se zejména nízkou hustotou (hustota 

hořčíku je 1,74 g·cm-3) a velmi dobrým poměrem hustoty a mechanických vlastností [1]. 

Nevýhodou hořčíkových materiálů je jejich nízká korozní odolnost. Hořčík jako neušlechtilý 

kov velmi ochotně podléhá oxidaci a vrstva korozních produktů, která vzniká na jeho povrchu, 

nechrání materiál dostatečně vůči dalšímu koroznímu napadení. Z toho důvodu se hořčík leguje 

dalšími kovy (nejčastěji Zn a Al), anebo se pokrývá ochrannou vrstvou (povlakování). Další 

nevýhodou hořčíkových materiálů je prudký pokles pevnosti za zvýšených teplot a nízká 

odolnost proti tečení, což omezuje jejich použití za vysokých teplot.  

Velký potenciál mají hořčíkové materiály připravené metodou práškové metalurgie. Z nich 

mohou být vyráběny výlisky složitých tvarů, jejichž příprava jinými metodami by byla velmi 

složitá. Další výhodou je jemnozrnná struktura práškových materiálů, díky níž je možné 

dosáhnout lepších mechanických vlastností než např. u litých materiálů. Práškové materiály 

také mají částečně pórovitou strukturu, která nabízí možnost řízené degradace materiálu v čase. 

Porézní struktura též zlepšuje houževnatost materiálu. 

V současné době se hořčíkové materiály používají nejčastěji v automobilovém průmyslu, 

a to pro výrobu součástí karosérie, řízení nebo pohonu. Další využití nacházejí v leteckém 

průmyslu, kde slouží hlavně ke snížení hmotnosti strojů, a tedy ke snížení provozních nákladů.  

Hořčíkové slitiny mohou být využity také v medicíně jako implantáty kostí nebo stenty. 

Hořčík se totiž běžně vyskytuje v lidském organismu a není pro něj toxický, a též mechanické 

vlastnosti hořčíkových materiálů a lidských kostí jsou si podobné. Podstatným faktem je také 

to, že je hořčík biodegradabilní, což usnadňuje léčbu po vložení implantátu, jelikož není nutná 

další operace k odejmutí nerozložené části implantátu [2]. Degradaci hořčíkových materiálů 

v organismu v určitém časovém horizontu lze řídit na základě jejich předúpravy. Proto se také 

u těchto materiálů provádí výzkum koroze. 

Korozní chování v závislosti na čase lze zjistit pomocí elektrochemické impedanční 

spektroskopie. Mechanismus korozního napadení pak hodnotíme pomocí ponorových zkoušek 

s následným využitím světelné mikroskopie. 

Tato práce se zabývá studiem elektrochemických vlastností práškových materiálů na bázi 

Mg-Zn připravených metodou práškové metalurgie. Cílem práce je stanovit vliv podmínek 

přípravy Mg-Zn systémů, chemického složení připravených materiálů (obsah Zn) a jejich 

struktury na jejich výsledné vlastnosti a na mechanismus korozního procesu. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Materiály na bázi hořčíku a zinku 

1.1.1 Vlastnosti čistého hořčíku 

Hořčík je stříbrolesklý kov vyznačující se nízkou hustotou. Jeho základní vlastnosti jsou 

uvedeny v tab. 1. Hořčík krystalizuje v hexagonální soustavě v nejtěsnějším uspořádání a má 

za laboratorní teploty (23 ± 1 °C) aktivní pouze jednu skluzovou rovinu. Z tohoto důvodu je při 

uvedené teplotě jen omezeně tvářitelný a lze ho dobře tvářet až při teplotách 300–400 °C [3]. 

Hořčík se vyznačuje vysokou afinitou ke kyslíku. Při reakci s kyslíkem se na jeho povrchu 

tvoří vrstva složená z MgO a MgOH, která dostatečně nechrání povrch hořčíku před dalším 

korozním napadením. Pro zvýšení korozní odolnosti se proto používá legování jinými kovy 

nebo se povrch pokrývá ochrannými povlaky. Elementární hořčík se vyznačuje velkou 

reaktivitou a bouřlivě reaguje již se zředěnými roztoky kyselin. Díky své vysoké reaktivitě se 

v přírodě nachází 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 [3, 4]. 

1.1.2 Vlastnosti čistého zinku 

Zinek je modrobílý kov krystalizující v hexagonálním nejtěsnějším uspořádání. Jeho základní 

vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1. Za laboratorní teploty je zinek křehký a díky nízké teplotě tání 

je snadno tavitelný. Na vzduchu je zinek stálý a pokrývá se vrstvičkou ZnO, která ho pasivuje 

a chrání proti korozi. Zinek se rozpouští v minerálních kyselinách i hydroxidech. Vyrábí se 

nejčastěji ze sulfidických rud obsahujících zinek pražením kyslíkem. Využití zinek nachází jako 

povrchová ochrana jiných kovů galvanickým pokovováním nebo jako legující prvek ve 

slitinách [3, 5]. 

Tab. 1: Přehled základních vlastností zinku a hořčíku [3, 5] 

Vlastnosti Hořčík Zinek 

Hustota [g·cm–3] 1,738 7,133 

Teplota tání [°C] 650 420 

Změna objemu při tuhnutí [%] 4,20 4,48 

Standartní elektrodový potenciál [V] ‒2,37 ‒0,76 

Koeficient teplotní roztažnosti [K‒1] 26,1·10‒6 0,9·10‒6 

 

1.1.3 Binární systém Mg-Zn 

Zinek se velmi často využívá jako legující kov v hořčíkových slitinách. Zlepšuje v nich 

mechanické vlastnosti, jejich tavitelnost a také korozní odolnost. Při vyšším obsahu zinku než 

2 hm. % však způsobuje křehkost materiálu. Rozpustnost zinku v hořčíku při teplotě 25 °C je 

1,6 hm. %. K největší rozpustnosti zinku v hořčíku dochází při eutektické teplotě 341 °C, kdy 

dosahuje hodnoty 6,2 hm. %. Difuze Zn do Mg je rychlejší než difuze v opačném směru, tudíž 

se bude fázové rozhraní posouvat směrem k Mg. Posunování fázového rozhraní mezi dvěma 
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kovy způsobené rozdílnými rychlostmi difuze atomů je popisováno tzv. Kirkendallovým jevem 

[6, 7]. 

Binární systém Mg-Zn se intenzivně zkoumá již od roku 1988. Od té doby prošel značným 

vývojem. Podle nejnovějších studií byla v daném systému prokázána přítomnost pěti 

intermetalických fází uvedených v tab. 2. Fázový diagram systému Mg-Zn je uveden na obr. 1. 

Z fázového diagramu na obr. 1 je patrné, že Mg v Zn netvoří tuhý roztok, zatímco Zn v Mg 

tuhý roztok tvoří [8, 9]. 

 

Obr. 1: Fázový diagram systému Mg-Zn [10] 

Intermetalická fáze Mg51Zn20 není za pokojové teploty stálá. Při teplotě 346 °C dochází 

k peritektické přeměně a vzniku fáze Mg21Zn25, která je v rovnováze s tuhým roztokem α-Mg. 

Tato fáze se vyznačuje triklinickou krystalovou mřížkou. Fáze Mg4Zn7 krystalizuje 

v monoklinické krystalové mřížce a dosahuje nejvyšší tvrdosti ze všech fází. Intermetalická 

fáze MgZn2 je typická hexagonální krystalovou mřížkou. Elementární buňka je tvořena čtyřmi 

molekulami MgZn2. Tato fáze se řadí do skupiny Lavesových fází. Lavesova fáze má obecný 

vzorec AB2 a nejčastěji krystalizuje v kubické nebo šesterečné soustavě. Vznikají v případě, 

kdy se poměr poloměrů atomů složek pohybuje v rozmezí 1,09–1,34. Přítomnost Lavesových 

fází v materiálu obvykle zhoršuje jeho mechanické vlastnosti z důvodu křehkosti těchto fází. 

Fáze Mg2Zn11 vzniká peritektickou přeměnou při teplotě 380 °C a vyznačuje se kubickou 

krystalovou mřížkou [10, 11]. 

Mechanické vlastnosti všech intermetalických fází přítomných v systému Mg-Zn jsou vyšší 

než mechanické vlastnosti čistého hořčíku a zinku (tab. 2). Nejnižší tvrdosti a zároveň 
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nejvyššího modulu pružnosti dosahuje intermetalická fáze Mg3Zn11. Ostatní fáze mají 

mechanické vlastnosti vzájemně srovnatelné [10]. 

Tab. 2: Přehled existujících fází v binárním systému Mg-Zn a jejich základní mechanické 

vlastnosti [8] 

Fáze 
Obsah Zn 

[at. %] 

Typ krystalové 

mřížky 

Tvrdost 

[GPa] 

Modul pružnosti  

[GPa] 

(Mg) 0–2 hexagonální 0,54 35,02 

Mg51Zn20 28,1 kosočtverečná - - 

Mg21Zn25 54,3 hexagonální 4,66 83,25 

Mg4Zn7 63,6 monoklinická 5,11 94,09 

MgZn2 66–67,5 hexagonální 5,08 87,30 

Mg2Zn11 84,6 kubická 3,76 108,94 

(Zn) 100 hexagonální 0,80 76,42 

 

Kammerer a kol. se ve své práci [10] zabývali kinetikou difuze intermetalických fází 

vznikajících na rozhraní Mg-Zn. Tento materiál byl žíhán při teplotě 315 °C po dobu 168 h. 

Bylo zjištěno, že největší tloušťky vrstvy a také nejvyššího difuzního koeficientu ze všech 

vznikajících fází dosahuje Lavesova fáze MgZn2 (obr. 2). Intermetalické fáze Mg4Zn7 

a Mg2Zn11 mají srovnatelnou tloušťku vrstvy i difuzní koeficient. Fáze Mg21Zn25 nevytvořila 

souvislou vrstvu a difuzní koeficient měla asi o tři řády nižší než Lavesova fáze [10]. 

 

 

Obr. 2: Koncentrační profil intermetalických fází tvořených na rozhraní Mg-Zn u vzorku 

žíhaného při teplotě 315 °C po dobu 168 h [10] 
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1.1.4 Výroba práškového hořčíku a zinku 

Obecně se metody pro přípravu práškových kovů dělí do tří hlavních skupin, a to na chemické, 

fyzikální a mechanické. Mezi chemické metody se řadí například chemická redukce, mezi 

fyzikální patří elektrolytická depozice či atomizace a příkladem mechanických metod je drcení 

a mletí. Výběr metody pro výrobu práškového materiálu závisí především na požadovaných 

vlastnostech prášku, jeho čistotě, velikosti částic a na ceně procesu. Užívanými metodami pro 

přípravu práškového hořčíku a zinku je drcení, mletí a atomizace [12]. 

Drcení a mletí 

Při drcení a mletí materiálu se uplatňují čtyři základní mechanismy rozmělňování, a to náraz, 

tlak, střih a otěr. K rozmělňování materiálu se nejčastěji používá kulový mlýn (obr. 3). Ten se 

skládá z otáčejícího se bubnu a mlecích koulí. Nejdůležitějšími faktory jsou velikost mlecích 

koulí a rychlost otáčení bubnu. Když se buben otáčí příliš pomalu, mlecí koule nemají 

dostatečnou energii a mletí není efektivní. Pokud je naopak rychlost otáčení příliš vysoká, mlecí 

koule přelétávají po obvodu bubnu a mletí také není efektivní. Ideální rychlost je taková, kdy 

mlecí koule částečně vystoupají po obvodu bubnu a následně padají dolů. V tomto případě se 

materiál rozmělňuje i nárazem, což mletí značně zefektivňuje. Mletím lze připravit prášky 

s velikostí částic až pod 10 μm [12]. 

 

Obr. 3: Schéma kulového mlýna [13] 

Mletí může probíhat v kyslíkové atmosféře, v atmosféře inertního či reaktivního plynu. 

Mletí může probíhat za sucha či mokra. Do procesu mletí se často přidávají lubrikanty, které 

mají snížit povrchovou energii materiálu a zamezit tvorbě aglomerátů. Hořčík se mele výhradně 

v atmosféře inertního plynu z důvodu své vysoké reaktivity a jako lubrikant lze použít kyselinu 

stearovou. Čistota připraveného prášku bývá větší než 99,9 % [12, 14]. 

Atomizace 

Atomizace je jedna z nejvyužívanějších metod pro přípravu práškových materiálů. 

Jednoduchost metody spočívá ve výrobě prášku přímo z taveniny a také v tom, že proces není 

závislý na fyzikálních ani mechanických vlastnostech materiálu. Čistota takto připravených 

prášků je také velmi vysoká. Princip atomizace spočívá v dezintegraci taveniny procházející 
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tryskou pomocí vody, plynu nebo odstředivé síly. Vhodné médium se volí v závislosti na 

reaktivitě kovu. Z důvodu vysoké reaktivity hořčíku s vodou se pro přípravu práškového 

hořčíku nepoužívá atomizace vodou [12].   

Schéma zařízení pro atomizaci plynem je uvedeno na obr. 4. Tavenina kovu je vedena 

z kelímku tryskou ze žárovzdorného materiálu a na jejím ústí je dezintegrována proudem plynu 

o vysoké rychlosti (větší než 100 m·s‒1). Dezintegrované částice kovu jsou zchlazeny a padají 

do zásobní komory v dolní části. Celý systém je evakuovaný, čímž se zabraňuje kontaktu částic 

kovu s okolní atmosférou. Atomizací plynem lze připravit poměrně pravidelné částice, jejichž 

velikost lze řídit pomocí parametrů, jako je geometrie a tlak v trysce, rychlost přiváděného 

plynu či teplota taveniny. Nevýhodou atomizace plynem je interakce atomů plynu s částicemi 

kovu. Přítomný plyn může zvyšovat porozitu částic a tím zhoršovat jejich mechanické 

vlastnosti [12]. 

 

Obr. 4: Schéma atomizace plynem [15] 

Další možností k dezintegraci částic kovu je použití odstředivé síly. Využívá se tyče, jejíž 

složení je stejné jako složení požadovaného prášku. Tato tyč je žhavena elektrickým výbojem, 

který vzniká mezi ní a wolframovou elektrodou. Kov je elektrickým výbojem natavován. Tyč 

zároveň rotuje kolem své osy velmi vysokou rychlostí (až 20 000 otáček za minutu) a částice 

kovu jsou odstředivou silou vystřelovány do prostoru, kde se za letu zchladí. Tímto způsobem 

lze připravit částice sférického tvaru o velikosti 50–400 μm [12]. 

Metoda kondenzace v inertním plynu 

Hořčíkové prášky lze vyrobit také metodou kondenzace v inertním plynu. Schéma metody 

je uvedeno na obr. 5. Metoda spočívá v odpařování kovu v odporově vytápěném kelímku. 

Kelímek je umístěn v evakuované komoře. Do komory je následně vpuštěn inertní plyn, jehož 

atomy se srážejí s atomy kovu. Atomy kovu kondenzují ve formě malých částic, které jsou 

unášeny na chlazený kolektor. Takto deponované částice jsou následně seškrabovány pod 

vysokým vakuem [16].  
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Metodou kondenzace v inertním plynu lze připravit ultrajemný prášek o velikosti částic až 

25 nm a s čistotou 99,98 % [16]. 

 

Obr. 5: Schéma kondenzace v inertním plynu [16] 

1.1.5 Zhutňování práškových materiálů 

Zhutnění práškových materiálů slouží k produkci výrobku o požadovaných rozměrech 

a mechanických vlastnostech. Cílem je vyrobit takový materiál, který je homogenní v celém 

objemu. Nejčastějšími technikami pro zhutňování práškových materiálů je lisování za studena 

a lisování za tepla [12]. 

Lisování za studena 

Lisování za studena se používá ke zhutnění práškového materiálu, který je následně 

slinován. Při lisování za studena dochází pouze k mechanickému spojení částic. Slinování poté 

zajišťuje jejich difuzní spojení, přičemž se značně snižuje pórovitost a zvyšuje pevnost 

materiálu. Lisování může být prováděno s hydraulickou nebo mechanickou raznicí. Podle 

působícího tlaku se lisování za studena rozděluje na jednosměrné, obousměrné a izostatické 

(obr. 6). Při jednosměrném lisování je na vzorek působeno raznicí z jednoho směru. V tomto 

případě se ve vzorku objevuje tlakový profil. Nejvyšší tlak je na kontaktu raznice s materiálem 

a se zvětšující se vzdáleností klesá. Stejně tak je nerovnoměrná hustota výlisku po lisování. 

Rovnoměrnější rozložení hustoty ve výlisku nabízí obousměrné lisování. V tomto případě je na 

vzorek působeno raznicemi z obou stran. K nejvyššímu lisovacímu tlaku dochází opět na 

kontaktu raznic s materiálem a k nejnižšímu uprostřed výlisku. Z důvodu tření mezi materiálem 

a stěnami lisovnice, které způsobuje nehomogenity na stěnách, se na osu lisovnice aplikují 

lubrikanty, jež tření snižují [12, 17]. 
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Speciální technikou lisování za studena je lisování izostatické. Prášek je umístěn do pouzdra, 

které má za atmosférického tlaku požadovaný tvar. Z druhé strany pouzdra je umístěna voda 

nebo olej jako lisovací médium. Při aplikaci tlaku na lisovací médium pomocí pístu dochází 

k izostatickému přenosu tlaku na materiál. Běžně se používají lisovací tlaky kolem 400 MPa, 

záleží však na konkrétním materiálu. Použitím izostatického lisování lze dosáhnout o 5–15 % 

vyšší hustoty výlisku než v případě jednosměrného lisování. Při izostatickém lisování není 

potřeba použití lubrikantů. Nevýhodami této metody je obtížné dodržení přesných rozměrů 

výlisku, větší drsnost povrchu a menší životnost formy [12, 17]. 

 

Obr. 6: Způsoby lisování: jednosměrné lisování (a), obousměrné lisování (b), izostatické 

lisování (c) [18] 

Lisování za tepla 

Lisování za tepla kombinuje lisování za studena a slinování. Lisováním za tepla lze však 

dosáhnout i vyšší hustoty než při použití lisování za studena s následným slinováním při 

stejném tlaku. Důležitými parametry, které řídí výsledné vlastnosti výlisku, jsou lisovací 

teplota, tlak a okolní atmosféra. Způsoby lisování za tepla jsou stejné jako při lisování za 

studena, tedy jednosměrné, obousměrné a izostatické. Lepších vlastností výlisků je možné 

dosáhnout při použití předlisovaných vzorků namísto prášků. Předlisování je potřeba provádět 

za relativně nízké (pokojové) teploty, aby nedocházelo k růstu zrn materiálu [12, 17]. 

Při lisování materiálu za tepla se postupuje následovně. Nejprve se do formy umístí prášek 

nebo již předlisovaný materiál. Na materiál se začne působit tlakem, který se postupně zvyšuje 

s rostoucí teplotou. Při dosažení lisovací teploty se již teplota nezvyšuje, ale aplikovaný tlak 

stále vzrůstá. Po určité výdrži na lisovací teplotě a tlaku je forma chlazena, ale na materiál se 

neustále působí lisovacím tlakem. Po ochlazení formy se výlisek odformuje. Tímto postupem 

je možné dosáhnout 90–100 % hustoty materiálu bez pórů připraveného konvenčními 

metodami [12, 17].  

1.2 Koroze 

Koroze je podle normy ČSN EN ISO 8044 „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“. Obecně lze říci, že 

při korozi dochází k chemické reakci mezi kovem a prostředím za vzniku korozních produktů. 

Při korozní degradaci materiál ztrácí své funkční vlastnosti, jako může být např. pevnost, 

houževnatost, chemická a rozměrová stabilita, či optické vlastnosti [19]. 
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Koroze kovů probíhá samovolně. Energetický stav, ve kterém se nachází kov v elementární 

formě, označujeme jako metastabilní. Kov se snaží dostat do stabilního energetického stavu, 

a tudíž dochází k oxidační reakci s prostředím. Na rychlost reakce mají vliv i okolní podmínky, 

jako je např. teplota, tlak nebo přítomnost záření [20]. 

Korozi lze dělit v závislosti na typu korozního prostředí na korozi atmosférickou, vodní 

a půdní. V závislosti na typu korozního napadení se koroze rozlišuje na korozi rovnoměrnou 

a nerovnoměrnou. Méně žádoucí je z hlediska větších dopadů na zhoršení funkčních vlastností 

koroze nerovnoměrná. Nerovnoměrnou korozi lze dále dělit na korozi důlkovou, štěrbinovou, 

laminární, korozi při namáhání, transkrystalickou, interkrystalickou a selektivní. Některé 

významné typy korozního napadení jsou uvedeny na obr. 7 [21]. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závislosti na mechanismu korozní reakce se rozlišuje koroze chemická (probíhá 

v nevodivém prostředí) a elektrochemická (probíhá ve vodivém prostředí). 

1.2.1 Chemická koroze 

Chemická koroze probíhá při reakci materiálu s okolním prostředím, které je nevodivé a v němž 

nedochází k elektrochemické reakci. Tímto prostředím může být plyn nebo nevodivá kapalina. 

Jako příklad chemické koroze lze uvést vodíkovou korozi nebo oxidaci kovů při vysoké teplotě. 

Chemická koroze probíhá zpravidla pomalu a může být urychlena zvýšenou teplotou. 

Korozními produkty jsou oxidy kovů, které vytváří souvislou vrstvu na povrchu kovu. Tato 

(b) (c) 

(d) (e) 

(a) 

Obr. 7: Příklady způsobu korozního napadení. Rovnoměrná koroze (a; 1 – vrstva korozních 

produktů, 2 – kov), štěrbinová koroze (b), důlková koroze (c), selektivní koroze (d) 

a interkrystalická koroze (e) [21] 
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vrstva bývá velmi tenká a její tloušťka se pohybuje v rozsahu 3–9 nm. Vrstva korozních 

produktů může mít příznivý vliv i na další korozní chování kovu. Jsou-li parametry 

krystalových mřížek kovu a korozních produktů podobné, bude adheze mezi korozními 

produkty a kovem dobrá. V tomto případě slouží vrstvička oxidu jako ochrana vůči dalšímu 

koroznímu působení, dochází k pasivaci a tyto kovy získávají dobrou korozní odolnost (Cu, 

Ag, Al). Pokud jsou parametry krystalových mřížek kovu a korozních produktů značně 

rozdílné, dochází na jejich rozhraní k pnutí. Po překročení pevnosti vrstvy korozních produktů 

vlivem pnutí tato vrstva rozpraskává, čímž dochází opět k přímému kontaktu korozního 

prostředí s kovem. Takové kovy mají nízkou korozní odolnost (Mg, Fe) [22].  

Ochranný účinek oxidované vrstvy na povrchu materiálu lze popsat Pilling–Bedworthovým 

pravidlem. Základním předpokladem dobrého ochranného účinku oxidované vrstvy je to, že 

objem vrstvy korozních produktů musí být větší než objem kovu, který byl oxidován.  

Pilling–Bedworthův poměr je popsán rovnicí (1). Dobrého ochranného účinku dosahuje vrstva 

oxidu s 2 > PB ≥ 1. V případě PB > 2 by došlo k příliš velkému pnutí ve vrstvě korozních 

produktů a k jejímu rozpraskání. V případě Mg je hodnota PB = 0,79. Z toho vyplývá, že 

korozní produkty Mg neplní dostatečnou ochrannou funkci [23]. 

 MeO MeO MeO

Me Me Me

PB
V M

V M n






 

 
, (1) 

kde PB je Pilling–Bedworthův poměr, 
MeOV  je objem oxidované vrstvy, 

MeV  je objem kovu, 

MeOM  je molární hmotnost oxidované vrstvy, 
MeM  je molární hmotnost kovu, 

MeO  je hustota 

oxidované vrstvy, 
Me  je hustota kovu a n vyjadřuje počet atomů kovu v molekule oxidu. 

1.2.2 Elektrochemická koroze 

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

dochází k vytvoření gradientu potenciálu mezi kovem a elektrolytem. Systém se snaží dostat 

do energeticky výhodnějšího stavu vyrovnáváním rozdílu potenciálů, čímž dochází k samotné 

reakci. Elektrochemická koroze v sobě zahrnuje dva oxidačně-redukční děje probíhající na 

elektrodách. První z nich je oxidace kovu na anodě. Reakci lze vyjádřit pomocí rovnice (2) [20]. 

 nM M ne   , (2) 

kde M je atom kovu, nM   je jeho oxidovaná forma a n vyjadřuje počet vyměněných 

elektronů e−. 

Při reakci na anodě dochází k uvolnění elektronů, které polarizují elektrodu. Zároveň vzniká 

oxidovaná forma kovu. Druhou reakcí je redukce složky korozního prostředí na katodě. Reakce 

je znázorněna rovnicí (3). Konkrétní reakci na katodě v případě vodného roztoku (vodíková 

depolarizace) vystihují rovnice (4 a 5) [20]. 

 Ox ne Red  , (3) 

   OHHOH2 , (4) 

 2He22H   , (5)

kde Ox je oxidovaná forma a Red je redukovaná forma kovu. 
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Katodovou reakcí jsou odčerpávány elektrony vzniklé při anodické reakci v rámci zachování 

elektroneutrality a dochází k depolarizaci anody. Proto se někdy katodická reakce nazývá jako 

depolarizace. Rovnováhu oxidace a redukce kovu popisuje rovnovážný potenciál, který lze 

vyjádřit pomocí Nernts–Petersenovy rovnice. Elektrodový potenciál kovové elektrody 

ponořené do roztoku svých iontů lze zjistit pomocí rovnice (6) [20]. 

 
M

M
0r

n

ln
F

R

a

a

n

T
EE



 , (6) 

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 oxidačně-redukční reakci každého kovu a za 

standardních podmínek (T = 298,15 K; P = 101,325 kPa) pro něj platí znění rovnice (7) [20]. 

 0EEr  . (7) 

Standardní potenciál kovové elektrody (kovu) nelze vyjádřit jako absolutní hodnotu. 

Měřením standardního potenciálu se zjišťuje jeho rozdíl vůči potenciálu standardní vodíkové 

elektrody, jehož hodnota byla konvenční dohodou stanovena jako nulová. Standardní 

potenciály vybraných kovových elektrod jsou uvedeny v tab. 3 [20]. 

Tab. 3: Přehled standardních redoxních potenciálů vybraných kovových elektrod [24] 

Elektroda E0 [V] 

K+/K ‒2,93 

Ca2+/Ca ‒2,84 

Na+/Na ‒2,71 

Mg2+/Mg ‒2,37 

Al3+/Al ‒1,69 

Ti2+/Ti ‒1,63 

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 

Au3+/Au 1,38 
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Standardní elektrodový potenciál vyjadřuje snahu kovu se oxidovat a uvolňovat při oxidační 

reakci elektrony. Čím nižší standardní elektrodový potenciál kov má, tím více je ochotný 

podléhat oxidační reakci. Kovy, které mají kladný standardní elektrodový potenciál, se nazývají 

ušlechtilé a kovy se záporným standardním elektrodovým potenciálem se nazývají 

neušlechtilé [24].  

Standardní elektrodový potenciál není jediným aspektem při hodnocení korozní odolnosti. 

Do celkového hodnocení se započítávají i další termodynamické a kinetické aspekty, jako např. 

tvorba pasivační vrstvy, difuze korozního prostředí kovem či rychlost samotné chemické 

reakce. Jako příklad lze uvést titan, který má standardní elektrodový potenciál ‒1,63 V, a tudíž 

by se dalo očekávat, že jeho korozní odolnost bude značně nízká. Díky tvorbě odolné pasivační 

vrstvy na povrchu titanu, která účinně chrání materiál vůči dalšímu působení korozního 

prostředí, se ale titan v celkovém hodnocení korozní odolnosti dostává před stříbro [24]. 

1.2.3 Termodynamika koroze 

Hlavním kritériem určujícím uskutečnitelnost korozní reakce v daném prostředí a za daných 

podmínek je derivace reakční Gibbsovy energie, která udává rozdíl reakční Gibbsovy energie 

v konečném a původním stavu. Tuto derivaci je možné vyjádřit podle vztahu (8) [25]. 

 
r r rdG dH TdS  , (8) 

kde Gr je reakční Gibbsova energie, Hr je reakční entalpie, T je termodynamická teplota a Sr je 

reakční entropie. 

Reakce probíhá pouze v tom případě, pokud je derivace reakční Gibbsovy energie menší než 

nula (dG< 0). Směr průběhu reakce také závisí na aktivitách produktů a výchozích látek. 

Poměr mezi součinem aktivit produktů a součinem aktivit výchozích látek vyjadřuje 

rovnovážná konstanta K. Rovnovážná konstanta charakterizuje rovnováhu chemické reakce 

a rovnovážné složení reakční směsi. Závislost mezi reakční Gibbsovou energií a rovnovážnou 

konstantou vyjadřuje rovnice (9) [25]. 

 0

r R lnrdG dG T K  , (9) 

kde Gr je reakční Gibbsova energie, 
rdG  je standardní reakční Gibbsova energie, R je 

univerzální plynová konstanta, T je termodynamická teplota a K je rovnovážná konstanta. 

Jednou z možností, jak popsat korozní chování kovu při různých podmínkách, je Pourbaixův 

diagram. Pourbaixův diagram je závislost potenciálu na pH. V grafu jsou vyznačeny jednotlivé 

fáze, které jsou v rovnováze za daného potenciálu a pH. Nejdůležitějšími částmi Pourbaixova 

diagramu pro posouzení korozního chování je oblast imunity, pasivity a koroze. Pokud se kov 

nalézá v oblasti imunity, nepodléhá žádné korozní degradaci. V oblasti pasivity je kov 

pokrýván vrstvičkou korozních produktů, která ho chrání před dalším korozním napadením. 

V oblasti koroze je kov korozně degradován. Pourbaixův diagram pro hořčík je uveden na 

obr. 8 [26]. 
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Obr. 8: Pourbaixův diagram závislosti potenciálu na pH pro Mg [27] 

Oblast imunity hořčíku je při velmi nízkém potenciálu (nižší než cca ‒2,8 V). K jeho korozní 

degradaci dochází při neutrálním a kyselém pH za uvolňování plynného H2. K pasivaci vrstvou 

Mg(OH)2 může dojít v bazickém prostředí. Pasivace není příliš dlouhodobě účinná kvůli 

částečné rozpustnosti Mg(OH)2 ve vodě. V prostředí chloridů, bromidů, síranů a chlorečnanů 

dochází k okamžitému rozrušení pasivační vrstvy [27]. 

1.2.4 Kinetika koroze 

Kinetika koroze kovu je řízena dvěma základními faktory – rychlostí samotné chemické reakce 

a transportními ději. Výsledná rychlost je řízena pomalejším z těchto dvou dějů. Mezi 

transportní děje lze zařadit difuzi, migraci a konvekci [28].  

Difuze je řízena gradientem koncentrace v těsné blízkosti povrchu elektrody. Koncentrační 

spád je tvořen úbytkem elektroaktivní látky u povrchu elektrody z důvodu její reakce 

s povrchem elektrody. Ovlivnění nabitých částic v elektrickém poli mezi elektrodami se nazývá 

migrace. Pokud neprochází elektrodami ani elektrolytem žádný proud, migrace neprobíhá. 

Konvekce je způsobena gradientem teploty, hustoty nebo mechanickým mícháním systému. 

Vlivem konvekce může docházet k zúžení difuzní vrstvy a tím ke zrychlení difuze [28]. 

Rychlost elektrochemické reakce je možné vyjádřit pomocí elektrického proudu. Vztah mezi 

hmotností přeměněné látky a velikostí elektrického proudu lze popsat spojenými Faradayovými 

zákony elektrolýzy (10) [28]. 

 
n F

M I t
m

 



, (10)

kde m je hmotnost přeměněné látky, M je molární hmotnost, I je velikost prošlého proudu, t je 

čas, n je počet vyměněných elektronů a F je Faradayova konstanta. 
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Pokud je vztažena změna hmotnosti na jednotku plochy, pak je procházející proud vyjádřen 

ve formě proudové hustoty (i). Rychlost, s jakou dochází při rovnovážném potenciálu k oxidaci, 

a tedy i k redukci, je dána hodnotou výměnné proudové hustoty (i0). Kov je oxidován stejnou 

rychlostí, jakou dochází k jeho redukci podle vztahu (11) [28]. 

 
0 A Ki i i  , (11) 

kde 
Ai  je anodická proudová hustota a 

Ki  je katodická proudová hustota. 

Pokud začne mezi elektrodami protékat elektrický proud, dojde k vychýlení od 

rovnovážného potenciálu na každé z nich. Toto vychýlení se nazývá přepětí (η) a je způsobeno 

nejpomalejším dějem při přenosu náboje z elektrolytu na elektrodu [28]. 

Rychlost korozní reakce je závislá na teplotě. Závislost rychlostní konstanty na teplotě 

popisuje Arrheniova rovnice (12), ze které vyplývá, že rychlost reakce se zvyšuje se vzrůstající 

teplotou [25]. 

 
AE

RTk A e


  , (12) 

kde k je rychlostní konstanta, A je předexponenciální faktor, EA je aktivační energie, R je 

univerzální plynová konstanta a T je termodynamická teplota. 

1.3 Hodnocení koroze 

Korozní testy lze rozdělit na dvě základní skupiny. Jsou to expoziční metody a elektrochemické 

metody. Principem expozičních testů je přímé vystavení vzorků koroznímu prostředí. Z tohoto 

důvodu bývají testy zpravidla dlouhodobé. Zkrácení doby expozice je možné v případě 

simulace vlivů, které mají největší význam na korozní degradaci materiálu. Často se využívá 

např. vyšší koncentrace korozního prostředí nebo vyšší teplota. Nejčastěji používanými 

metodami expozičních testů jsou [21]: 

 dlouhodobé atmosférické zkoušky, 

 zkouška úplným ponorem, 

 zkouška v korozní komoře, 

 zkouška v kondenzační komoře. 

Elektrochemické testy jsou využívány k testování koroze ve vodivých prostředích a mohou 

být krátkodobé i dlouhodobé. Na základě jejich výsledků lze predikovat rychlost koroze, 

odolnost materiálu proti koroznímu napadení a typ korozního napadení. Mezi typy 

elektrochemických testů patří metody [21]: 

 potenciodynamické – měří se závislost proudové hustoty na potenciálu, 

 potenciostatické – měří se časová závislost proudové hustoty při konstantním 

potenciálu, 

 galvanostatické – měří se časová závislost potenciálu při konstantní proudové hustotě, 

 elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) – viz kap. 2.3.1. 
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1.3.1 Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) 

EIS je využívána k výzkumu mezifázových a objemových elektrických vlastností materiálů, 

a to např. při kontrole baterií a polovodičů, při monitorování koroze nebo při vývoji 

senzorových systémů. Metodou EIS můžeme získat komplexní údaje o elektrickém chování 

daného systému, např. informace o kinetice nebo mechanismu elektrodového děje. Výhodou 

je, že při měření nedochází ke změnám potenciálu, a tedy ani ke změně charakteru probíhajícího 

děje a nedochází k nucené degradaci materiálu. Dále je možno měření provádět díky použití 

střídavého napětí i v elektrolytech s nízkou vodivostí, což nelze u metod využívajících 

stejnosměrné napětí [29, 30]. 

Princip metody 

Metoda EIS pracuje na principu vkládání střídavého napětí o amplitudě 1–10 mV na 

pracovní elektrodu (kovový vzorek), přičemž se měří střídavá složka proudu. Vzhledem 

k tomu, že se využívá střídavé napětí, které je frekvenčně závislé, vystupuje zde i frekvence, 

jež je měněna v průběhu měření. Měření zpravidla začíná od vyšších frekvencí (stovky kHz) 

a pokračuje po nižší frekvence (jednotky mHz), přičemž rychleji probíhá při vyšších 

frekvencích. Běžně se používá tříelektrodové zapojení, a to pracovní elektroda (zkoumaný 

materiál), referenční a pomocná elektroda [29]. 

Základní uvažovanou veličinou při EIS je impedance, která je analogií Ohmova zákona pro 

střídavý proud a je frekvenčně závislá. Impedance zohledňuje fázový posun proudu a napětí při 

dané frekvenci. Impedance je vyjádřena pomocí komplexních čísel a má reálnou a imaginární 

složku. Aby se výsledky v oboru komplexních čísel daly analyzovat, vytváří se model zapojení 

elektrických komponent (rezistory, kondenzátory, induktor), tzv. ekvivalentní obvod, který 

odpovídá skutečnému ději na rozhraní elektrolyt–elektroda. Rezistor udává odpor, kterým může 

být odpor elektrolytu RΩ nebo polarizační odpor Rp. Kondenzátor udává kapacitu C dvojvrstvy 

na rozhraní elektrolyt–elektroda, jež se vytváří při elektrochemické reakci. V případě 

nehomogenity elektrické dvojvrstvy se používá prvek Q (CPE, constant phase element), který 

vyjadřuje neidealitu chování kapacitoru oproti ideálnímu kapacitoru. Tuto neidealitu vyjadřuje 

frikční koeficient n, který má s rostoucí mírou nehomogenit na elektrické dvojvrstvě klesající 

tendenci a nabývá hodnot v intervalu 0;1n . Přehled prvků elektrického obvodu 

s příslušnými rovnicemi impedance je uveden v tab. 4 [30]. 

Tab. 4: Přehled prvků elektrického obvodu s příslušnými rovnicemi impedance [30] 

Element el. obvodu Značka Rovnice impedance 

Rezistor R Z R  

Kapacitor C 
1

Z
i C

  

Induktor L Z i L  

CPE Q 
 0

1
n

Z
Y i

  

Symboly uvedené tab. 4 jsou Z impedance, i je proudová hustota, ω je úhlová frekvence, R je elektrický 

odpor, C je kapacitance, L je induktance, Y0 je amplituda admitance a n je frikční koeficient. 
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Nejjednodušším modelem ekvivalentního obvodu je Randlesova cela, která je zobrazena na 

obr. 9 [30]. 

 

Obr. 9: Schéma ekvivalentního obvodu Radlesovy cely 

Vyhodnocení dat 

Nejčastěji probíhá vyhodnocení dat získaných pomocí EIS analýzou dvou typů diagramů, 

a to Nyquistova a Bodeho diagramu. V Nyquistově grafu je vynášena závislost imaginární 

složky impedance Zi na reálné složce impedance Zr. Na obr. 10 je znázorněn Nyquistův graf 

pro nejjednodušší ekvivalentní obvod, tedy Randlesovu celu. Ve směru růstu reálné složky 

impedance na ose x klesá frekvence. Při vysokých hodnotách frekvence se kondenzátor chová 

jako vodič a impedance odpovídá odporu elektrolytu RΩ (průnik křivky s osou x na levé straně 

grafu). Při nízkých hodnotách 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). Polarizační odpor Rp tedy odpovídá průměru půlkružnice v Nyquistově 

grafu [29]. 

 

Obr. 10: Nyquistův graf závislosti imaginární složky impedance na reálné složce 

impedance [31] 
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Při experimentálním měření nelze získat ideální Nyquistův diagram, jaký je znázorněn na 

obr. 10. Často dochází k deformaci půlkružnice nebo k vytvoření kapacitních či indukčních 

oblouků. Při vyhodnocení se provádí extrapolace křivky, která eliminuje nepřesnosti měření 

vzniklé neustáleností stavu. Mezi rušivé vlivy při měření lze zařadit např. adsorpci, rozpouštění 

korozních produktů, rozpouštění nečistot atd. 

Na obr. 11 je znázorněn Bodeho graf pro ekvivalentní obvod Randlesovy cely. V Bodeho 

grafu je vynášena závislost logaritmu absolutní hodnoty impedance Z na logaritmu frekvence f. 

Vyhodnocení Bodeho grafu je obdobné jako vyhodnocení Nyquistova grafu. Při nízkých 

a vysokých frekvencích se v grafu objevuje lineární oblast, jejíž extrapolací odečteme hodnoty 

impedance na ose y. Rp je následně získán rozdílem těchto hodnot impedance [29]. 

 

Obr. 11: Bodeho graf závislosti logaritmu absolutní hodnoty impedance na logaritmu 

frekvence [31] 

1.4 Práškové materiály na bázi Mg-Zn 

V článku [32] se autoři zabývali závislostí vlastností systému Mg-Zn na obsahu Zn. Vzorky 

byly vyrobeny práškovou metalurgií z prášků čistých kovů lisováním za studena při tlaku 

100 MPa s následným slinováním při teplotě 620 °C po dobu 2 h. Byly připraveny vzorky 

o obsahu zinku 0, 1, 2, 3 a 4 hm. %.  

Bylo zjištěno, že hustota vzorků po slinování se zvyšuje se zvyšujícím se obsahem zinku 

a také že velikost zrn vyrobených materiálů se snižuje s rostoucím obsahem zinku, [32]. To 

bylo dle autorů způsobeno menší průměrnou velikostí částic zinku než hořčíku. Studiem 

fázového složení bylo zjištěno, že struktura vzorku s obsahem Zn 3 hm. % byla tvořena 

převážně fází α-Mg (tuhý roztok Zn v Mg) a struktura vzorku s obsahem Zn 4 hm. % byla 

tvořena fázemi α-Mg a MgZn2. Studiem mechanických vlastností bylo zjištěno, že mikrotvrdost 

připravených materiálů se zvyšuje s rostoucím obsahem Zn. Pevnost v ohybu se zvyšovala až 

do obsahu Zn 3 hm. % a poté došlo k poklesu. To bylo dle autorů způsobeno vyšším obsahem 

fáze MgZn2 ve struktuře materiálů s obsahem Zn větším než 3 hm. %, která je tvrdá a křehká. 
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Přehled mechanických vlastností a relativních hustot vůči teoretické hodnotě je uveden 

v tab. 5 [32]. 

Tab. 5: Přehled vlastností vzorků Mg-Zn připravených lisováním za studena při tlaku 

100 MPa s různým obsahem Zn [32] 

Obsah Zn 

[hm. %] 

Hustota 

[%] 

Mikrotvrdost HV 

[MPa] 

Pevnost v ohybu 

[MPa] 

0 97,2 695 78,2 

1 97,8 843 97,5 

2 98,5 952 111,7 

3 99,0 1 017 123,6 

4 99,1 1 057 87,3 

 

Korozní rychlost připravených materiálů nejdříve s rostoucím obsahem zinku klesala 

a u vzorku s obsahem Zn 4 hm. % došlo k jejímu nárůstu, což dokumentuje obr. 12. Bylo 

zjištěno, že zinek zlepšuje korozní odolnost Mg-Zn práškových materiálů, ale při tvorbě fáze 

MgZn2 (Zn 4 hm. %) dochází k vytvoření mikrogalvanického článku mezi fází a matricí, což 

korozní odolnost zhoršuje [32]. 

 

Obr. 12: Závislost korozní rychlosti na obsahu Zn u Mg-Zn systémů připravených lisováním 

za studena při tlaku 100 MPa [32] 

Výzkum publikovaný v [33] byl zaměřen na stanovení vztahu struktury, vlastností 

a korozního chování systémů Mg-Zn na obsahu Zn a tepelném zpracování. Testované vzorky 

byly vyrobeny práškovou metalurgií z prášků čistých kovů. Byly připraveny vzorky s obsahem 

Zn 6; 14,5; 25,3 a 40,3 hm. % (označeny E1–E4). Prášky obou kovů o průměrné velikosti částic 

23 μm byly míchány po dobu osmi hodin a poté lisovány za studena do tablet. Tablety byly 

slinovány při teplotě 500–550 °C po dobu 2 h v argonové atmosféře. Následně byly vzorky 

ohřívány při teplotě 350 °C po dobu 2 h a následně extrudovány v kompresním poměru 15 : 1 

do tvaru tyček. Vzorky s obsahem zinku 6 hm. % byly následně tepelně zpracovány. První 

vzorek byl udržován při teplotě 450 °C po dobu 12 h a následně ochlazen vodou (značen  

E1-T4). Druhý vzorek byl zpracován stejným způsobem, ale poté byl ještě navíc udržován při 
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teplotě 150 °C po dobu 24 h (značen E1-T6). Třetí vzorek byl udržován při teplotě 150 °C po 

dobu 24 h (značen E1-T5). 

Studiem mikrostruktury bylo zjištěno, že při obsahu Zn 6 % a 14,5 hm. % byla v matrici  

α-Mg hlavní intermetalická fáze MgZn. Při obsahu Zn 25,3 % a 40,3 % se tvořila především 

intermetalická fáze MgZn2 a zrna Zn [33]. Tepelnou úpravou při 450 °C bylo dosaženo 

zhrubnutí struktury materiálu a tvorby mikropórů na povrchu tablet. Následnou tepelnou 

úpravou při 150 °C bylo dosaženo zjemnění struktury materiálu.  

Nejvyšší hodnoty meze kluzu a pevnosti v tlaku byly dosaženy pro vzorky s obsahem 

Zn 14,5 hm. %. Vyšší koncentrace Zn způsobily v důsledku větší velikosti zrn snadnější lom 

v důsledku tlakového namáhání. Vznik mikropórů z důvodu tepelné úpravy při 450 °C vedl ke 

zhoršení mechanických vlastností vzorků. Po dalším tepelném zpracování při 150 °C nedošlo 

k tak výraznému zhoršení mechanických vlastností kvůli snížení porozity. Přehled 

mechanických vlastností připravených materiálů je uveden v tab. 6 [33]. 

Tab. 6: Přehled mechanických vlastností materiálů testovaných v [33] 

Vzorek 
Porozita 

[%] 

Mez kluzu 

[MPa] 

Pevnost v tlaku 

[MPa] 

E1 1,5 220 374 

E1-T5 0,6 214 366 

E1-T4 9,2 185 343 

E1-T6 8,7 177 337 

E2 1,8 240 396 

E3 2,1 219 372 

E4 2,4 206 355 

 

Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se obsahem zinku klesala korozní odolnost připravených 

materiálů. To je dle autorů způsobeno mikrogalvanickou korozí, která se výrazně projevila 

vlivem vyššího zastoupení částic intermetalických fází, a také zrn Zn. Mikropóry vzniklé 

tepelnou úpravou při 450 °C způsobily vznik důlkové koroze. Vzorky po tepelném zpracování 

při 150 °C vykazovaly nejlepší korozní odolnost ze všech připravených materiálů díky velké 

koncentraci malých zrn ve vzorku a malé pórovitosti [33]. 

Výzkum publikovaný v [34] se zabýval zpracováním čistého hořčíku práškovou metalurgií 

při různých podmínkách a vlastnostmi takto připraveného materiálu. Pro výzkum byl použit 

hořčíkový prášek o čistotě 99,8 % a průměrné velikosti částic 30 μm. Materiál byl připraven 

jednosměrným lisováním při tlacích 100, 200, 300, 400 a 500 MPa lisováním za studena a také 

za tepla při teplotách 300, 400 a 500 °C po dobu 1 h.  

Bylo zjištěno, že s rostoucím tlakem lisování vzrůstá i deformace částic a klesá porozita 

připravených materiálů. Porozita vzorků byla také nižší při lisování za tepla. Rozdílně se 

projevil typ porozity při lisování za tepla a za studena. Při lisování za studena došlo 
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v materiálech převážně k vytvoření otevřených pórů. Při lisování za tepla především vznikly 

uzavřené póry [34].  

Bylo prokázáno, že mechanické vlastnosti byly lepší při použití lisování za tepla (viz 

obr. 13). Pevnost v ohybu rostla až do teploty lisování 400 °C díky vyšší rychlosti difuze 

jednotlivých prvků a lepšímu spojení práškových částic. Při teplotě lisování 500 °C došlo 

k poklesu mechanických vlastností způsobenému velkou hrubostí struktury materiálu [34].  

 

Obr. 13: Závislost pevnosti v ohybu (a) a mikrotvrdosti (b) na tlaku lisování pro různé 

teploty lisování (RT je pokojová teplota) [34] 

Korozní odolnost byla testována pomocí EIS. Jako korozní prostředí byl použit Hankův 

roztok. Bylo zjištěno, že nižší korozní odolnost vykazovaly vzorky vyrobené lisováním za 

studena oproti vzorkům lisovaným za tepla. To je způsobeno jejich nekompaktností 

zapříčiněnou pouze mechanickým spojením práškových částic bez difuzních pochodů 

a vysokou otevřenou pórovitostí připravených vzorků. Při korozi hořčíku vznikají jako hlavní 

korozní produkty MgO a Mg(OH)2, které zvyšují pH korozního roztoku a zpočátku snižují 

korozní rychlost. Vrstvy korozních produktů mají vysokou pórovitost a snadno degradují 

v korozním prostředí, a tedy chrání materiál velmi omezeně [34].  
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je charakterizace elektrochemických korozních charakteristik Mg-Zn 

systémů připravených metodou práškové metalurgie. Při řešení daného úkolu bude 

postupováno následovně: 

 Analýza mikrostruktury připravených materiálů. 

 Stanovení korozní odolnosti Mg-Zn systémů připravených metodou práškové 

metalurgie pomocí metod elektrochemické impedanční spektroskopie v SBF 

roztoku. 

 Provedení ponorových zkoušek a analýza mechanismu korozního napadení Mg-Zn 

systémů. 

 Stanovení vlivu chemického složení Mg-Zn systémů na jejich elektrochemické 

korozní charakteristiky. 

 Stanovení vlivu parametrů procesu výroby a dosažené struktury Mg-Zn systémů na 

jejich elektrochemické korozní charakteristiky. 

2.2 Použitý materiál 

Pro přípravu experimentálních materiálů byly použity prášky Mg a Zn, jejichž vlastnosti jsou 

uvedeny v tab. 7. Tvar a velikost částic byly zjištěny pomocí SEM (scanning electron 

microscopy) ZEISS EVO LS 10, viz obr. 14. Prášky byly plněny do lisovnic v glow boxu 

v atmosféře dusíku o čistotě 99,999 %. Vzorky Mg-Zn systémů byly lisované za tepla při tlaku 

500 MPa a teplotě 300 °C s obsahem Zn 1, 5, 10 a 15 % a při teplotě 400 °C s obsahem 

Zn 1, 5 a 10 hm. % využitím zařízení Zwick Z250. Celkem bylo pro experimentální činnost 

použito 21 vzorků ve formě tablet vyrobených při použití různých parametrů o průměru 20 mm 

a výšce 5 mm. Z každé sady byly využity dva vzorky na elektrochemické měření a jeden vzorek 

na ponorové zkoušky. 

Tab. 7: Přehled vlastností výchozích prášků 

Prášek 
Čistota 

[%] 

Střední velikost částic 

[μm] 

Tvar částic 

Mg 99,7 40,0 šupiny 

Zn 99,9 7,5 sférické 
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Obr. 14: Tvar a velikost částic prášku Zn (a) a Mg (b), SEM [34, 35] 

2.3 Metodika experimentů 

2.3.1 Metalografická analýza 

Vzorky byly nařezány v příčném řezu na pile Discotom-6 od firmy Struers. Broušeny byly na 

přístroji Tegramin-25 od firmy Struers na SiC brusném papíru o drsnosti 1 200. Následně byly 

vzorky zataveny do tablety na přístroji CitoPress-10. Mikrostruktura vzorků byla analyzována 

pomocí SEM ZEISS EVO LS 10. 

2.3.2 Příprava vzorků na korozní testy 

Broušení vzorků (připravených slisovaných tablet) bylo provedeno na přístroji Tegramin-25 od 

firmy Struers. Vzorky byly broušeny na SiC brusném papíru o drsnosti 1 200. Jako médium byl 

použit isopropanol. Po ukončení broušení byly vzorky opláchnuty isopropanolem a byly 

vysušeny proudem horkého vzduchu.  

2.3.3 Provedení ponorových zkoušek 

Měření bylo prováděno v korozní cele vyhřívané na teplotu 37 °C. Korozním médiem byl 

roztok SBF. Složení použitého SBF roztoku je uvedeno v tab. 8. Vybroušené vzorky byly volně 

ponechány v kontaktu s korozním prostředím po dobu 96 h. Povrch smáčené strany vzorku 

roztokem SBF byl 1 cm2. Po 96 h byly vzorky vyjmuty z korozní cely a nařezány v příčném 

řezu na pile Discotom-6 od firmy Struers. Vzorky kolmých řezů byly broušeny na přístroji 

Tegramin-25 od firmy Struers na SiC brusném papíru o drsnosti 1 200. Poté byly vzorky 

zataveny do tablety na přístroji CitoPress-10. Následně byl zkoumán mechanismus koroze na 

SM (světelném mikroskopu) Axio Observer Z1M. 

2.3.4 EIS měření 

Měření probíhalo v dvouplášťové korozní cele vyhřívané vodní cirkulací na teplotu 37 °C. Jako 

korozní médium byl zvolen Hankův roztok (SBF). Složení použitého SBF roztoku je uvedeno 

v tab. 8. Pro měření bylo zvoleno tříelektrodové zapojení, kde jako pracovní elektroda byl 

použit vzorek, referenční elektrodou byla přesycená kalomelová elektroda (SCE) a pomocná 

elektroda byla platinová. Povrch smáčené plochy vzorku roztokem SBF byl 1 cm2. Po nalití 

roztoku SBF do korozní cely a zapojení elektrod byla měřicí cela přiklopena Faradayovou klecí, 

která byla uzemněna z důvodu snížení šumu, jenž by mohl znehodnocovat kvalitu měření. 

Samotné měření bylo prováděno pomocí přístroje Bio-Logic VSP-300. Před začátkem měření 

(a) (b) (a) 
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proběhlo ustálení korozního potenciálu vzorku po dobu pěti minut. Měřicí rozsah byl zvolen od 

100 kHz do 10 mHz. Měření bylo prováděno po 5 min, dále po 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 a 96 h 

od prvního kontaktu vzorku s korozním prostředím. Metodou EIS byly měřeny vždy dva vzorky 

vyrobené při použití stejných parametrů (teplota + obsah Zn). Výsledky měření byly následně 

vyhodnoceny pomocí softwaru EC-Lab a statisticky zpracovány. 

Tab. 8: Složení použitého SBF roztoku [33] 

Složka 
Koncentrace 

[mg·dm‒3] 

NaCl 8 000 

KCl 400 

KH2PO4 60 

Glukóza 1 000 

Na2HPO4 48 

Na2CO3 350 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.1 Metalografická analýza 

Snímky mikrostruktur vzorků lisovaných při 300 °C jsou uvedeny na obr. 15. Ze snímků je 

patrné, že za daných podmínek přípravy došlo k homogennímu rozložení částic Zn v Mg. 

V místech původních částic Zn došlo ke vzniku intermetalických částic fáze MgZn2. Ze 

snímků je dále patrné, že se zvyšující se koncentrací Zn vzrostl počet částic MgZn2 a také se 

zvětšila jejich velikost. 

  

 
Obr. 15: Snímky vzorků Mg-Zn lisovaných při teplotě 300 °C s obsahem Zn 1 % (a), 5 % 

(b), 10 % (c) a 15 % (d), SEM 

a b 

c d 

MgZn2 
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Snímky mikrostruktur vzorků lisovaných při 400 °C jsou uvedeny na obr. 16. Ze snímků je 

patrné, že došlo k vytvoření intermetalické fáze, která je homogenně rozložená podél hranic 

částic Mg.  

Ve vzorcích lisovaných při teplotě 400 °C se nenachází intermetalická fáze MgZn2, ale jedná 

se o intermetalickou fázi Mg51Zn20. Se zvyšující se koncentrací Zn roste i hustota sítě 

intermetalické fáze. 

 

 

Rozdíl ve vzniku intermetalických fází mezi vzorky lisovanými při 300 °C a 400 °C lze 

vysvětlit pomocí fázového diagramu na obr. 1. U vzorků lisovaných při 300 °C nedošlo 

k vytvoření taveniny a vznikla u nich fáze s nejvyšším difuzním koeficientem, tedy MgZn2, což 

odpovídá [10], kde autoři připravili Mg-Zn materiál žíháním po dobu 168 h při teplotě 315 °C 

a majoritní intermetalickou fází byla taktéž MgZn2. U vzorků lisovaných při 400 °C došlo 

během lisování k vytvoření taveniny (obr. 1) a následnému vytvoření fáze Mg51Zn20 během 

ochlazování. 

Obr. 16: Snímky vzorků Mg-Zn lisovaných při teplotě 400 °C s obsahem Zn 1 % (a), 5 % 

(b), a 10 % (c), SEM 

a b 

c 
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3.2 Ponorové zkoušky 

Na obr. 17 jsou snímky kolmých řezů vzorků lisovaných při 300 °C po ponorových zkouškách, 

kdy byly vzorky vystaveny koroznímu prostředí po dobu 96 h. U vzorků s obsahem Zn 1 % 

a 5 % je patrná koroze po vrstvách, jelikož v ploše korozních produktů jsou vrstvy 

nezkorodovaného materiálu. To je pravděpodobně způsobeno vyšší porozitou vzorků, která 

klesala se zvyšujícím se obsahem Zn, což odpovídá výsledkům v [32], kde autoři připravili  

Mg-Zn materiál s obsahem Zn 0, 1, 2, 3 a 4 hm. % lisováním za studena s následným slinováním 

při teplotě 620 °C. Autoři zjistili, že pórovitost vzorků se snižovala s rostoucím obsahem Zn. 

V důsledku vyšší porozity docházelo k pronikání korozního prostředí pod povrch vzorků.  

U vzorků s obsahem Zn 10 % a 15 % byla pozorována homogenní hranice mezi korozními 

produkty a nezkorodovaným materiálem. To je pravděpodobně způsobeno menší pórovitostí 

materiálu, než vykazují vzorky s nižším obsahem Zn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obr. 18 jsou snímky vzorků Mg-Zn lisované při teplotě 400 °C po ponorových zkouškách. 

Ze snímků je patrné, že u vzorků s obsahem Zn 1 % a 5 % docházelo k rovnoměrné korozi po 

celém povrchu vzorku. U vzorku s obsahem Zn 10 % došlo ke korozi po vrstvách, kdy koroze 

vznikla na rozhraní matrice (Mg práškových částic) a částic fáze Mg51Zn20. Pravděpodobně při 

vyšším obsahu Zn docházelo k mikrogalvanické korozi mezi matricí a intermetalickou fází 

Mg51Zn20. To je potvrzeno i v [32], kde galvanická koroze nastala při rostoucím obsahu Zn. 

a b 

c d 

Obr. 17: Snímky vzorků Mg-Zn lisovaných při teplotě 300 °C s obsahem Zn 1 % (a), 5 % 

(b), 10 % (c) a 15 % (d), SM 



  

33 

 

K mikrogalvanické korozi docházelo z důvodu odlišného potenciálu mezi matricí a částicemi 

intermetalické fáze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo zjištěno, že korozní mechanismus vzorků lisovaných při 300 °C a 400 °C je odlišný. 

U vzorků lisovaných při 300 °C měla majoritní vliv na korozní odolnost pórovitost materiálu. 

Při nižším obsahu zinku byla pórovitost větší a docházelo ke korozi po vrstvách materiálu 

vlivem průniku korozního prostředí pod povrch materiálu do pórů. Při vyšším obsahu zinku 

byla pozorována rovnoměrná koroze po celém povrchu vzorku. Tato změna mechanismu mohla 

být také způsobena vyšším výskytem částic fáze MgZn2 s odlišným korozním potenciálem, než 

má Mg. Přítomné částice mohly mít vliv na tvorbu vrstvy korozních produktů a na její celistvost 

a ochrannou funkci. 

U vzorků lisovaných při 400 °C měla majoritní vliv na mechanismus korozního napadení 

galvanická koroze. U vzorků s nižším obsahem zinku došlo k rovnoměrnému koroznímu 

napadení po celém povrchu vzorku. Naopak při vyšším obsahu zinku vznikla mikrogalvanická 

koroze z důvodu většího zastoupení intermetalické fáze Mg51Zn20 ve struktuře materiálu.  

Rozdílný mechanismus korozního napadení mezi vzorky lisovanými při 300 °C a 400 °C 

může být také způsoben tvorbou odlišných intermetalických fází, kdy u vzorků lisovaných při 

300 °C dochází k tvorbě intermetalické fáze MgZn2 a u vzorků lisovaných při 400 °C vzniká 

fáze Mg51Zn20.  

Obr. 18: Snímky vzorků Mg-Zn lisovaných při teplotě 400 °C s obsahem Zn 1 % (a), 5 % 

(b), a 10 % (c), SM 

a b 

c 
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3.3 EIS měření 

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. Celkem byly použity dva obvody (obr. 19 a 20). Ekvivalentní obvod na obr. 19 byl 

použit pro vyhodnocení křivek s jedním vysokofrekvenčním kapacitním obloukem a jedním 

nízkofrekvenčním indukčním obloukem. Tento obvod uvažuje takové korozní chování 

materiálu, kdy dochází po vytvoření vrstvy korozních produktů na povrchu materiálu k jejímu 

rozrušení. Rozrušení vrstvy korozních produktů může být způsobeno vlivem pnutí mezi vrstvou 

korozních produktů a materiálem při růstu vrstvy korozních produktů. Po rozrušení korozní 

vrstvy dochází opět k přímému kontaktu elektrolytu s materiálem. Vyhodnocované parametry 

na ekvivalentním obvodu na obr. 19 jsou popsány v tab. 9.  

 

Obr. 19: Schéma ekvivalentního obvodu pro vyhodnocení Nyquistových grafů s indukčním 

a jedním kapacitním obloukem 

Tab. 9: Význam parametrů uvedených v ekvivalentním obvodu na obr. 19 

Veličina Popis 

R1 Odpor elektrolytu 

R2 Odpor přenosu náboje mezi elektrolytem a vrstvou korozních produktů 

R3 Odpor přenosu náboje na povrch vzorku 

Q2 Kapacitance dvojvrstvy 

L3 Induktance 

 

Výpočet polarizačního odporu podle ekvivalentního obvodu na obr. 19 se provádí podle 

rovnice (13). 

 
2 3pR R R  . (13) 

Ekvivalentní obvod na obr. 20 byl použit pro vyhodnocení křivek s jedním 

vysokofrekvenčním kapacitním obloukem, jedním kapacitním obloukem o střední frekvenci 

a jedním nízkofrekvenčním indukčním obloukem. Použitím ekvivalentního obvodu na obr. 20 

se uvažuje takové korozní chování, kdy dochází k vytvoření pórovité vrstvy korozních produktů 

na povrchu materiálu, na které se následně tvoří druhá vrstva korozních produktů. Tato 

sekundární (vnější) vrstva zavírá póry vnitřní vrstvy korozních produktů. Vyhodnocované 

parametry ekvivalentního obvodu na obr. 20 jsou popsány v tab. 10. 
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Obr. 20: Schéma ekvivalentního obvodu pro vyhodnocení Nyquistových grafů s indukčním 

a dvěma kapacitními oblouky 

Tab. 10: Význam parametrů uvedených v ekvivalentním obvodu na obr. 19 

Veličina Popis 

R1 Odpor elektrolytu 

R2 Odpor proti přenosu náboje vnější vrstvou korozních produktů 

R3 Odpor vůči přenosu náboje mezi vnitřní a vnější vrstvou korozních produktů 

R4 Odpor vůči přenosu náboje při reakcích na povrchu vzorku (např. adsorpce) 

Q2 Kapacitance dvojvrstvy elektrolyt – vnější vrstva korozních produktů 

Q3 Kapacitance dvojvrstvy vnější-vnitřní vrstva korozních produktů 

L4 Induktance 

Výpočet polarizačního odporu podle ekvivalentního obvodu na obr. 20 se provádí podle 

rovnice (14). 

 3 4
2

3 4

p

R R
R R

R R


 


. (14) 

Výsledky EIS jsou dále uvedeny ve dvou samostatných podkapitolách pro vzorky připravené 

lisováním při 300 °C a pro vzorky připravené lisováním při 400 °C. Výsledky jsou uvedeny 

vždy pouze pro jeden vybraný vzorek ze dvou měřených vzorků, neboť naměřené výsledky 

obou vzorků byly ve všech případech podobné. 

3.3.1 EIS měření vzorků připravených lisováním při 300 °C 

Vyhodnocení Nyquistových grafů bylo provedeno u vzorků s obsahem Zn 1 %, 5 % a 10 % 

pomocí ekvivalentního obvodu na obr. 20 a u vzorků s obsahem Zn 15 % pomocí 

ekvivalentního obvodu na obr. 19. Volbu jiného ekvivalentního obvodu potvrzují i výsledky 

ponorových zkoušek, jelikož korozní napadení u vzorku s obsahem Zn 15 % bylo odlišné než 

u ostatních vzorků (rovnoměrná vrstva korozních produktů po celém povrchu vzorku). 

Nyquistovy grafy vybraných vzorků všech koncentrací Zn jsou uvedeny na obr. 21–24. 

Nyqustovi grafy u vzorků s obsahem Zn 1 % a 5 % bylo možné vyhodnotit pouze do doby 

expozice v korozním prostředí 24 h. V delším čase docházelo již k příliš velké degradaci vzorku 

a křivky byly příliš deformované. 
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Obr. 21: Nyquistovy grafy pro vzorek s obsahem Zn 1 % 

 

Obr. 22: Nyquistovy grafy pro vzorek s obsahem Zn 5 % 
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Obr. 23: Nyquistovy grafy pro vzorek s obsahem Zn 10 % 

 

Obr. 24: Nyquistovy grafy pro vzorek s obsahem Zn 15 % 

Vyhodnocené výsledky EIS měření pro vybrané vzorky připravené při 500 MPa při teplotě 

300 °C jsou uvedeny v tab. 11–14.  
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Tab. 11: Výsledky pro vzorek s obsahem Zn 1 % 

Čas 

[h] 

R1 

[Ω·m–2] 

R2 

[Ω·m–2] 

R3 

[Ω·m–2] 

R4 

[Ω·m–2] 

Rp 

[Ω·m–2] 

Q2 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

Q3 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

n2 

[1] 

n3 

[1] 

L4 

[H] 

0,083 51 483 16 –15 243 48 21 0,84 0,43 7,1 

1 61 427 3 –3 328 90 1 357 0,76 0,19 0,5 

2 55 320 9 8 324 154 7 0,70 0,16 7,5 

4 65 218 25 –9 204 149 15 600 0,71 1,00 0,4 

8 64 259 13 –9 226 187 41 840 0,67 1,00 49,3 

12 64 212 11 –9 167 232 707 0,63 1,00 23,5 

24 77 84 181 178 174 274 228 0,73 0,46 0,1 

 

Tab. 12: Výsledky pro vzorek s obsahem Zn 5 % 

Čas 

[h] 

R1 

[Ω·m–2] 

R2 

[Ω·m–2] 

R3 

[Ω·m–2] 

R4 

[Ω·m–2] 

Rp 

[Ω·m–2] 

Q2 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

Q3 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

n2 

[1] 

n3 

[1] 

L4 

[H] 

0,083 63 291 3 225 294 29 1 385 0,96 0,50 901,0 

1 63 281 –15 18 210 124 65 510 0,75 0,12 20,0 

2 63 316 –15 32 288 161 85 240 0,71 1,00 111,0 

4 67 269 55 –10 257 138 1 160 0,69 0,97 0,3 

8 69 204 –35 78 141 208 5 609 0,66 0,38 328,0 

12 63 136 51 –3 133 289 523 0,70 0,48 0,8 

24 65 56 85 5 61 229 397 0,51 0,72 0,2 

 

Tab. 13: Výsledky pro vzorek s obsahem Zn 10 % 

Čas 

[h] 

R1 

[Ω·m–2] 

R2 

[Ω·m–2] 

R3 

[Ω·m–2] 

R4 

[Ω·m–2] 

Rp 

[Ω·m–2] 

Q2 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

Q3 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

n2 

[1] 

n3 

[1] 

L4 

[H] 

0,083 66 390 13 –12 176 39 1 359 0,88 0,70 0,6 

1 65 637 69 –57 293 75 5 015 0,78 1,00 141,1 

2 66 607 170 –92 405 59 2 062 0,83 0,97 559,2 

4 65 708 135 –74 545 79 3 457 0,79 1,00 539,9 

8 64 753 135 –83 539 74 2 023 0,79 1,00 723,6 

12 63 596 37 –29 474 76 6 861 0,80 0,38 21,8 

24 67 178 15 –11 134 276 264 0,66 0,60 18,4 

48 77 121 10 –8 87 1 144 563 0,46 0,99 11,6 

72 88 1 105 238 74 789 875 0,79 0,52 1 778,0 

96 90 97 8 –6 76 1 568 1 854 0,44 0,99 13,4 
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Tab. 14: Výsledky pro vzorek s obsahem Zn 15 % 

Čas 

[h] 

R1 

[Ω·m–2] 

R2 

[Ω·m–2] 

R3 

[Ω·m–2] 

Rp 

[Ω·m–2] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

n1 

[1] 

L3 

[H] 

0,083 66 95 160 256 37 0,84 593 

1 69 172 215 387 57 0,79 546 

2 68 282 246 528 69 0,77 916 

4 67 323 345 668 83 0,74 3 138 

8 67 357 278 635 83 0,74 1 315 

12 68 337 313 650 89 0,73 1 956 

24 77 196 231 427 129 0,69 991 

48 85 146 134 280 211 0,66 599 

72 92 140 100 240 368 0,59 344 

96 90 110 87 198 478 0,57 315 

 

Z výsledků vyplývá, že všechny vzorky lisované při teplotě 300 °C vykazují podobný trend 

v korozním chování. Od počátku měření dochází ke zvyšování polarizačního odporu až do 

maximální hodnoty, která nastává u vzorků s obsahem Zn 1 % a 5 % v čase 2 h a u vzorků 

s obsahem Zn 10 % a 15 % v čase 4 h. Poté polarizační odpor klesá až do konce měření. Při 

počátečním zvyšování polarizačního odporu docházelo k vytváření vrstvy korozních produktů 

na povrchu vzorku. Při dosažení maxima polarizačního odporu došlo k rozrušení vrstvy 

korozních produktů a k penetraci roztoku elektrolytu do pórů, což se následně projevilo 

snížením polarizačního odporu. 

Nejvyšší hodnoty polarizačního odporu vykazuje vzorek s obsahem Zn 15 %, a to konkrétně 

hodnoty 668 Ω·m–2, tudíž má nejvyšší korozní odolnost z hodnocených vzorků. Naopak 

nejnižší hodnotu polarizačního odporu, a tedy nejnižší korozní odolnost, vykazuje vzorek 

s obsahem Zn 5 % (max. hodnota polarizačního odporu 294 Ω·m–2). Tyto výsledky odpovídají 

i výsledkům ponorových zkoušek, kde je možné sledovat na obr. 17 nekompaktní vrstvu 

korozních produktů u vzorků s obsahem Zn 1 % a 5 %. U vzorku s obsahem Zn 10 % je vrstva 

korozních produktů kompaktnější a u vzorku s obsahem Zn 15 % je vrstva korozních produktů 

kompaktní. 

3.3.2 EIS měření vzorků připravených lisováním při 400 °C 

Vyhodnocení Nyquistových grafů bylo provedeno u všech vzorků, tedy s obsahem Zn 1 %, 5 % 

a 10 % pomocí ekvivalentního obvodu na obr. 20. Nyquistovy grafy vybraných vzorků všech 

koncentrací Zn jsou uvedeny na obr. 25–27. 
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Obr. 25: Nyquistovy grafy pro vzorek s obsahem Zn 1 % 

 

Obr. 26: Nyquistovy grafy pro vzorek s obsahem Zn 5 % 
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Obr. 27: Nyquistovy grafy pro vzorek s obsahem Zn 10 % 

Vyhodnocené výsledky EIS měření pro vybrané vzorky připravené při 500 MPa při teplotě 

400 °C jsou uvedeny v tab. 15–17.  

Tab. 15: Výsledky pro vzorek s obsahem Zn 1 % 

Čas 

[h] 

R1 

[Ω·m–2] 

R2 

[Ω·m–2] 

R3 

[Ω·m–2] 

Rp 

[Ω·m–2] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

n1 

[1] 

L3 

[H] 

0,083 65 263 117 380 74 0,76 1 

1 65 287 123 410 47 0,82 79 

2 66 221 240 461 45 0,82 1 385 

4 67 309 271 580 52 0,80 3 184 

8 66 297 288 585 47 0,81 2 687 

12 66 256 301 557 52 0,80 2 350 

24 67 217 287 504 56 0,78 1 797 

48 69 165 237 402 71 0,73 1 590 

72 77 155 219 374 72 0,72 1 251 

96 83 146 208 354 79 0,72 1 264 
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Tab. 16: Výsledky pro vzorek s obsahem Zn 5 % 

Čas 

[h] 

R1 

[Ω·m–2] 

R2 

[Ω·m–2] 

R3 

[Ω·m–2] 

Rp 

[Ω·m–2] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

n1 

[1] 

L3 

[H] 

0,083 64 7 7 14 2 119 0,67 0,1 

1 69 9 8 17 784 0,68 12,0 

2 75 11 10 21 685 0,70 17,0 

4 72 13 10 23 710 0,70 16,0 

8 75 14 12 26 700 0,70 23,0 

12 74 15 12 27 759 0,70 22,0 

24 76 19 13 32 836 0,68 19,0 

48 84 26 13 39 1 179 0,63 15,0 

72 93 23 20 43 1 568 0,62 41,0 

96 106 35 11 47 1 885 0,59 24,0 

 

Tab. 17: Výsledky pro vzorek s obsahem Zn 10 % 

Čas 

[h] 

R1 

[Ω·m–2] 

R2 

[Ω·m–2] 

R3 

[Ω·m–2] 

Rp 

[Ω·m–2] 

Q1 

[F·sn ‒ 1·10-6] 

n1 

[1] 

L3 

[H] 

0,083 67 480 48 528 47 0,83 0,1 

1 66 512 405 917 60 0,79 5 626,0 

2 66 987 13 1 000 90 0,74 8,7 

4 66 801 275 1 076 55 0,80 2 308,0 

8 67 496 354 850 50 0,82 2 083,0 

12 66 354 415 769 55 0,80 2 958,0 

24 70 326 389 715 60 0,76 1 151,0 

48 72 237 377 614 95 0,69 954,0 

72 85 207 307 514 120 0,66 687,0 

96 89 170 264 434 141 0,66 618,0 

Z výsledků vyplývá, že trend vývoje polarizačního odporu je pro vzorky lisované při 400 °C 

s koncentrací Zn 1 % a 10 % podobný, zatímco vzorek s obsahem Zn 5 % se značně odlišuje. 

Při obsahu Zn 1 % a 10 % došlo k růstu polarizačního odporu do času měření 4 h. Následně až 

do konce měření polarizační odpor klesá. Naměřené rozdíly v polarizačních odporech jsou však 

pouze v rozsahu jednoho řádu. Vzorek s koncentrací Zn 5 % se vyznačuje velmi nízkými 

hodnotami polarizačního odporu, které se během měření neměnily.  

Nejvyšší hodnoty polarizačního odporu vykazuje vzorek s obsahem Zn 10 %, a to konkrétně 

hodnoty 1 076 Ω·m–2 v času měření 4 h. Nejnižší hodnotou polarizačního odporu, a tedy 

nejnižší korozní odolností se vyznačuje vzorek s obsahem Zn 5 % (max. hodnota polarizačního 

odporu 47 Ω·m–2). 
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3.3.3 Celkové zhodnocení výsledků EIS 

Výsledky měření EIS jsou demonstrovány pomocí grafu závislosti polarizačního odporu na 

čase expozice vzorku v SBF roztoku, který je uveden na obr. 28. Porovnáním vzorků na základě 

způsobu přípravy lze říci, že vyšší korozní odolnosti dosahují vzorky lisované při 400 °C. To 

je pravděpodobně způsobeno jemnější strukturou a menší pórovitostí vzorků lisovaných při 

vyšší teplotě, tedy 400 °C. Dalším vysvětlením může být tvorba rozdílných intermetalických 

fází, jelikož u vzorků lisovaných při 300 °C se vytvořila fáze MgZn2 a u vzorků lisovaných při 

400 °C vznikla fáze Mg51Zn20, která byla rozložená podél hranic zrn a vytvářela barikádu vůči 

dalšímu koroznímu napadení Mg zrn. Jedinou výjimkou je vzorek lisovaný při 400 °C 

s obsahem Zn 5 %, který dosahuje absolutně nejnižších hodnot polarizačního odporu, a tedy 

nejnižší korozní odolnosti. Tyto výsledky souhlasí i s literaturou [34], kde autoři zjistili, že 

docházelo s rostoucí teplotou přípravy práškového Mg ke zvyšování korozní odolnosti, což 

může být obdobné jako u práškových materiálů Mg-Zn. 

Z hlediska obsahu Zn vykazovaly vzorky lisované při teplotě 300 °C rostoucí tendenci 

korozní odolnosti s rostoucím obsahem Zn. To je zřejmě způsobeno nižší pórovitostí vzorků 

s vyšším obsahem Zn. Dalším důvodem je i rostoucí počet částic fáze MgZn2 ve struktuře 

materiálu s odlišným potenciálem oproti Mg [36]. Větší podíl částic fáze MgZn2 ve struktuře 

pravděpodobně způsobil rovnoměrnější tvorbu vrstvy korozních produktů na povrchu vzorku, 

čímž byl materiál rovnoměrněji chráněn vůči další korozi oproti vzorkům s menším podílem 

částic ve struktuře.  

U vzorků lisovaných při teplotě 400 °C byl tento trend podobný, vyjma vzorku s 5 % Zn, 

který vykazoval velmi nízké hodnoty polarizačního odporu v řádu desítek Ω·cm-2, a tedy 

i velmi nízkou korozní odolnost. Podíl intermetalických fází ve struktuře při obsahu Zn 1 % byl 

zřejmě vhodný pro dobrou korozní odolnost materiálu a vytvoření relativně dobré ochranné 

vrstvy korozních produktů. Obsah Zn 5 % znamenal zvýšení podílu fází ve struktuře materiálu 

a snížení korozní odolnosti materiálu, ačkoliv byla pro materiál stále charakteristická 

rovnoměrná koroze na povrchu. Obsah Zn 10 % způsobil velký podíl Mg51Zn20 ve struktuře 

materiálu a vytvořená síť intermetalické fáze urychlila korozní proces, kdy koroze postupovala 

po rozhraní původních práškových zrn a fázovou sítí.  

Tato zjištění odpovídají i [37], kde byl pozorován kladný vliv rovnoměrně rozložených 

částic intermetalických fází MgZn2, Mg2Zn3, Mg7Zn3 a Mg51Zn20 ve struktuře materiálu na jeho 

korozní vlastnosti. V případě, že byly tyto fáze vyloučeny nerovnoměrně, došlo ke snížení 

korozní odolnosti slitiny Mg-6Zn. 
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Obr. 28: Graf závislosti polarizačního odporu na čase měření 

Celkově lze konstatovat, že korozní odolnost všech testovaných vzorků byla podobná 

(hodnoty polarizačního odporu v řádu stovek Ω·m–2), kromě vzorku lisovaného při 400 °C 

s obsahem Zn 5 %, který vykazoval hodnoty polarizačního odporu v řádu desítek. Stejně tak 

všechny vzorky vykazují maximum polarizačního odporu v čase měření 4–8 h. Pouze vzorky 

lisované při 300 °C s obsahem Zn 1 % a 5 % dosáhly maxima polarizačního odporu v čase 

měření 2 h. Tyto vzorky však velmi rychle degradovaly v korozním prostředí, kdy došlo po 

čase měření 24 h k tak významnému koroznímu napadení, že poté již nebylo možné analyzovat 

naměřené křivky.  
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4 ZÁVĚR 

Pomocí ponorových zkoušek a EIS byly hodnoceny elektrochemické charakteristiky Mg-Zn 

systémů připravených metodou práškové metalurgie. Na základě výsledků byl hodnocen vliv 

podmínek přípravy Mg-Zn systémů, jejich chemického složení (obsah Zn) a jejich struktury na 

výsledné vlastnosti těchto materiálů a na mechanismus korozního procesu. 

 Metalografickou analýzou byl zjištěn rozdíl ve struktuře mezi vzorky lisovanými při 

teplotě 300 °C a 400 °C. U vzorků lisovaných při teplotě 300 °C došlo k vytvoření 

intermetalické fáze s nejvyšším difuzním koeficientem, tedy Lavesovy fáze MgZn2. 

U vzorků lisovaných při teplotě 400 °C došlo k částečnému vytvoření taveniny, ze které 

se vyloučila intermetalická fáze Mg51Zn20, která měla majoritní zastoupení ve struktuře. 

 Pomocí ponorových zkoušek byl analyzován mechanismus korozního napadení. 

U vzorků lisovaných při 300 °C byla detekována koroze po vrstvách u vzorků s obsahem 

Zn 1 % a 5 %, což je zřejmě způsobeno větší pórovitostí materiálu a následnou penetrací 

roztoku elektrolytu do pórů, čímž se zvětšuje plocha, kde dochází ke koroznímu napadení. 

Také se předpokládá pozitivní vliv vyššího podílu MgZn2 fáze v materiálech s vyšším 

obsahem zinku na tvorbu kompaktnější vrstvy korozních produktů. U vzorků s obsahem 

Zn 10 % a 15 % došlo k rovnoměrnému koroznímu napadení po celém povrchu vzorků. 

 U vzorků lisovaných při 400 °C byla opět detekována koroze po vrstvách u vzorku 

s obsahem Zn 10 %. To je pravděpodobně způsobeno mikrogalvanickou korozí mezi 

matricí a intermetalickou fází, jejíž obsah ve vzorku se zvyšoval se zvyšujícím se 

obsahem zinku. Vzorky s obsahem Zn 1 % a 5 % vykazovaly rovnoměrné korozní 

napadení po celém povrchu vzorku. 

 Pomocí metody EIS byl zjištěn vliv obsahu zinku a způsoby přípravy práškových 

materiálů na jejich korozní odolnost. Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se obsahem zinku se 

zvyšovala korozní odolnost vzorků. To je zřejmě způsobeno nižší pórovitostí materiálu 

při zvyšujícím se obsahu zinku a vyšším podílem fází v matrici.  

 Bylo zjištěno, že způsob přípravy měl také vliv na korozní odolnost materiálu. Vzorky 

lisované při teplotě 400 °C vykazovaly větší korozní odolnost než vzorky lisované při 

300 °C. To je zřejmě způsobeno jednak větší kompaktností materiálu, jednak tvorbou jiné 

intermetalické fáze. U vzorků lisovaných při 300 °C došlo k vytvoření větších částic 

MgZn2. U vzorků lisovaných při teplotě 400 °C vznikla intermetalická fáze Mg51Zn20, 

která byla rovnoměrně rozložena podél částic Mg a díky své větší korozní odolnosti 

poskytovala ochranu vůči dalšímu koroznímu napadení. 

V diplomové práci byla stanovena korozní odolnost Mg-Zn systémů připravených metodou 

práškové metalurgie. Dále byl posouzen vliv podmínek přípravy Mg-Zn systémů, obsahu zinku 

a jejich struktury na jejich výsledné elektrochemické korozní vlastnosti a na mechanismus 

korozního procesu. Celkově lze říci, že korozní odolnost všech testovaných materiálů je 

srovnatelná a relativně nízká. Na předložený výzkum by mohlo navázat testování dalších 

materiálů s potenciálně vyšší korozní odolností, popřípadě s korozní odolností zvýšenou 

pomocí povlaků. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka Vysvětlení  Jednotka 

M
a  Aktivita redukované složky [1] 

nM
a   Aktivita oxidované složky [1] 

η Přepětí [V] 

Me  Hustota kovu [kg·m‒3] 

Me  Hustota vrstvy oxidu [kg·m‒3] 

  Úhlová frekvence střídavého napětí [rad·s‒1] 

f  Frekvence [Hz] 

j  Proudová hustota [A·m‒2] 

0j  Výměnná proudová hustota [A·m‒2] 

Aj  Anodická proudová hustota [A·m‒2] 

Kj  Katodická proudová hustota [A·m‒2] 

k Rychlostní konstanta [s‒1] 

m Hmotnost [kg] 

n Frikční koeficient [1] 

n Počet vyměněných elektronů [-] 

t Čas [s] 

A Předexponenciální faktor [m3·mol‒1·s‒1] 

C Kapacita elektrické dvojvrstvy [F] 

CPE Constant phase element [-] 

ČSN Česká technická norma [-] 

E0 Standardní redoxní potenciál [V] 

EA Aktivační energie [J·mol‒1] 

Er Rovnovážný redoxní potenciál [V] 

EIS Elektrochemická impedanční spektroskopie [-] 

F Faradayova konstanta [C·mol‒1] 

Gr Reakční Gibbsova energie [J·mol‒1] 

rdG  Reakční standardní Gibbsova energie [J·mol‒1] 
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Hr Reakční entalpie [J·mol‒1] 

I Elektrický proud [A] 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci [-] 

K Rovnovážná konstanta [1] 

L Indukce [H] 

M Atom kovu [-] 

nM   oxidovaná forma kovu [-] 

MeM  Molární hmotnost kovu [kg·mol‒1] 

MeOM  Molární hmotnost vrstvy oxidu [kg·mol‒1] 

Ox Oxidovaná forma [-] 

P Tlak [Pa] 

PB Pilling–Bedwothův poměr [-] 

R Univerzální plynová konstanta [J·K‒1·mol‒1] 

Rp Polarizační odpor [Ω·m‒2] 

RΩ Elektrický odpor elektrolytu [Ω·m‒2] 

Red Redukovaná forma [-] 

Sr Reakční entropie [J·K‒1·mol‒1] 

SBF Hankův roztok [-] 

SCE Přesycená kalomelová elektroda [-] 

SEM Scanning electron microscopy [-] 

T Termodynamická teplota [K] 

MeV  Objem kovu [m3] 

MeOV  Objem vrstvy oxidu [m3] 

0Y  Amplituda admitance [S] 

Z Absolutní impedance  [Ω·cm-2] 

Zi Imaginární složka impedance  [Ω·cm-2] 

Zr Reálná složka impedance  [Ω·cm-2] 


