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ÚVOD 

	 V	 súčasnosti	 sú	 na	materiály,	 ktoré	 sa	 využívajú	
v	medicíne	pri	operačnej	 intervencii	poškodených	tka-
nív,	 kladené	 vysoké	 požiadavky	 najmä	 z	 pohľadu	 ich	
funkčnosti	a	biokompatibility	[1].	Horčík	a	jeho	zliatiny	
patria	k	perspektívnym	biologicky	odbúrateľným	mate- 
riálom,	ktoré	podliehajú	degradácii	v	prostredí	 in vivo 
za	 súčasnej	pozitívnej	odozvy	organizmu	na	vzniknu-
té	 korózne	 produkty	 až	 do	 ich	 úplného	 odbúrania.	
V	 súčasnosti	 existuje	 už	 viac	 ako	 30	 in vivo	 štúdií,	
ktorých	 predmetom	 skúmania	 sú	 zliatiny	 na	 báze	Mg	
implantované	 do	 tiel	 cicavcov	 [2-6].	 Veľké	 množstvo	
vykonaných	štúdií	predstavuje	pre	horčík	a	jeho	zliatiny	

výhodu	pred	 inými,	menej	 skúmanými	biologicky	od-
búrateľnými	zliatinami	(napr.	na	báze	železa,	či	zinku)	
[2,	 7].	 Ďalšou	 výhodou	 Mg	 zliatin	 je,	 že	 dosahujú	
hodnoty	 fyzikálnych	 a	mechanických	vlastností	 veľmi	
blízke	kortikálnej	kosti	[8].	Taktiež	je	možné	uviesť	ich	
osteogénny	potenciál,	 schopnosť	 tlmenia	 kmitov	 a	 ich	
jednoduchú	obrobiteľnosť.	Potenciálne	komplikácie	pri	
využití	 biologicky	 odbúrateľných	 horčíkových	 zliatin	
pre	medicínske	 aplikácie	môžu	 nastať	 v	 dôsledku	 ich	
nízkej	koróznej	odolnosti	v	prostredí	in vivo,	kedy	môže	
dôjsť	k	degradácii	implantátu	ešte	pred	ukončením	jeho	
funkcie	v	tele,	pričom	degradácia	materiálov	na	báze	Mg	
je	spojená	s	výrazným	vývojom	vodíka.	Výrazný	vývoj	
vodíka	pri	degradácii	implantátu	na	báze	Mg	v	prostredí	
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 Horčíkové zliatiny predstavujú perspektívne materiály 
využiteľné v medicínskych aplikáciách, a to predovšetkým ako 
biologicky odbúrateľné implantáty. Avšak pre ich nízku koróz-
nu odolnosť v prostredí in vivo, je ich využitie výrazne limitova-
né. Zvýšenie koróznej odolnosti horčíkových zliatin v prostredí 
in vivo je možné docieliť napríklad vhodnou voľbou povrchovej 
úpravy za súčasného zabezpečenia podmienky biokompatibi-
lity. Fluoridové konverzné povlaky uvedené kritériá spĺňajú. 
Na horčíkovej zliatine ZE41 bol nekonvenčnou technológiou 
pripravený fluoridový konverzný povlak, a to vložením horčí-
kovej zliatiny do roztavenej soli Na[BF4] pri teplote 450 °C a 
čase ponorenia 0,5; 2 a 8 h. Na takto pripravených vzorkách 
bola skúmaná morfológia a hrúbka pripraveného povlaku, ako 
aj korózna odolnosť vzoriek bez a s fluoridovým konverzným 
povlakom. Odolnosť proti korózii bola posudzovaná pomocou 
elektrochemickej impedančnej spektroskopie v prostredí si-
mulovaných telesných tekutín pri teplote 37 ± 2 °C. Získané 
výsledky ukázali, že vzorky s takto pripravenými fluoridovými 
konverznými povlakmi vykazujú výrazné zvýšenie koróznej 
odolnosti v porovnaní so vzorkami horčíkovej zliatiny ZE41 
bez fluoridového konverzného povlaku.

 Magnesium based alloys are very promising material to 
be used mainly for biodegradable implants in medical appli-
cations. However, due to their very low corrosion resistance in 
the environment of in vivo is their use limited. Increase of the 
corrosion resistance of magnesium alloys in vivo can be achie-
ved, for example, by a suitable choice of surface treatment 
while the biocompatibility must be ensured. Fluoride conversi-
on coatings meet these requirements. Unconventional fluoride 
conversion coating was prepared on ZE41 magnesium alloy 
by dipping the magnesium alloy into the Na[BF4] salt melt at 
450 °C for 0.5; 2 and 8 h. The morphology and thickness of 
the prepared fluoride conversion coatings were investigated as 
well as the corrosion resistance of the treated and untreated 
ZE41 magnesium alloy specimens. The corrosion resistance 
of the untreated and treated ZE41 magnesium alloy was in-
vestigated using electrochemical impedance spectroscopy in 
the environment of the simulated body fluids at 37 ± 2 °C. The 
obtained results showed a positive influence of the fluoride con-
version coating on the corrosion resistance of the ZE41 mag-
nesium alloy.
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in vivo	môže	spôsobiť	vznik	vodíkových	bublín	medzi	
implantátom	a	okolitým	tkanivom,	ktoré	oddeľujú	tka- 
nivo	od	implantátu,	čím	sa	proces	hojenia	môže	skompli-
kovať	 [9].	 Koróznu	 odolnosť	 horčíka	 a	 jeho	 zliatin	 je	
možné	do	určitej	miery	ovplyvňovať	voľbou	legujúcich	
prvkov,	 technológiou	 výroby,	 povrchovou	 úpravou,	 či	
návrhom	vhodného	dizajnu	implantátu	[10-13].
	 Výber	legujúcich	prvkov	pre	zlepšenie	fyzikálnych,	
mechanických	 či	 chemických	 vlastností	 biologicky	
odbúrateľných	 horčíkových	 zliatin	 musí	 byť	 podmie-
nený	 ich	biokompatibilitou.	V	 súčasnosti	 sa	pre	biolo-
gicky	 odbúrateľné	 horčíkové	 zliatiny	 využívajú	 legu-
júce	prvky	ako	Al,	Zn,	Ca,	Mn,	Zr,	Sr,	Li,	Ag	a	prvky	
vzácnych	 zemín	 (rare	 earth,	 RE),	 [14].	 Pridaním	 RE	
do	 horčíkových	 zliatin	 dochádza	 k	 ovplyvneniu	 ich	
mechanických	 vlastností,	 k	 zvýšeniu	 odolnosti	 proti	
tečeniu,	 a	 tiež	 zlepšujú	 biokompatibilitu	 Mg	 zliatin	
v	 prostredí	 in vivo,	 čo	 sa	 využíva	 pri	 optimalizácii	
vlastností	biologicky	odbúrateľných	implantátov	[15].
	 K	 zabezpečeniu	 kontrolovateľnej	 degradácie	 hor-
číkových	 zliatin	 v	 prostredí	 in vivo,	 sa	 v	 súčasnosti	
využívajú	 najčastejšie	 fluoridové	 [16-21]	 a	 fosfátové	
konverzné	 povlaky	 [22-26].	 Fluoridové	 konverzné	
povlaky	vykazujú	lepšiu	kompaktnosť	a	biokompatibilitu	
v	porovnaní	s	fosfátovým	konverznými	povlakmi	[27].	
V	 literatúre	 sú	 popísané	 viaceré	 technológie	 príprav	
fluoridových	konverzných	povlakov,	pričom	konvenčná	
technológia	 spočíva	 vo	 vložení	 horčíkovej	 zliatiny	 do	
roztokov	HF	 rôznych	 koncentrácií	 [16-18].	 Pripravený	
fluoridový	konverzný	povlak	je	tvorený	zlúčeninou	MgF2,	
v	ktorej	je	malé	množstvo	F– aniónov	nahradené	(OH)– 
[28].	 Relatívne	menej	 využívaná	 technológia	 prípravy	
fluoridového	 konverzného	 povlaku	 na	 horčíkových	
zliatinách	je	založená	na	ponorení	horčíkovej	zliatiny	do	
roztavenej	 soli	Na[BF4].	V	práci	 [29]	bol	porovnávaný	
vplyv	fluoridového	konverzného	povlaku	pripraveného	
pomocou	 roztoku	HF	 a	 pomocou	Na[BF4]	 na	 koróznu	
odolnosť	 horčíkovej	 zliatiny	AZ61.	 Korózna	 odolnosť	
pripravených	 vzoriek	 bola	 vyhodnocovaná	 na	 základe	
potenciodynamických	skúšok	koróznej	odolnosti	 s	vy-
užitím	techniky	lineárnej	polarizácie.	Zo	záverov	práce 
je	zrejmé,	že	vzorky	s	fluoridovým	konverzným	povla-
kom	pripraveným	v	tavenine	Na[BF4]	pri	450	°C	a	dobe 
ponorenia	 v	 tavenine	 2	 h	 vykazovali	 vyššiu	 koróznu	
odolnosť	v	porovnaní	so	vzorkami	s	povlakom	pripra-
veným	v	38	hm.	%	roztoku	HF	pri	izbovej	teplote	a	dobe	
ponorenia	24	h.

	 Predmetom	tejto	štúdie	je	charakterizácia	fluorido-
vého	konverzného	povlaku	pripraveného	vložením	hor- 
číkovej	 zliatiny	 typu	ZE41	do	 roztavenej	 soli	Na[BF4]	
pri	 450	 °C.	 Voľba	 horčíkovej	 zliatiny	 bola	 založená	
na	zlepšení	biokompatibility	pripravených	vzoriek	vďaka 
obsahu	 RE	 v	 zliatine,	 keďže	 doposiaľ	 bol	 študovaný	
fluoridový	 konverzný	 povlak	 pripravený	 iba	 na	 horčí-
kových	zliatinách	typu	Mg–Al–Zn	[19-21,	29,	30].	Avšak	
pri	 tomto	 type	 biologicky	 odbúrateľných	 horčíkových	
zliatin	je	nutné	sledovať	obsah	Al,	a	to	pre	jeho	možnú	
akumuláciu	v	ľudskom	tele	spojenú	s	negatívnym	vply-
vom	na	nervový	systém	[31].	

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Experimentálny materiál

	 Ako	experimentálny	materiál	bola	použitá	tvárnená	
horčíková	zliatina	 typu	ZE41	dodaná	vo	 forme	plechu	
s	hrúbkou	3	mm.	Chemické	zloženie	horčíkovej	zliatiny	
ZE41	bolo	analyzované	pomocou	energiovo	disperznej	
spektroskopie	 (EDS)	 a	 odpovedalo	 norme	ASTM	B80	
[32],	viď.		Tab.	1.
	 Na	 metalografickú	 analýzu	 bola	 odobratá	 vzorka	
horčíkovej	 zliatiny	 ZE41,	 pričom	mikroštruktúra	 bola	
skúmaná	 na	 povrchu	 plechu.	 Vzorka	 bola	 pripravená	
podľa	konvenčných	metalografických	postupov	(brúse- 
nie	 a	 mechanické	 leštenie).	 Na	 zviditeľnenie	 mikro-
štruktúry	bolo	použité	leptadlo	pikral,	ktorého	zloženie	
je	 uvedené	 v	 Tab.	 2.	Mikroštruktúra	 experimentálne- 
ho	materiálu	 bola	 pozorovaná	 pomocou	 riadkovacieho	
elektrónového	 mikroskopu	 (SEM,	 scanning	 electrone	
microscope)	typu	ZEISS	EVO	LS	10.

Tab.	1.		Chemické	zloženie	horčíkových	zliatin	ZE41	/	Chemical composition of ZE41 magnesium alloy

Typ
Obsah prvkov (hm. %)

Zn Zr Ce Cu Mn Ni Mg ost.

ZE41 3,5-5,0 0,4-1,0 0,75-1,75 max.	0,1 max.	0,15 max.	0,01 zost. max.	0,3

Tab.	2.		Chemické	zloženie	použitého	leptadla	pikral	/	Chemi-
cal composition of used etchant picral

Zložka Množstvo

kyselina	pikrová 4,2	g

kyselina	octová	 10	ml

destilovaná	voda 10	ml

etanol 70	ml
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Príprava fluoridového konverzného povlaku

	 Povrch	 vzoriek	 horčíkovej	 zliatiny	 ZE41	 bol	
pred	 ponorom	 do	 taveniny	 prebrúsený	 SiC	 brúsnymi	
papiermi	o	zrnitosti	600	až	4	000	zŕn	·	cm–2.		Následne	
bol	povrch	vyleštený	3;	1	a	0,25	μm	diamantovou	pastou.	
Počas	procesu	brúsenia	a	 leštenia	bol	povrch	zmáčaný	
izopropanolom.	Po	každom	kroku	boli	vzorky	očistené	
izopropanolom	a	usušené	prúdom	teplého	vzduchu.
	 K	príprave	fluoridového	konverzného	povlaku	bo-
la	 použitá	 komerčná	 soľ	Na[BF4].	 Soľ	 bola	 nasypaná,	
roztavená	 a	 temperovaná	 v	 korundovom	 tégliku	 pri	
teplote	450	°C	v	muflovej	peci.	Do	pripravenej	taveniny	
boli	vložené	vzorky	horčíkovej	zliatiny	ZE41	s	rozmermi	
43	×	40	×	3	mm.	Doba	ponorenia	vzoriek	v	tavenine	bola	
0,5;	1;	2;	4;	8	a	12	h.	Vzorky	boli	po	vyňatí	z	taveniny	
Na[BF4]	vložené	do	vriacej	destilovanej	vody	za	účelom	
odstránenia	zvyškov	taveniny	a	sekundárnej	Na[MgF3]	
vrstvy	z	povrchu	vzoriek	 [21,	29].	Morfológia,	hrúbka	
primárnej	 vrstvy	 (MgF2)	 fluoridového	 konverzného	
povlaku,	ako	aj	chemické	zloženie	a	rozloženie	prvkov	
v	 povlaku	 boli	 analyzované	 pomocou	 SEM	 typu	
ZEISS	 EVO	 LS	 10	 s	 využitím	 EDS	 typu	 OXFORD	
INSTRUMENTS	X-MAX	80	mm2.

Elektrochemické skúšky koróznej odolnosti

	 Korózna	odolnosť	vzoriek	horčíkovej	zliatiny	typu 
ZE41	 bez	 a	 s	 fluoridovým	 konverzným	 povlakom	
(pri	 zvolenom	 čase	 prípravy	 povlaku	 0,5;	 2	 a	 8	 h) 
bola	 hodnotená	 pomocou	 elektrochemickej	 impedanč- 
nej	spektroskopie	(EIS).	Merania	boli	vykonané	na	prí-
stroji	Bio-Logic	VSP-300	pri	teplote	37	±	2	°C	v	koróznej	
cele	o	objeme	250	ml.	Ako	korózne	prostredie	bol	po-
užitý	 roztok	 simulovaných	 telesných	 tekutín	 (SBF,	
simulated	 body	 fluid),	 ktorého	 chemické	 zloženie	 je	
uvedené	v	Tab.	3,	[33].	Pri	meraní	sa	využívalo	klasické	
trojelektródové	 zapojenie,	 kde	 ako	 pomocná	 elektróda	
bola	 použitá	 platinová	 sieťka,	 referenčná	 elektróda	
bola	 nasýtená	 kalomelová	 elektróda	 (+	0,242	 V	 vs.	
štandardná	 vodíková	 elektróda	 [34])	 a	 vzorka	 bola	
pracovnou	 elektródou	 [35].	 Plocha	 povrchu	 meranej	
vzorky	 vystavená	 účinku	 korózneho	 prostredia	 bola	

1	 cm2.	 Meranie	 prebiehalo	 v	 rozsahu	 frekvencií	 od	
100	 kHz	 do	 10	mHz	 pri	 zmene	 frekvencií	 10-krát	 za	
dekádu.	Amplitúda	striedavého	napätia	bola	nastavená	
na	10	mV.	EIS	merania	prebiehali	v	časovej	rade	5	min,	
1,	2,	4,	8,	16,	24,	48,	96	a	168	h.	Ako	výstup	z	meraní	
boli	 zvolené	 Nyquistove	 diagramy	 a	 vyhodnotenie	
nameraných	 údajov	 bolo	 uskutočnené	 pomocou	 prog-
ramu	 EC-Lab	 V10.12.	 Zo	 štatistických	 dôvodov	 boli	
merania	vykonané	vždy	 trikrát	 pre	všetky	podmienky	
prípravy	vzoriek.

VÝSLEDKY

Mikroštruktúrna analýza horčíkovej zliatiny ZE41

	 Na	 Obr.	 1	 je	 ukázaná	 mikroštruktúra	 povrchu 
plechu	 horčíkovej	 zliatiny	 ZE41.	Mikroštruktúra	 zlia-
tiny	 je	 primárne	 tvorená	 polyedrickými	 zrnami	 tuhé-
ho	 roztoku	 prísadových	 prvkov	 v	 horčíku.	 Priemerná	
veľkosť	 zŕn	 bola	 pomocou	 lineárnej	 metódy	 určená	
na	12	±	2	µm.	V	štruktúre	bola	pozorovateľná	aj	inter-
metalická	fáza	Mg7Zn3(RE)	a	častice	Zr.

Fluoridový konverzný povlak

	 Morfológia	fluoridového	konverzného	povlaku	pri- 
praveného	 na	 horčíkovej	 zliatine	 ZE41	 pri	 teplote	
450	°C	počas	rôznej	doby	expozície	zliatiny	v	tavenine	
soli	Na[BF4]	 je	ukázaná	na	Obr.	2a-f.	Už	po	0,5	h	 ex-
pozície	 zliatiny	 v	 tavenine	 došlo	 k	 vytvoreniu	 vrstvy	
fluoridového	konverzného	povlaku	na	povrchu	vzorky.	
V	povlaku	boli	pozorované	heterogénne	oblasti,	ktorých	
zloženie	zodpovedalo	intermetalickej	fáze	Mg7Zn3(RE)	
s	obsahom	F.	V	povlaku	bolo	prítomné	malé	množstvo	
defektov	 v	 podobe	 pórov,	 ktoré	 sa	 nachádzali	 prevaž-
ne	 v	 oblasti	 prítomnosti	 častíc	 intermetalickej	 fázy	
Mg7Zn3(RE).	

Tab.	3.		Chemické	zloženie	použitého	SBF	roztoku	/	Chemical 
composition of SBF solution

Zložka Koncentrácia [mg dm–3]

NaCl 8	000
Glukóza 1	000
KCl 400
Na2CO3 350
KH2PO4 60
Na2HPO4 48

Obr. 1. Mikroštruktúra tvárnenej horčíkovej zliatiny ZE41, 
SEM
Fig. 1. Microstructure of wrought ZE41 magnesium alloy, 
SEM
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	 Na	Obr.	2g	je	uvedená	EDS	plošná	analýza	prieč-
neho	rezu	horčíkovej	zliatiny	ZE41	s	primárnou	vrstvou	
fluoridového	 konverzného	 povlaku,	 pripraveného	 po-
norením	 zliatiny	 do	 taveniny	 Na[BF4]	 po	 dobu	 4	 h.	
V	pripravenom	povlaku	je	možné	identifikovať	aj	časti-
ce	 intermetalickej	 fázy,	ktoré	vo	 svojom	objeme	obsa-
hovali	 F.	 Fluoridový	 konverzný	 povlak	 tak	 kopíroval	

ich	 tvar.	Mimo	prítomnosti	 častíc	 intermetalickej	 fázy	
bola	pozorovaná	rovnomerná	hrúbka	fluoridového	kon-
verzného	 povlaku	 s	 rovnomerným	 rozložením	 prvkov	
Mg	a	F.
	 Graf	 závislosti	hrúbky	primárnej	vrstvy	fluorido-
vého	 konverzného	 povlaku	 na	 čase	 expozície	 vzoriek	
v	 tavenine	 Na[BF4]	 je	 ukázaný	 na	 Obr.	 3.	 V	 grafe	 je	

e) 8 h

c) 2 h

a) 0,5 h

f) 12 h

d) 4 h

b) 1 h

Obr. 2. Morfológia fluoridového konverzného povlaku pripraveného na horčíkovej zliatine ZE41 po čase ponorenia v taveni-
ne Na(BF4): a) 0,5 h, b) 1 h c) 2 h, d) 4 h, e) 8 h, f) 12 h a priečny rez vzorky s fluoridovým konverzným povlakom
Fig. 2. Surface morphology of fluoride conversion coating prepared on ZE41 magnesium alloy after immersion time in Na(BF4) 
salt melt for: a) 0.5 h, b) 1 h c) 2 h, d) 4 h, e) 8 h, f) 12 h and cross-section of coated specimen with fluoride conversion coating
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viditeľný	postupný	nárast	hrúbky	fluoridového	konverz-
ného	povlaku	so	zvyšujúcim	sa	časom	expozície	vzoriek	
v	tavenine.	Do	4	h	ponorenia	zliatin	v	tavenine	Na[BF4]	
bol	 zaznamenaný	 výraznejší	 nárast	 hrúbky	 povlaku 
v	porovnaní	s	jeho	dlhšími	časmi	prípravy	(8	a	12	h).

Elektrochemické korózne charakteristiky vzoriek
určené pomocou metódy EIS

	 Pre	 vyhodnotenie	 nameraných	Nyquistových	 dia-
gramov	 charakterizujúcich	 elektrochemické	 správanie	
vzoriek	 horčíkovej	 zliatiny	 ZE41	 bez	 a	 s	 fluoridovým	
konverzným	 povlakom	 vystavených	 účinku	 SBF	 roz-
toku	 pri	 37	±	2	 °C	 boli	 využité	 ekvivalentné	 obvody	
uvedené	 na	 Obr.	 4.	 U	 vzoriek	 bez	 fluoridového	 kon-
verzného	 povlaku	 bol	 pre	 vyhodnotenie	 využitý	 ekvi-
valentný	obvod	A	 (Obr.	 4)	Hneď	po	vystavení	 vzorky	
koróznemu	prostrediu	dochádzalo	k	vytvoreniu	vrstvy	
koróznych	produktov.	Vzniknutá	vrstva	koróznych	pro-
duktov	 na	 povrchu	 vykazuje	 poréznu	 a	 na	 niektorých	
miestach	 defektnú	 štruktúru,	 s	 čím	 súvisí	 jej	 len	
čiastočná	ochrana	vzoriek	pred	postupujúcou	koróziou.	

Prvok	Rs	vyjadruje	odpor	SBF	roztoku,	prvok	R1	pred-
stavuje	odpor	koróznych	produktov,	CPE1	má	súvislosť	
s	tvorbou	elektrickej	dvojvrstvy	a	z	dôvodu	prítomnosti	
povrchových	a	objemových	nedokonalostí	vo	vytvorenej	
vrstve	 koróznych	 produktov	 predstavuje	 neideálny	
kapacitný	 prvok	 [36].	 Odpor	 prenosu	 náboja	 a	 tvorbu	
elektrickej	dvojvrstvy	na	rozhraní	podkladový	kov/SBF	
roztok	popisujú	prvky	R2	a	CPE2	[37].	

	 Na	vyhodnotenie	Nyquistových	diagramov	charak-
terizujúcich	 elektrochemické	 správanie	 vzoriek	 s	 fluo- 
ridovým	 konverzným	 povlakom	 boli	 využité	 ekviva-
lentné	 obvody	 uvedené	 na	Obr.	 4b.	Obvod	B	 popisuje	
vrstvu	fluoridového	 konverzného	 povlaku,	 ktorá	 pred-
stavuje	účinnú	bariéru	medzi	horčíkovou	zliatinou	ZE41	
a	 koróznym	 prostredím.	 Prvky	 RC	 a	 CPEC	 popisujú	
odpor	 a	neideálne	kapacitné	 správanie	 sa	fluoridového	
konverzného	 povlaku.	Odpor	 prenosu	 náboja	 a	 tvorbu	
elektrickej	 dvojvrstvy	 na	 rozhraní	 podkladový	 kov/
SBF	 roztok	 vyjadrujú	 prvky	R2	 a	CPE2.	Ekvivalentný	
obvod	 označený	 ako	 C	 popisuje	 situáciu	 pri	 porušení	
vrstvy	 fluoridového	 konverzného	 povlaku,	 kde	 došlo	
ku	 kontaktu	 SBF	 roztoku	 s	 podkladovým	 kovom.	
Pod	 každým	 uvedeným	 ekvivalentným	 obvodom	 sa	
nachádza	vzťah	pre	výpočet	výsledného	polarizačného	
podporu	označeného	ako	Rp.
	 Na	Obr.	5	sú	uvedené	grafy	závislosti	výsledných	
hodnôt	Rp	na	čase	expozície	horčíkovej	zliatiny	v	rozto-
ku	SBF	pri	teplote	37	±	2	°C.	Zo	získaných	výsledkov	
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Obr. 2g. Priečny rez vzorky s fluoridovým konverzným po-
vlakom
Fig. 2g. Cross-section of coated specimen with fluoride 
conversion coating

Obr. 4. Ekvivalentné obvody využité pri vyhodnocovaní na-
meraných údajov pomocou metódy EIS s uvedením vzťahov 
pre výpočet Rp
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Obr. 3. Zmena hrúbky povlaku v závislosti na čase ponoru 
vzorky v tavenine soli Na(BF4)
Fig. 3. Variation of coating thickness depending on treat- 
ment time of specimen in Na(BF4) salt melt
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je	v	prípade	horčíkovej	zliatiny	ZE41	bez	fluoridového	
konverzného	 povlaku	 zrejmý	 postupný	 nárast	 hodnôt	
Rp	 so	 zvyšujúcim	 sa	 časom	 expozície	 vzoriek	 v	 SBF	
roztoku.	Nárast	hodnôt	Rp	je	pravdepodobne	spôsobený	
tvorbou	 koróznych	 produktov	 na	 jej	 povrchu.	 Po	 24	 h	
expozície	 vzoriek	 horčíkovej	 zliatiny	 ZE41	 v	 SBF	
roztoku	 bol	 pozorovaný	 výrazný	 pokles	 hodnôt	 Rp,	
ktoré	sa	následne	už	výrazne	nemenili.	

	 Vzorky	s	fluoridovým	konverzným	povlakom	vyka-
zovali	výrazné	zvýšenie	koróznej	odolnosti	v	prostredí	
SBF	roztoku	v	porovnaní	so	vzorkami	bez	fluoridového	
konverzného	 povlaku.	 Doba	 prípravy	 fluoridového	
konverzného	 povlaku	 mala	 taktiež	 výrazný	 vplyv	 na	
výslednú	 koróznu	 odolnosť	 povlakovanej	 horčíkovej	
zliatiny.	S	narastajúcim	časom	ponorenia	vzoriek	v	ta-
venine	Na[BF4]	bolo	pozorované	výrazné	zvýšenie	hod-
nôt	Rp.	Najlepšiu	koróznu	odolnosť	vykazovali	vzorky	
s	fluoridovým	konverzným	povlakom	pripraveným	pri	
dobe	povlakovania	8	h.	Po	168	h	expozície	vzoriek	bez	
a	s	fluoridovým	konverzným	povlakom	v	roztoku	SBF	je	
možné	pozorovať	rozdiel	v	hodnotách	Rp	až	o	3	rády.	
	 Na	 Obr.6	 sú	 ukázané	 Nyquistove	 diagramy	 cha- 
rakterizujúce	elektrochemické	správanie	sa	vzoriek	hor- 
číkovej	zliatiny	ZE41	bez	a	s	fluoridovým	konverzným	
povlakom	 po	 168	 h	 expozície	 v	 SBF	 roztoku	 pri	 tep-
lote	 37	±	2	 °C.	 Pri	 porovnaní	 diagramov	 je	 zrejmé,	
že	 fluoridový	 konverzný	 povlak	 prispel	 k	 výraznému	
zvýšeniu	koróznej	odolnosti	horčíkovej	zliatiny.	Nyquis- 
tov	diagram	získaný	v	prípade	vzorky	bez	fluoridového	
konverzného	 povlaku	 (Obr.	 6a)	 vykazoval	 prítomnos-
ťou	dvoch	kapacitných	prvkov,	ktoré	 súvisia	 s	poruše-
ním	vrstvy	koróznych	produktov.	Na	Nyquistových	dia-
gramoch	 získaných	 pri	 meraní	 vzoriek	 s	 fluoridovým	

konverzným	povlakom	je	možné	pozorovať	prejav	prí- 
tomnosti	 defektov	 vo	 vrstve	 (Obr.	 2).	Nyquistove	 dia-
gramy	 tak	 vykazovali	 prítomnosť	 dvoch	 kapacitných	
prvkov,	 pričom	 jeden	 súvisel	 s	 vrstvou	 fluoridového	
konverzného	 povlaku	 a	 druhý	 s	 vzniknutou	 vrstvou	
koróznych	produktov	v	miestach	defektov	vrstvy.	

DISKUSIA

	 Na	 tvárnenej	 horčíkovej	 zliatine	 ZE41	 bol	 s	 vy-
užitím	taveniny	Na[BF4]	úspešne	pripravený	fluoridový	
konverzný	 povlak.	 Ten	 bol	 zložený	 z	 dvoch	 vrstiev.	
Primárna	vrstva	bola	tvorená	prvkami	Mg	a	F,	ktorých	
pomerové	 zastúpenie	 odpovedalo	 zlúčenine	 MgF2,	 čo	
súhlasí	s	literatúrou	[20,	21].	Chemické	zloženie	určené	
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pomocou	EDS	analýzy	preukázalo,	že	sekundárna	vrstva	
bola	 zložená	 z	 prvkov	Na,	Mg	 a	 F	 pričom	 zastúpenie	
uvedených	prvkov	odpovedalo	soli	Na[MgF3],	čo	súhla- 
sí	s	literatúrou	[20,	39].	Sekundárna	vrstva	bola	odstrá-
nená	 vyvarením	 v	 destilovanej	 vode	 podľa	 postupu	
uvedeného	 v	 [39]	 za	 účelom	 prevencie	 jej	 možnej	
toxicity.	 SEM	 a	 EDS	 analýzou	 vzoriek	 po	 odstránení	
sekundárnej	 vrstvy	 bolo	 potvrdené,	 že	 všetky	 vzorky	
vykazovali	na	svojom	povrchu	prítomnosť	už	len	prvkov	
Mg	 a	 F,	 ktoré	 tvorili	 primárnu	 vrstvu	 fluoridového	
konverzného	povlaku.
	 Predpokladaný	 mechanizmus	 vzniku	 primárnej	
vrstvy	 fluoridového	 konverzného	 povlaku	 je	 založený	
na	rozklade	soli	Na[BF4]	pri	teplote	384	°C	na	Na	a	BF3 
[40].	Následne	BF3	reaguje	s	Mg	za	vzniku	MgF2	podľa	
rovníc	[29]:

3	Mg	→	3	Mg2+	+	6	e–																					(1)

2	BF3	+	6	e–	→	2	B0	+	6	F–																	(2)

3	Mg2+	+	6	F–	→	3	MgF2	.																	(3)

	 Na	 povrchu	 pripravenej	 primárnej	 vrstvy	 fluo-
ridového	 konverzného	 povlaku	 boli	 pomocou	 SEM	
detegované	 defekty	 vo	 forme	 pórov	 a	 heterogénne	
oblasti.	Pričom	EDS	analýza	potvrdila,	že	heterogénne	
oblasti	 pozorované	 na	 povrchu	 povlaku	 odpovedajú	
intermetalickej	fáze	Mg7Zn3(RE)	s	obsahom	F,	a	taktiež	
priečny	 rez	 vzorky	 s	 fluoridovým	 konverzným	 povla-
kom	preukázal,	že	intermetalická	fáza	Mg7Zn3(RE)	obsa-
hovala	F	v	celom	svojom	objeme	(Obr.	2g).	V	literatúre	
[29,	 30,	 39,	 41]	 nebola	 v	 nekonvenčnom	 fluoridovom	
konverznom	povlaku	pripravenom	na	horčíkovej	zliati-
ne	 AZ31	 a	 AZ61potvrdená	 prítomnosť	 heterogénnych	
oblastí	a	ani	prítomnosť	 intermetalických	fáz	Mg17Al12 
a	AlxMny.	 Pri	 tomto	 type	 zliatin	boli	 v	povlaku	pozo-
rované	len	defekty	v	podobe	pórov,	u	ktorých	však	EDS	
analýza	 preukázala,	 že	 sa	 tieto	 defekty	 vyskytovali	
len	na	povrchu	povlaku	a	nezasahovali	na	podkladový	
kov.	 Netvorili	 tak	 možný	 prístup	 korózneho	 média	
k	povlakovanému	materiálu.	
	 Fluoridový	 konverzný	 povlak	 pripravený	 na	 hor-
číkovej	 zliatine	 ZE41	 vykazoval	 rovnomernú	 hrúbku	
povlaku	 s	 výnimkou	 okolia	 častíc	 intermetalických	
fáz	a	taktiež	rovnomerné	rozmiestnenie	prvkov	Mg	a	F	
v	celom	svojom	objeme.	Výsledky	analýzy	chemického	
zloženia	povlaku	a	jeho	homogenity	v	zmysle	rozlože-
nia	 prvkov	 v	 objeme	 povlaku	 odpovedajú	 výsledkom	
analýz	 vykonaným	 na	 zliatinách	 na	 báze	 Mg–Al–Zn 
s	 povlakom	pripraveným	v	 tavenine	 soli	Na[BF4]	 pre-
zentovaným	 v	 [21,	 29,	 42].	 Nárast	 hrúbky	 povlaku	
vzhľadom	 na	 čas	 ponorenia	 vzoriek	 v	 tavenine	 soli	
vykazoval	rýchlejšiu	tvorbu	povlaku	pri	kratších	časoch	
ponorenia	(do	4	h)	vzoriek	v	tavenine	soli	v	porovnaní	
s	dlhšími	časmi	ponorenia	(viď.	Obr.	3).	Vznik	povlaku	
môže	 byť	 riadený	 kinetikou	 chemických	 reakcií	 (1-3)	
vedúcich	k	vzniku	povlaku,	ako	aj	difúziou	samotných	

reaktantov	k	mieste	ich	stretu.	Parabolický	tvar	krivky	
(Obr.	 3)	 môže	 poukazovať	 na	 difúzne	 riadený	 proces	
vzniku	 fluoridového	 konverzného	 povlaku,	 kedy	 je	
pri	 kratších	 časoch	 ponorenia	 vzoriek	 v	 tavenie	 soli	
zabezpečená	dostatočne	rýchla	difúzia	reaktantov	obje-
mom	materiálu	k	sebe.	Následne	bol	pozorovaný	pokles	
rýchlosti	 vzniku	 povlaku,	 kedy	 pravdepodobne	 došlo	
k	obmedzeniu	prísunu	reaktantov	objemom	novovznik- 
nutého	povlaku	k	mieste	ich	stretu.	Z	tohto	dôvodu	bol	
pravdepodobne	 zaznamenaný	 pokles	 rýchlosti	 vzniku	
fluoridového	konverzného	povlaku	s	narastajúcim	časom	
expozície	vzoriek	v	tavenine	soli.	Rast	hrúbky	povlaku	
na	 ZE41	 má	 rovnaký	 charakter	 ako	 bol	 pozorovaný	
v	prípade	horčíkovej	zliatiny	AZ61	[21].	
	 Výsledky	 elektrochemických	 skúšok	 koróznej	
odolnosti	 vzoriek	 bez	 a	 s	 fluoridovým	 konverzným	
povlakom	 preukázali	 výrazne	 pozitívny	 vplyv	 pripra-
veného	 povlaku	 na	 zvýšenie	 koróznej	 odolnosti	 hor-
číkovej	 zliatiny	 ZE41.	 S	 narastajúcim	 časom	 prípra-
vy	 fluoridového	 konverzného	 povlaku	 v	 tavenine	 soli	
Na(BF4)	 bolo	 pozorované	 zvýšenie	 koróznej	 odolnosti	
analyzovaných	 vzoriek.	 Zlepšenie	 elektrochemických	
charakteristík	bolo	pozorované	aj	v	prípade	horčíkovej	
zliatiny	 AZ61	 s	 fluoridovým	 konverzným	 povlakom 
[21,	29].	Na	Obr.	5	je	uvedený	graf	závislosti	určených	
hodnôt	Rp	v	závislosti	na	čase	expozície	vzoriek	horčí-
kovej	zliatiny	ZE41	SBF	roztoku	pri	37	±	2	°C.	Z	grafu	
je	 zrejmé,	 že	 najdynamickejšia	 zmena	 hodnôt	 Rp	 sa	
odohrávala	do	času	expozície	SBF	roztoku	24	h	.	Medzi	
časmi	 expozície	 24-96	 h	 vzoriek	 bez	 a	 s	 fluoridovým	
konverzným	 povlakom	 bol	 zaznamenaný	 len	 mierny	
pokles	 v	 stanovených	 hodnotách	 Rp	 a	 medzi	 časmi 
96-168	 h	 sa	 hodnoty	 už	 takmer	 nemenili.	 Na	 vyhod-
notenie	 získaných	 záznamov	Nyquistových	 diagramov	
horčíkovej	zliatiny	ZE41	bez	fluoridového	konverzného	
povlaku	bol	využitý	obvod	A	(Obr.	4),	ktorý	zodpove-
dá	 situácii	 prebiehajúcej	 korózie	 s	 príspevkom	odporu	
vzniknutých	koróznych	prvkov	na	jej	povrchu.	Na	vzor- 
kách	horčíkovej	zliatiny	ZE41	bez	fluoridového	konverz-
ného	povlaku	bol	pozorovaný	nárast	hodnôt	Rp	do	24	h	
expozície	vzoriek	v	SBF	 roztoku.	Tento	nárast	hodnôt	
Rp	 pravdepodobne	 súvisí	 s	 vytvorením	 ochrannej	 ba- 
riéry	v	podobe	koróznych	produktov	na	povrchu	horčí-
kovej	zliatiny.	Následný	pokles	súvisí	s	porušením	tejto	
bariéry	a	už	sa	výraznejšie	nemení,	čo	znamená,	že	na	
povrchu	 vzorky	 už	 nedošlo	 k	 vytvoreniu	 kompaktnej	
vrstvy	koróznych	produktov,	ktorá	by	chránila	kov	pred	
ďalšou	koróziou.	
	 Nyquistove	diagramy	charakterizujúce	vzorky	hor- 
číkovej	 zliatiny	 ZE41	 s	 fluoridovým	 konverzným	 po-
vlakom	 boli	 vyhodnotené	 pomocou	 ekvivalentného	
obvodu	 B.	 Korózna	 odolnosť	 vzoriek	 s	 fluoridovým	
konverzným	povlakom	sa	obecne	zvyšovala	 so	zvyšu-
júcim	 sa	 časom	 ponorenia	 vzoriek	 v	 tavenine	 soli	
Na[BF4].	Tento	nárast	môže	súvisieť	s	nárastom	hrúbky	
fluoridového	konverzného	povlaku,	ktorý	predstavoval	
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účinnú	 bariéru	medzi	 koróznym	prostredím	 a	 podkla-
dovým	 kovom.	 Po	 ponorení	 vzoriek	 do	 SBF	 roztoku	
bol	pozorovaný	prvotný	pokles	koróznej	odolnosti.	Ten	
mohol	 byť	 spôsobený	 prestupom	 korózneho	 roztoku	
skrz	 povlak	 prostredníctvom	 hraníc	 zŕn	 fluoridového	
konverzného	povlaku	k	povrchu	 základného	materiálu	
[21].	 Ak	 nastal	 kontakt	 SBF	 roztoku	 s	 povrchom	
podkladového	 kovu,	 potom	došlo	 k	 vzniku	 koróznych	
produktov.	 Tie	 mohli	 zabrániť	 ďalšiemu	 prestupu	
k	povrchu	základného	materiálu	utesnením	defektov,	či	
hraníc	 zŕn	 alebo	naopak,	 vzniknuté	 korózne	 produkty	
spôsobili	 nárast	 tlaku	 na	 rozhraní	 podkladový	 kov/
fluoridový	 konverzný	 povlak,	 čím	mohlo	 dôjsť	 k	 jeho	
poškodeniu	a	sprístupneniu	väčšej	plochy	podkladového	
kovu	koróznemu	prostrediu.	V	tomto	prípade	bol	pozo-
rovaný	pokles	koróznej	odolnosti	testovaných	vzoriek.
	 Po	 ukončení	 elektrochemických	 skúšok	 koróznej	
odolnosti	horčíkovej	zliatiny	ZE41	s	fluoridovým	kon-
verzným	povlakom	nebola	 vizuálne	 zaznamenaná	prí- 
tomnosť	 žiadneho	 korózneho	 napadnutia	 na	 expono-
vanom	povrchu.
	 Z	uvedeného	je	zrejmé,	že	čas	ponorenia	horčíko-
vej	 zliatiny	 ZE41	 v	 tavenine	 soli	 Na[BF4]	 pri	 teplote	
450	 °C	 má	 zásadný	 vplyv	 na	 jej	 výslednú	 odolnosť	
proti	 korózii.	 Už	 pri	 čase	 prípravy	 fluoridového	 kon-
verzného	povlaku	0,5	h	bolo	pozorované	výrazné	zvý- 
šenie	 koróznej	 odolnosti	materiálu	 v	 porovnaní	 s	ma- 
teriálom	 bez	 povlaku.	 Najlepšiu	 odolnosť	 proti	 koró-
zii	vykazovali	vzorky	horčíkovej	zliatiny	ZE41	s	fluo-
ridovým	konverzným	povlakom	pripraveným	ponorením	
do	 taveniny	 Na[BF4]	 po	 dobu	 8	 h.	 Takto	 pripravené	
vzorky	vykazovali	po	168	h	ponorenia	v	SBF	roztoku	až	
o	3	rády	vyššie	hodnoty	Rp	v	porovnaní	s	hodnotou	Rp 
základného	materiálu.

ZÁVERY

	 Na	základe	vykonaných	experimentov	zameraných	
na	charakterizáciu	fluoridových	konverzných	povlakov	
z	 taveniny	soli	Na[BF4]	na	horčíkovej	zliatine	ZE41	je	
možné	konštatovať	nasledujúce	závery:
●	Na	 tvárnenej	 horčíkovej	 zliatine	 ZE41	 boli	 úspešne	
pripravené	 fluoridové	 konverzné	 povlaky	 vložením	
zliatiny	do	 roztavenej	 soli	Na[BF4]	 (teplota	 taveniny	
450	°C	čas	ponorenia	zliatiny	v	tavenine	0,5;	2	a	8	h).

●	Primárna	 vrstva	 povlaku	 bola	 tvorená	 zlúčeninou	
MgF2,	bola	kompaktná	a	rovnomerne	hrubá.	V	povlaku	
bola	 pozorovaná	 aj	 prítomnosť	 intermetalickej	 fázy	
s	obsahom	F.

●	Z	EIS	meraní	koróznej	odolnosti	vzoriek	bez	a	s	fluo-
ridovým	konverzným	povlakom	v	prostredí	SBF	pri 
teplote	37	±	2	°C	 je	zrejmý	výrazne	pozitívny	vplyv	
fluoridového	konverzného	povlaku	na	koróznu	odol-
nosť	horčíkovej	zliatiny	ZE41.

●	S	 narastajúcim	 časom	 doby	 povlakovania	 vzoriek	
v	 tavenine	 Na[BF4]	 bol	 pozorovaný	 nárast	 koróznej	
odolnosti	pripravených	vzoriek.
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