
1



2



3



4



5

Vliv velikosti deformace a stavu napjatosti na poškození

ochranného povlaku na bázi Zn-Mg

Influence of the strain rate and state of stress on Zn-Mg coating

damage

Anotace

Práce se zabývá problematikou chování zinko-hořčíkových povlaků při tváření.

Rovněž si klade za úkol zjistit chování maziva na povrchu přetvořených vzorků.

Nejprve se zabývá tvářením, materiály používanými v konstrukci karoserie

automobilu, dále způsoby protikorozní ochrany, zinkovými a ZnMg povlaky a poté

hodnotí konkrétní složení povlaků a vyhodnocuje zjištěné informace.

Klíčová slova: Povlak, zinek, zinek-hořčík, deformace, poškození, olej, koroze

Annotation

The thesis is focused on ZnMg coating behavior during the forming process. Also

is  paid  attention  to  the  oil  behavior  on  surface  of  deformed  samples.  At  first,  the

thesis deals with the forming processes and materials used in body-in-white. Next

step  is  a  description  of  the  Zn and  ZnMg coatings  corrosion  resistance.  End of  the

thesis is a evaluation of the concrete coatings compositions and analyses gained

information.
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Seznam použitých zkratek a symbolů

Prvky a sloučeniny

Al Hliník

B Bor

C Uhlík

Fe Železo

Mn Mangan

Mo Molybden

Mg Hořčík

N Dusík

Nb Niob

NaCl Chlorid sodný

Ni Nikl

O Kyslík

Ti Titan

V Vanad

Zn Zinek

Zr Zirkonium
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Veličiny

A 80 mm [%] Celková tažnost měřená na délce průtahoměru 80 mm

ε [-], [%] Poměrné prodloužení

φ [-] Skutečná deformace

hd [mm] Výška klobouku po Bulge testu

n [-] Exponent deformačního zpevnění

p [MPa] Tlak

R [mm] Poloměr zakřivení klobouku při Bulge testu

R [MPa] Smluvní napětí

r [-] Anizotropie

Ra [μm] Střední aritmetická hodnota drsnosti

rc [mm] Poloměr dutiny při Bulge testu

Re [MPa] Mez kluzu

rf [mm] Poloměr horní lišty přidržovače

Rm [MPa] Mez pevnosti

RPc [cm-2] Počet výstupků

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu

Rz [μm] Maximální výška profilu

T, t [K], [°C] Teplota

t [mm] Tloušťka zkoumaného materiálu po Bulge testu

t0 [mm] Počáteční tloušťka zkoumaného materiálu
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Ostatní použité zkratky

BH efekt Bake hardening efekt – dodatečné zvýšení

mechanických vlastností oceli

CCD Charge-coupled device – typ čipu pro záznam obrazu

CFO Softwarová funkce výpočtu ohnisek

CH Constant Humidity – kondenzační prostředí

s konstantní vlhkostí

D.I.C. Differential interference contrast – diferenciální

interferenční kontrast

EDS Energiově disperzní spektroskopie

EG Elektrolytické (galvanické) zinkování

HDG Žárové zinkování

NH Nátěrová hmota

NSS Neutral Salt Spray – neutrální solná mlha

ppm Parts per milion – počet částic na milion částic

px Pixel – jednotka rozlišení

PVD Physical Vapor Deposition – fyzikální depozice par

REM, SEM Rastrovací (řádkovací) elektronová mikroskopie

Z100 Povlak Zn, 100 g·m-2

ZM70 Povlak ZnMg, 70 g·m-2

ZM90 Povlak ZnMg, 90 g·m-2

ZM100 Povlak ZnMg, 100 g·m-2

ZM140 Povlak ZnMg, 140 g·m-2

ZnMg povlak Zinko-hořčíkový povlak
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Materiály

AS Označení povrchové vrstvy AlSi

CP Steel Complex Phase Steel – vícefázová ocel

DP Steel Dual Phase Steel – dvoufázová ocel

HSLA Steel High Strength Low Alloy Steel – vysokopevná ocel

s nízkým obsahem příměsí

IF Steel Interstitial-free Steel – ocel bez intersticí

MS Martensitic Steel – martenzitická ocel

TRIP Steel Transformation-Induced Plasticity Steel – ocel

s transformačně indukovanou plasticitou

TWIP Steel Twinning-Induced Plasticity Steel – ocel s plasticitou

indukovanou dvojčatěním
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1 ÚVOD

Oceli se zinkovým povlakem patří dodnes ke klíčovému konstrukčnímu materiálu

široce užívanému v automobilovém průmyslu, zejména v hromadné produkci

automobilové karoserie. Zn povlak zaručuje vozidlu protikorozní ochranu, čímž

zvyšuje jeho životnost a užitnou hodnotu. Se zvyšujícími se nároky na korozní

odolnost a spolehlivost karoserií společně se snahou o snižování finanční náročnosti

výroby jsou vyvíjeny a prakticky zaváděny nové alternativní povlaky, které umožňují

díky přidání jednoho či více slitinových prvků zvýšení korozní odolnosti za

současného snížení tloušťky povlaku. Takovým prvkem je například hořčík, jehož

přísada i pouhých 0,3 % výrazně zvyšuje odolnost proti korozi.

I přes výrazně vysoký přínos v oblasti korozní stability jsou tyto materiály

z technologického hlediska v automobilovém průmyslu nepříliš známé. V průběhu

hlubokého tažení dochází zpravidla k odlišnému chování ve srovnání s ocelemi

s čistě zinkovými povlaky. Povlak do značné míry ovlivňuje tribologické vlastnosti.

V řadě případů je důsledkem snížené plasticity povlaku vznik trhlin, případně

nehomogenní ztenčení materiálu. Z tohoto důvodu je nutné sledovat chování

povlakové struktury v závislosti na přetvoření a jeho vliv na celkový proces tažení.

Cílem diplomové práce je zjištění vlivu velikosti deformace a stavu napjatosti na

poškození ochranného povlaku na bázi ZnMg u hlubokotažného plechu. V teoretické

části jsou mimo jiné popsány materiály používané pro stavbu karoserie či způsoby

protikorozní ochrany plechů. Druhá část této diplomové práce si klade za úkol

objasnit vlastnosti ZnMg povlaků při různých stupních deformace. Zjištěné výsledky

budou přínosem do praxe, neboť přiblíží a umožní pochopení chování těchto nových

povlaků.

Diplomová práce vznikla na základě finanční podpory projektu studentské

grantové soutěže SGS 21005 ze strany Technické univerzity v Liberci v rámci

podpory specifického vysokoškolského výzkumu.
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2 TVÁŘENÍ

Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází

k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku

působení vnějších sil bez odběru třísek. Podstatou tváření je vznik plastických

deformací, ke kterým dojde v okamžiku dosažení napětí na mezi kluzu pro daný

materiál. Tento děj je provázen fyzikálními změnami a změnami struktury, což

ovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu.

Výhodami tváření jsou vysoká produktivita práce a využití materiálu a velmi

dobrá rozměrová přesnost výrobků tvářených za studena, v porovnání například

s technologií slévání. Nevýhodou je vysoká cena strojů a nástrojů a omezení rozměry

konečného výrobku. [1]

2.1 Rozdělení technologií pro zpracování kovů

Technologické tvářecí procesy je možné rozdělit podle:

• teploty

• tepelného efektu

• stupně dosažené deformace

• podle působení vnějších sil [1]
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2.1.1 Rozdělení tvářecích procesů podle teploty

  Při změně teploty se mění deformační odpor materiálu (oceli) proti tváření.

Se zvyšující se teplotou se zlepšují plastické vlastnosti kovů a jejich slitin. [1]

Obr. 1: Rozdělení tvářecích procesů podle teploty [2]

Rozdělení tvářecích procesů podle teploty je vlastně rozdělení podle vztahu

teploty tvářeného materiálu k teplotě rekrystalizace (přibližně 0,4 teploty tání

kovu [K]). Rekrystalizační teplota je teplota, při které dochází k regeneraci

deformovaných zrn vzniklých tvářením za studena beze změny krystalové mřížky.

Potom je tedy rozdělení tvářecích technologií podle teploty na:
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Tváření za tepla

Tváření za tepla je prováděno při teplotách nad rekrystalizační teplotou daného

materiálu (u ocelí se tato teplota pohybuje v rozmezí 800 °C – 1200 °C). Proto

současně s deformačním zpevňováním probíhají v materiálu i odpevňovací pochody.

Po tváření za tepla jsou zrna v materiálu rekrystalizovaná, tedy rovnoosá, částice

přítomných intermetalických fází však zůstávají uspořádané ve směru tváření,

viz obr. 2.

Obr. 2: Slitina hořčíku tvářená za tepla (cca 350 °C) s rekrystalizovanými zrny
a s intermetalickými fázemi (tmavé) uspořádanými vertikálně ve směru tváření [3]

Hlavní výhodou tváření za tepla jsou nižší síly potřebné k deformaci materiálu

a tudíž nižší opotřebení nástrojů. S teplotou totiž u kovů klesá mez kluzu a roste

tažnost.

Nevýhodou tváření za tepla je horší kvalita povrchu (vznikají okuje) a nižší

rozměrová přesnost výrobku. [3]
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Tváření za studena

Je prováděno při teplotách nižších, než je rekrystalizační teplota daného materiálu.

Za těchto podmínek materiál během tváření deformačně zpevňuje, zrna se protahují

ve směru tváření a vzniká tak typická, tzv. deformační struktura. Rovněž další fáze

přítomné v mikrostruktuře se uspořádávají ve směru tváření, viz obr. 3. Zpevněním

se zvyšují mechanické hodnoty (mez pevnosti a mez kluzu) a klesá tažnost. [2, 3]

Obr. 3: Mikrostruktura slitiny hliníku tvářené za studena se zrny silně deformovanými ve směru
tváření (horizontálně) [3]

Výhodou tváření za studena oproti tváření za tepla je vysoká přesnost rozměrů

výrobku, kvalitní povrch (nenastává okujení) a zlepšení mechanických vlastností

zpevněním.

Nevýhodou je nutnost používat velké tvářecí síly, nerovnoměrné zpevňování

a omezená tvařitelnost materiálu. [2]

Tváření za poloohřevu

Představuje kompromis mezi tvářením za studena a za tepla. Důvodem je zlepšení

přetvárných vlastností oproti tváření za studena, snížení přetvárných odporů,

dosažení zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností, přesnosti a jakosti povrchu.

Horní teploty jsou omezeny oxidací povrchu. [1]
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2.1.2 Rozdělení tvářecích procesů podle tepelného efektu

Část energie, vynaložené na tváření, se mění na teplo a množství tepla závisí na

rychlosti deformace a odporu materiálu proti deformaci. Podle toho, kam se odvede

vzniklé teplo, se tvářecí procesy dělí na:

• izotermické tváření je tváření, kdy veškeré vyvinuté teplo je odvedeno do

okolí a teplota tvářeného kovu se nemění. Deformace je dostatečně

pomalá,

• adiabatické tváření je proces tváření, při kterém veškeré teplo zůstane

v materiálu a dojde ke zvýšení teploty kovu. Deformace je extrémně

vysoká,

• polytropické tváření je způsob tváření, u kterého se část tepla odvede do

okolí a část tepla zůstane v tvářeném materiálu, což je nejčastější případ.

[1]

2.1.3 Rozdělení tvářecích procesů podle stupně deformace

Kritériem je zde stupeň deformace při určité teplotě a rychlosti deformace bez

nebezpečí vzniku trhlin na povrchu materiálu. Část energie, vynaložené na tváření, se

mění na teplo a množství tepla závisí na rychlosti deformace a odporu materiálu proti

deformaci. Podle toho se tvářecí procesy dělí na procesy, kdy tlak mezi nástrojem

a materiálem je:

• malý, ke vzniku deformace jsou potřeba malé síly a povrch volného

materiálu je výrazně větší, než povrch, který je ve styku s nástrojem

(např. volné kování),

• velký, ke vzniku deformace jsou potřeba velké síly a povrch volného

materiálu je přibližně stejný jako povrch, který je ve styku s nástrojem

(např. zápustkové kování),

• velmi vysoký, ke vzniku deformace jsou potřeba značně velké síly

a povrch volného materiálu je menší, než povrch, který je ve styku

s nástrojem (např. protlačování). [1]
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2.1.4 Rozdělení tvářecích procesů podle působení vnějších sil

Z tohoto hlediska se tváření kovů dělí na:

• tváření objemové, při kterém deformace nastává ve směru všech tří os

souřadného systému a patří sem válcování, kování, protlačování, tažení

drátů,

• tváření plošné, při kterém převládají deformace ve dvou směrech,

deformace ve směru tloušťky je obecně zanedbatelná. Výchozím

polotovarem je přístřih plechu. Patří sem tažení, ohýbání, stříhání, apod.

[1, 2]



20

3 MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V KONSTRUKCI AUTOMOBILU

V současné době jsou na karoserie automobilů kladeny vysoké nároky z hlediska

tuhosti, protikorozní ochrany i bezpečnosti. Je snahou snižovat její hmotnost bez

dopadu na již zmíněné aspekty.

Konvenční karoserie je z převážné části složena z oceli. Výhodou oceli je nízká

cena v porovnání s jinými konstrukčními materiály, široký sortiment, dobrá

tvařitelnost, svařitelnost, dá se lepit a v neposlední řadě se i dobře recykluje. Také je

velmi dobře rozvinuta technologie výroby a zpracování. Nevýhodou oceli je její

vyšší hmotnost oproti například hliníku či kompozitům. Proto se snaží přední

ocelářské firmy vyvíjet stále nové typy vysokopevnostních ocelí, které při snížené

tloušťce vykazují stejné vlastnosti jako konvenční oceli.

Současný trend v konstrukci automobilu je vytvořit kolem posádky tuhý rám

složený z vysokopevnostních plechů, který ji chrání při nárazech, zatímco vnější

plechy karoserie musí plnit mimo jiné designovou funkci, a proto jsou tvořeny

z velmi měkkých a tažných ocelí, které se dají výborně tvářet.

Obr. 4: Vlastnosti materiálů používaných v konstrukci karoserie automobilu [4]
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3.1 Hlubokotažné materiály

Jedná se o nízkouhlíkové oceli určené pro hluboké a extra hluboké tažení

s obsahem uhlíku až 0,1 %, které jsou legovány Mn v rozmezí 0,35 – 0,40 %. Obsah

ostatních prvků je minimální. Mají čistě feritickou strukturu, která svými plastickými

vlastnostmi umožňuje lisování i značně komplikovaných tvarů.

Hlubokotažné oceli náleží k nejvíce rozšířeným ocelovým materiálům,

používaných pro stavbu karosérie. Díky úzké oblasti garantovaných mechanických

vlastností se při hlubokotažném lisování zaručuje optimální produktivita. Příklad

použití: rám dveří, střecha, plechy dveří aj. [5]

IF oceli

Zkratka IF vychází z anglického označení Interstitial-free, tedy bez intersticí. Jde

o oceli s velmi nízkou hladinou uhlíku a dusíku (řádově desítky ppm), které je

dosaženo legováním základního materiálu Ti a Nb, kdy díky precipitaci karbidů,

nitridů a karbonitridů dojde ke snížení volného C a N. Díky tomu mají tyto materiály

velmi nízkou pevnost, která se pohybuje v rozmezí 120 – 290 MPa. Mají také velmi

nízkou mez kluzu (okolo 165 MPa). Díky tomu vykazují výbornou tvařitelnost.

Právě proto se tyto oceli se používají pro díly s vysokými nároky na kvalitu, které

jsou zároveň konstrukčně velmi komplikované. [4, 6]

3.2 Pevnostní materiály

Pevnostní materiály jsou materiály s mezí kluzu přibližně 180 – 500 MPa. Do této

skupiny lze zařadit IF oceli s BH efektem a mikrolegované oceli. [5]



22

IF oceli s BH efektem

Označení BH vychází z anglického „Bake hardening“. Jsou to oceli, které

dodatečně zvyšují své mechanické vlastnosti při teplotě vypalování laku karoserie

(cca 20 min. při 170 °C). Jedná se v podstatě o klasické statické deformační stárnutí

materiálu. Jejich základem jsou IF oceli, ve kterých je záměrně ponecháno více

C a N v základní matrici. BH oceli v nezpevněném stavu mají nízkou mez kluzu

a vysoký stupeň tvařitelnosti. Zvýšením teploty dochází k zablokování dislokací

volným uhlíkem a tím k dalšímu zvýšení pevnosti až o 75 MPa. [7]

IF oceli s BH efektem se uplatňují především u jednoduchých výztuh

a panelových výlisků s malou deformací, kterými jsou například povrchové plechy

dveří. [4]

Obr. 5: Mechanizmus zpevnění díky BH efektu. [4]
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Obr. 6: Princip zvýšení meze kluzu díky deformaci a následném BH efektu [4]

Tento přístup ke zvyšování pevnosti panelových dílů má za výhodu odstranění

problémů tvaru výlisku v důsledku pružných deformací. Oceli s BH efektem jsou

praktickým důsledkem moderních výrobních technologií, které umožňují kontrolu

uhlíkem přesycené taveniny oceli na takové úrovni, která je právě dostatečně vysoká,

aby umožnila zrychlené deformační stárnutí. Zároveň jsou koncipovány tak, aby

nedocházelo za pokojových teplot ke stárnutí ani při dlouhodobém skladování. [7, 8]

Mikrolegované oceli HSLA (High Strenght Low-Alloy steel)

Jedná se o materiály legované Ni, V, Ti, Mo, Zr, B, které přispívají k jemné

precipitaci karbidů a k jemnozrnnosti struktury. Lze je vyrábět s požadovanými

hodnotami mechanických vlastností. Využívají se pro výztuhy do pevnosti

cca 600 MPa, kdy má materiál ještě dostatečnou tažnost. Jejich nevýhodou je vyšší

poměr meze kluzu k mezi pevnosti (Re/Rm). [4, 6]
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3.3 Vysokopevnostní materiály

Mezi ně lze zařadit materiály s mezí kluzu nad cca 500 MPa, kterými jsou

dvoufázové a komplexně-fázové oceli, TRIP oceli, oceli tvářené za tepla,

martenzitické oceli a také TWIP oceli. [5]

Dvoufázové oceli (DP)

DP oceli jsou nízkouhlíkové materiály, které se skládají z feritické matrice (70 –

90 %), která obsahuje 10 – 30 % martenzitu ve formě ostrůvků (viz obr. 7). Mohou

obsahovat i zbytkový austenit. Zvyšování obsahu martenzitu má za následek

zvyšování pevnosti. Měkká feritová fáze je obvykle spojitá. Díky tomu mají tyto

oceli vynikající tažnost. Při deformaci je napětí koncentrováno v méně pevné

feritické fázi s okolními ostrůvky martenzitu. To vytváří jedinečnou schopnost

vytvrzování těchto ocelí.

Obr. 7: Schematické znázornění struktury DP oceli [6]

Díky rychlosti zpevňování a vynikající tažnosti vykazují DP oceli mnohem vyšší

pevnost v tahu v porovnání s konvenčními ocelemi s podobnou mezí kluzu, jak je

znázorněno na obrázku 8. DP oceli vykazují v porovnání s HSLA ocelemi

s podobnou mezí kluzu vyšší počáteční rychlost zpevnění, vyšší mez pevnosti v tahu

a nižší (a tedy výhodnější) poměr Re/Rm. Vykazují také BH efekt, který je přínosem

v porovnání s běžnými vysokopevnostními materiály. Využívají se například na

výztuhy nárazníků. [6]
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Obr. 8: Porovnání křivek ze zkoušky tahem pro dvoufázové a HSLA oceli [6]

TRIP oceli

TRIP oceli jsou oceli s transformačně indukovanou plasticitou, jejichž základem

je feriticko-bainitická matrice, která také obsahuje martenzit a zbytkový austenit, jak

je patrné z obrázku 9.

Obr. 9: Schematické znázornění struktury TRIP oceli [6]

V průběhu deformace díky rozptylu tvrdých fází v měkkém feritu dochází

k vysokému zpevnění. Díky zbytkovému austenitu, který se za zvýšeného tlaku

postupně transformuje na martenzit, se dále zvyšuje rychlost deformačního zpevnění,

jak je patrné z obr. 10. [6]
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Obr. 10: Srovnání křivek ze zkoušky tahem pro DP, TRIP a HSLA ocel [6]

TRIP oceli jsou v současné době díky jejich schopnosti absorbovat nárazovou

energii, dobré tvařitelnosti a dobré mezi únavy používány na stavební a bezpečnostní

komponenty. Jako příklady lze uvést např. kostru sedadla, příčky, dlouhé výztuhy,

výztuhy blatníků, nárazníků, kapoty, apod. [7]

Komplexně fázové (CP) oceli

Mikrostruktura CP ocelí obsahuje malé množství martenzitu, zbytkového

austenitu a perlitu uvnitř feriticko-bainitické matrice, jak je znázorněno na

obrázku 11. [6]

Obr. 11: Schematické znázornění struktury CP oceli [4]
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Extrémní jemnosti zrna se dosahuje zpomalenou rekrystalizací nebo precipitací

mikrolegujících prvků, jako je titan či niob. Ve srovnání s DP ocelemi vykazují

výrazně vyšší mez kluzu. Jejich mez pevnosti v tahu je 800 MPa či vyšší. [6]

CP oceli mají vysoké deformační zpevnění a schopnost velké absorpce energie.

Používají se kupříkladu pro výztuhy dveří či jako výztuha středního tunelu. [4]

Martenzitické oceli (MS)

Vyznačují se martenzitickou matricí s malým obsahem feritu. Ze všech

vícefázových ocelí vykazují tyto nejvyšší mez pevnosti v tahu, a to až 1700 MPa.

Díky tomu mají omezenou tvařitelnost. [6]

Kvůli zvýšení prokalitelnosti se do MS ocelí mimo uhlíku přidává mangan, vanad,

bor, chrom, molybden, křemík a nikl. V automobilovém průmyslu se ve značné míře

používají právě borem legované martenzitické oceli.

Vyrábí se z nich bezpečnostní výztuhy, například do oblasti B-sloupku. [4]

Vícefázové TWIP oceli

TWIP oceli, neboli Twinning-Induced Plasticity Steel, mají ve struktuře vysoký

obsah manganu (17 – 24 %), který způsobuje, že je tato ocel za pokojové teploty plně

austenitická. Při normálních teplotně rychlostních podmínkách se deformuje pomocí

dvojčatění, jehož schéma je znázorněno na obr. 12. [4, 6]

Obr. 12: Schéma dvojčatění [9]
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To způsobuje vysoké hodnoty okamžité rychlosti zpevnění díky zjemňování

mikrostruktury. Výsledné dvojité hranice působí jako hranice zrn a zvyšují pevnost

materiálu. TWIP oceli kombinují vysokou pevnost (až 1200 MPa) s vysokou tažností

(více jak 50 %). [4]

Obr. 13: Ukázka schopnosti deformace TWIP oceli [4]

Tyto oceli jsou vývojovým materiálem vhodným pro pevnostní výlisky složitých

tvarů či pro deformační členy. Díky Mn jsou však velmi obtížně svařitelné a jsou

náchylné na vnik vrubu. [4]

Obr. 14: Mechanické hodnoty materiálů používaných pro stavbu karoserie [4]

Všechny tyto materiály mají ale jedno společné. Jsou na ně kladeny vysoké

nároky z hlediska korozní stability.



29

4 KOROZE A PROTIKOROZNÍ OCHRANA

Korozi můžeme definovat jako samovolně probíhající nevratný proces postupného

narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálně-chemickými vlivy

prostředí. Poškozování materiálů může být rozdílné, např. od změn jeho vzhledu

(ztráta lesku, barvy) až po jeho úplný rozpad (porušení celistvosti v celém průřezu).

Samovolný průběh korozního procesu je způsobován tím, že korozní systém –

materiál a prostředí – směřuje do pravděpodobnějšího (neuspořádanějšího) stavu

s menší volnou entalpií. [10]

Ocel je v současné době bezkonkurenčně nejpoužívanější kov. Její jedinou velkou

nevýhodou je příliš vysoká korozní rychlost v mnoha běžných prostředích. Chránit

výrobky z oceli nebo ocelové konstrukce proti korozi je proto ekonomicky velmi

důležité. Ocel je možné chránit proti korozi následujícími způsoby:

• Legováním oceli dalšími základními prvky. Přídavkem chromu (> 13 %)

dostaneme korozivzdornou ocel, která dobře odolává atmosférické korozi.

Přídavkem niklu nebo molybdenu může být korozní odolnost ještě zvýšena. Většina

slitin je v porovnání s nelegovanými nebo nízkolegovanými ocelemi výrazně dražší.

Důležité je také ověřit si, zda jsou slitiny skutečně korozně odolné v prostředí,

kterému budou vystaveny.

• Změnou korozního prostředí – snížením relativní vlhkosti (odvlhčením),

vysušením, zvýšením teploty nebo přídavkem inhibitorů. Poslední z uvedených

způsobů je nejběžnější v roztocích. Nevýhodou je, že se tyto metody dají použít

pouze v omezeném rozsahu.

• Katodickou ochranou – použitím tzv. obětované anody bez anebo s použitím

vloženého stejnosměrného proudu. Metoda s obětovanou anodou využívá princip

galvanické koroze. Kovy se vědomě uspořádají tak, aby jeden mohl korodovat, a tím

chránit druhý kov. Katodická ochrana je možná jedině za přítomnosti elektrolytu,

například vody nebo vlhké půdy. Metoda se používá k ochraně automobilů, lodních

trupů, pobřežních zařízení, vrtných plošin, nádrží, potrubních vedení atd. Nejběžnější

materiál pro obětované anody je zinek nebo hořčík, případně jejich slitiny.

• Ochranným povlakem z anorganického nebo organického materiálu. Jde tedy

o bariéru zabraňující přístupu vlhkosti a kyslíku k povrchu oceli. To je nejběžnější
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způsob protikorozní ochrany. Těmito anorganickými materiály mohou být kovy,

slitiny nebo smalty. Organickými povlaky jsou například nátěrové hmoty,

bitumenové přípravky nebo plasty. Často se s velmi dobrým výsledkem kombinují

anorganické a organické materiály, například nátěrová hmota, nebo plast na

zinkovém povlaku.

Kovový povlak na oceli je technicky možné vytvořit z většiny kovů a slitin, a tím

zajistit korozní odolnost, odolnost vůči abrazi nebo vytvořit požadovaný dekorativní

efekt. Mnohé kovy jsou však drahé, případně je lze obtížně vyloučit na povrhu oceli.

Mohou být nevhodné kvůli své vlastní vysoké korozi, nebo proto, že jsou

ušlechtilejší než ocel. Cílem je použití kovu, který se snadno nanáší, poskytuje

dobrou korozní odolnost a je ekologicky příznivý. Z pohledu výše uvedených kritérií

připadají prakticky v úvahu pouze zinek, hliník a hořčík.

Hliník je zajímavý z hlediska ceny a korozní odolnosti ve většině prostředí. Velmi

obtížně se však nanáší, protože se snadno oxiduje kyslíkem. Znamená to, že vodné

elektrolyty se nedají použít a při pokovení je nutné používat ochrannou atmosféru,

aby se zabránilo oxidaci. Proto se hliník využívá hlavně v kombinaci se zinkem.

Novou možností ochrany vysokopevnostních borem legovaných martenzitických

ocelí je použití AS (slitina Al a Si) vrstvy, která zabraňuje oxidaci povrchu oceli při

tepelném zpracování (kalení lisováním). [11]

4.1 Způsoby zinkování

4.1.1 Elektrolytické zinkování (EG – Electrolytic galvanizing)

Ocelový povrch se nejprve odmastí a pak očistí od okují a rzi mořením. Často se

spojuje předúprava s elektrolytickým odmašťováním. Při elektrolytickém zinkování

se pokovovaný předmět (zboží) zavěsí do vodného roztoku zinečnaté soli (elektrolyt)

a zapojí se jako katoda ke zdroji stejnosměrného proudu. Jako anoda se zapojí desky

z čistého zinku (elektrolytický zinek 99,995 %). Jakmile se zapojí proud, rozpouští se

zinek z anody a ve formě zinečnatých iontů putuje ke katodě, kde se vylučuje na

povrchu zboží. [11]
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Zjednodušené schéma linky pro elektrolytické zinkování je zobrazeno na obr. 15.

Obr. 15: Zjednodušené schéma linky pro elektrolytické zinkování [12]

Způsob elektrolytického pozinkování tedy zajišťuje vysokou chemickou čistotu

vrstvy a rovnoměrnou kontrolovatelnou tloušťku povlaku (odchylka ± 0,1 μm).

Jakost povrchu určuje v průmyslovém použití vhodnost k lakování viditelných

dílů, které v automobilovém průmyslu odpovídají nejvyšším nárokům.

U jednostranně povlakovaných provedení může být lak v případě viditelných dílů

nanášen pouze na nepovlakovanou stranu, zatímco pozinkovaná vnitřní strana nabízí

vynikající protikorozní ochranu především v dutinách. Detail podélného řezu plechu

s vrstvou zinkového povlaku je vidět na obrázku 16. [11]

Obr. 16: Podélný řez elektrolyticky pozinkovaného povrchu, zvětšeno 1000x [13]

Vytvořená vrstva zinku má velmi jemnozrnnou strukturu a na povrchu oceli drží

pouze mechanicky. Povrch zinku je velmi hladký, se „stříbřitým“ kovovým leskem.

Normalizované tloušťky povlaků jsou 3, 5, 8, 12 nebo 20 μm. Běžně se používá

5 až 8 μm. [11]
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Při elektrolytickém pozinkování se dosahuje velmi čisté a tudíž tvárné

(houževnaté) Zn vrstvy, která odolává i značným přetvořením. Použití takto

povrchově upravených materiálů souvisí s jejich odolností proti korozi. Na základě

elektrochemických zákonitostí dvojice železo-zinek (efekt obětované anody) nabízí

povlak výbornou korozní ochranu dokonce, i když je poškozen (např. poškrábáním).

Při zpracování ocelí s EG povlaky se zinkový povlak vyznačuje velmi dobrou

tvařitelností a je proto vhodný k hlubokému tažení. Morfologie povrchu plechu

u elektrolyticky zpracovaných materiálů není tak výrazná z toho důvodu, že zinková

vrstva kopíruje morfologii základního materiálu, který je již po finálním

drezírovacím válcování. Na základě nepříznivých tribologických vlastností

(v porovnání s povlaky nanášenými ponořováním do lázně) je vhodná úprava tohoto

povlaku fosfátováním (viz obr. 17), zejména u obzvláště náročných výlisků.

Fosfátová vrstva zaceluje krystaly zinku, čímž snižuje jejich sdírání a zároveň

v kombinaci s olejem napomáhá samotnému tažení. [13]

Obr. 17: Fotografie povrchu EG plechu bez fosfátu (vlevo, zvětšení 1000x) a s fosfátem (vpravo,
zvětšení 2000x)

Výhody elektrolytického zinkování lze shrnout do tří základních bodů:

• proces neovlivňuje původní mechanické vlastnosti materiálu, zejména jeho

hlubokotažnost,

• proces umožňuje přípravu velmi tenkých zinkových povlaků,

• proces umožňuje výrobu diferencovaných a jednostranných zinkových

povlaků. [13]
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4.1.2 Žárové zinkování (HDG – Hot-dip galvanizing)

Ocelové  součásti  očištěné  od  mastnot,  okují,  rzi  a  jiných  nečistot  se  noří  do

zinkové taveniny (obr. 18). Na povrchu oceli se vytváří povlak složený z několika

vrstev slitinových Fe-Zn fází a vnější vrstvou čistého zinku. Metoda se nejvíce

používá pro dlouhodobou protikorozní ochranu. Pro zvýšení přilnavosti vrstvy

k substrátu se do zinkovací lázně obvykle přidává ještě Al.

Obr. 18: Kontinuální žárové zinkování plechu [12]

Plechy s tímto typem povlaku jsou vhodné pro hluboké tažení i tak náročných dílů

jako jsou karosářské výlisky. Velice dobrá jakost povrchu (homogenní, řízená

textura) vzniklá žárovým pozinkováním umožňuje použití na viditelné lakované díly,

na které se v automobilovém průmyslu kladou nejvyšší nároky. Díky elasticitě

zinkové vrstvy je vyloučeno riziko jejího popraskání. Podélný řez plechu s vrstvou

zinkového povlaku je znázorněn na obrázku 19.

Obr. 19: Podélný řez vrstvou žárově pozinkovaného povrchu, zvětšeno 1000x [13]
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Zinkové vrstvy vyráběné tímto způsobem dosahují v maximálním rozsahu

tloušťky 5 – 55 μm dle EN 10 346.

Výhody žárového zinkování:

• lepší protikorozní vlastnosti HDG oproti EG vlivem zvýšené tloušťky

povlaku,

• nižší výrobní cena povlaku (oproti EG).

4.1.3 Žárové stříkání (metalizace)

Povrch oceli se pečlivě očistí tryskáním. Zinek ve formě drátu nebo prášku se

přivádí do pistole a taví se v plynovém hořáku nebo elektrickém oblouku. Roztavený

zinek ve formě malých kapek je pomocí tlakového vzduchu vrhán na povrch oceli.

Přilnavost povlaku je čistě mechanická a vrstva poněkud porézní, s drsným

povrchem. Povrch se dobře hodí pro následný organický povlak, který dále zvyšuje

korozní odolnost. Pro potřebu ochrany karoserie se tato technologie nevyužívá.

Tloušťka povlaku se může pohybovat od 100 μm do 300 μm. [11]

4.1.4 Sherardizace

Předměty očištěné mořením nebo tryskáním se smísí se zinkovým prachem

a pískem v bubnu, který se za otáčení zahřívá těsně pod teplotu tání zinku. V průběhu

otáčení spolu reaguje železo a zinek a na povrchu oceli se tvoří jejich sloučeniny.

Sherardizace poskytuje relativně tenké povlaky (15 až 40 μm) s temně šedým až

hnědošedým povrchem. Povlaky mají dobrou přilnavost a velmi rovnoměrnou

tloušťku i na předmětech s velmi složitým tvarem. Metoda má přibližně stejnou

oblast použití jako elektrolytické zinkování. Ani tato technologie se pro potřebu

ochrany karoserie nevyužívá. [11]
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4.1.5 Mechanické zinkování

Po odmaštění, odmoření a pomědění (vycementování mědí) se součásti nasypou

do bubnu spolu se skleněnými kuličkami, zinkovým prachem a chemickými

aktivátory. Součásti se omílají v bubnu a zinek se při tom pomocí skleněných kuliček

navaluje na jejich povrch. Tloušťka vytvořeného povlaku se reguluje množstvím

přidaného zinku. Běžně se pohybuje kolem 10 až 15 μm, avšak mohou se vytvářet

i tlustší povlaky. Jsou rovnoměrné i na dílech s komplikovanou geometrií. Povrch je

poněkud matný. [11]

4.1.6 Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku

Povlaky se zhotovují nanášením suspenzí obsahujících mikrolamely zinku nebo

hliníku (cca 50 – 60 %) a vhodné pojivo. Působením tepla dochází ke spojování

mikrolamel a pojiva za vzniku povlaku. Jeho tloušťka se pohybuje od 6 do 22 μm.

[11]

4.1.7 Nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku

Obsah zinku v nátěrových hmotách s vysokým obsahem není jednoznačně a jasně

definován. Nátěrová hmota je považována za NH s vysokým obsahem zinku, jestliže

je obsah zinkového prachu mezi 65 až 69 hm. % v nátěrové hmotě nebo je větší než

92 hm. % v suchém nátěrovém filmu. Aplikují se na čistý, suchý ocelový povrch

stříkáním. [11]

Běžně tyto povlaky dosahují tlouštěk 100 – 300 μm. [14]
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4.2 Koroze zinkových povlaků

Zinek má schopnost velmi účinně a dlouhodobě poskytovat ocelovým součástem

ochranu proti korozi, avšak ne proto, že by byl ušlechtilým kovem, který je vůči

korozním vlivům intaktní. Ačkoliv zinek paradoxně slouží k ochraně oceli proti

korozi, je nutno zdůraznit, že se sám naopak vyznačuje poměrně nízkou korozní

odolností, je méně ušlechtilým kovem než železo. Čistý zinek vystavený působení

atmosférických vlivů okamžitě oxiduje a pokrývá se vrstvičkou nestabilního oxidu

zinečnatého. Při následném ovlhčení se oxid zinečnatý přeměňuje na hydroxid

zinečnatý, který se u pozinkovaných součástí projevuje jako bílý voluminózní

poprašek na jejich povrchu. Korozní produkty zinku postihující pozinkované součásti

jsou proto obecně nazývány jako bílá rez, ale mohou mít v závislosti na příčinách

i odlišné chemické složení a barevný odstín. Bílá rez představuje dočasné kosmetické

postižení povlaku, má přechodný charakter a nesnižuje odolnost systému proti

korozi. Působením povětrnostních vlivů dochází postupně k erozi povrchové

vrstvičky solí na zinkovém povlaku. Povrch postižený bílou rzí po několika měsících

expozice nabývá stejného patinovaného vzhledu, jako ostatní povlak, který bílou rzí

postižen nebyl. [15]

Z důvodu dalšího zvyšování korozní odolnosti či zachování shodné odolnosti při

současném snížení tloušťky ochranné vrstvy se do zinkového povlaku přidává krom

hliníku ještě hořčík.
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5 ZINKO-HOŘČÍKOVÉ POVLAKY

5.1 Pozinkované oceli v automobilovém průmyslu

Pozinkované oceli jsou hlavním konstrukčním materiálem pro sériovou výrobu

karosérií automobilů. Zinkové vrstvy se obvykle vyrábějí elektrolyticky nebo

žárovým ponorem. Elektrolytické pokovení vytváří na ocelovém podkladu vrstvu

čistého zinku. Při zinkování ponorem se vytváří vrstva zinku na oceli ponořené

v lázni roztaveného zinku. Žárově zinkované povlaky obsahují v podstatě čistý zinek

s řízeným množstvím Al nebo Si pro potlačení tvorby Zn-Fe intermetalik. Oba druhy

pokovovacích metod se hodí pro hromadnou nepřetržitou výrobu vhodnou pro

automobilový průmysl a jsou schopny produkovat zinkové vrstvy ve vhodných

tloušťkách (7 – 10 μm). Obecně platí, že materiály zinkované ponorem jsou

preferovány pro svůj levnější proces výroby.

Oceli se zinkovými povlaky se označují Z (žárově pozinkováno), ZE

(elektrolyticky pozinkováno), ZM (žárově pozinkováno povlakem ZnMg), případně

další označení. [16]

V současné době se v automobilovém průmyslu objevují trendy v testování

a postupném přecházení na alternativní povlaky zinku nabízející lepší odolnost proti

korozi bez zvýšení své tloušťky. Tenčí kovové povlaky (pod 7 μm) jsou atraktivní,

protože mohou snižovat problémy při zpracování, kterým je sdírání povlaku

v průběhu hlubokého tažení. Povlaky s lepší korozní odolností ve srovnání

s pozinkovanými ocelemi mohou odstranit potřebu dalších ochranných opatření

v korozně náchylných oblastech, kterými jsou uzavřené profily a štěrbiny mezi

panely (viz obr. 20). Povlaky zinku obsahující hořčík jsou označovány jako budoucí

generace galvanické ochrany ocelí, která nabízí lepší korozní odolnost bez zvýšení

tloušťky povlaku. [16]
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Obr. 20: Možnost úspory dodatečných protikorozních opatření díky použití ZnMg povlaku [17]

5.2 Výroba a struktura povlaků zinek-hořčík (ZnMg)

Struktura povlaků ZnMg je závislá na použitém procesu povlakování, a tak může

být termín ZnMg použit u širokého spektra zinko-hořčíkových povlaků. Všechny

tyto varianty mají společnou vlastnost, kterou je zvýšená korozní odolnost díky

přítomnosti hořčíku. [16]

Zinko-hořčíkové povlaky jsou nehomogenní, skládají se z eutektik a čistě

zinkových zrn, které jsou pozorovatelné z povrchu, tudíž mají i jinou topografii

povrchu oproti čistě zinkovému povlaku. Příklad nehomogenní struktury ZnMg

povlaku je na obrázku 21.

Obr. 21: Povrchová morfologie a chemické složení ZnMg povrchu tvořena: 1 – čistými zinkovými
zrny, 2 – ternárním eutektikem (zinkové dendrity a fáze Zn2Mg) [18]
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Prvním způsobem výroby ZnMg povlaků je použití fyzikální depozice par (PVD).

Tímto způsobem se na ocelovém podkladu díky současnému ukládání vytvoří

slitinová vrstva zinku a hořčíku. Rentgenovou difrakcí bylo zjištěno složení vrstvy

z intermetalických fází Zn2Mg a Zn11Mg2. Průřezová analýza ukázala plné promísení

hořčíku a zinku. [16]

Dalším způsobem přípravy je dvoufázový proces výroby ZnMg povlaku, kdy je

jako první vytvořena zinková vrstva, poté se na ni nanese povlak hořčíku.

Následným tepelným zpracováním (10 h, 300 °C) se dosahuje difuze hořčíku do

zinkové vrstvy. Rentgenovou difrakcí byly zjištěny intermetalické fáze Zn2Mg na

povrchu vrstvy, kde byla také zjištěna nejvyšší koncentrace hořčíku (až 13 hm. %),

Zn11Mg2 uvnitř vrstvy (koncentrace Mg 2 – 7 hm. %) a intermetalická přechodová

vrstva Fe5Zn21 mezi povlakem a substrátem.

Předchozí způsoby nanášení ZnMg povlaků jsou však složité a finančně nákladné

a proto se v sériové výrobě nepoužívají. Zatím nejvhodnější způsob nanášení těchto

povlaků je žárově, a to díky přidání Al a Mg do taveniny zinku. V praxi se používají

lázně s rozdílným poměrem těchto prvků. [16]

5.3 Korozní testování zinko-hořčíkových povlaků

Pro porovnání korozní odolnosti oceli s povlakem ZnMg a konvenčně

pozinkované oceli se používá zkouška v solné komoře s použitím 5 hm. % roztoku

chloridu sodného. Bylo zjištěno, že doba potřebná k dosažení červené koroze

u vzorků se ZnMg povlakem byla 960 h, zatímco u elektrolyticky povlakovaných

ocelí byla tato doba 40 h. 24 násobné zlepšení korozní odolnosti je dokonce ještě

významnější, protože hmotnost ZnMg povlaku byla 20 g·m-2, zatímco u EG povlaku

byla 40 g·m-2. [16]
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Obr. 22: Srovnání vzorků s povlakem zinku a ZnMg po testu v solné komoře dle normy ČSN EN
ISO 11997-1B

Z100 – povlak Zn, 100 g·m-2; ZM70 – povlak ZnMg, 70 g·m-2; ZM100 – povlak ZnMg, 100 g·m-2;
ZM140 – povlak ZnMg, 140 g·m-2 [19]

Jiný výzkum uvádí 10-ti násobné zvýšení v čase potřebném k dosažení červené

koroze ZnMg povlaku oproti stejnému EG povlaku při testování v solné komoře

s 5 hm. % roztoku NaCl při 35 °C.

Ponoření vzorků s povlakem ZnMg do 5 hm. % solného roztoku při pokojové

teplotě vyvolalo červenou korozi po 41 dnech, zatímco u stejného EG materiálu se

vytvořila po 10 dnech. Dokonce i po zahájení červené rzi na vzorku se ZnMg byla

koroze značně pomalejší; oblast červené rzi se nerozšiřovala po následujících 21 dnů

ponoření v solném roztoku.

V dalším výzkumu byl rovněž prokázán přírůstek korozní odolnosti oceli

s povlakem Zn-Al-Mg v cyklickém korozním testu. Každý zkušební cyklus se

sestával ze 2 h postřikování 5 hm. % solným roztokem, následovalo 4 h sušení

a nakonec 2 h vystavení vzorku vlhkosti. Korozní odolnost byla zjištěna záznamem

počtu cyklů testu do pokrytí 5 % testované plochy červenou rzí. Přidání 3 hm. % Mg

do povlaku mělo za následek přibližně 10-ti násobné zvýšení počtu cyklů potřebných

k dosažení červené rzi. [16]

Většina testů uskutečněných na ZnMg povlacích doposud zahrnovala spíše vyšší

úrovně soli (5 hm. % ve vodním roztoku) a nereálné vystavení prostředí stálé solné

mlze nebo stálému ponoření. Ačkoli tyto zkušební metody urychlují korozi, právě

6
cyklů

10
cyklů

15
cyklů
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díky tomuto urychlení mohou být korozní mechanizmy pozměněny. Proto tyto

zrychlené zkoušky zcela neodpovídají reálnému prostředí. Například příliš velký

obsah soli nebo dlouhá doba smáčení plechu redukuje množství volného oxidu

uhličitého, který je absorbován na korozním povrchu. V tomto případě je koroze

nepřirozeně urychlena, neboť se uhličitany ukazují jako inhibitory koroze zinku. [16]

5.4 Korozní zkoušky ve ŠKODA AUTO

Všechny uvedené výzkumy pocházejí ze zahraničních zdrojů, nicméně pro

potřeby automobilového průmyslu se vychází z metodiky, která popisuje chování

materiálů v průběhu životnosti vozidla.

Pro potřeby ŠKODA AUTO se používají opakující se cykly skládající se ze 4 h

v neutrální solné mlze, tzv. NSS (která se skládá z destilované či deionizované vody

a chloridu sodného v takovém poměru, aby vznikl roztok o koncentraci 50 g·l-1 ±

5 g·l-1) při teplotě 35 °C ± 2 °C, po které přijde na řadu 4 h stárnutí ve standardní

atmosféře (23 °C, 50 % vlhkost). Nakonec následuje 16 h v kondenzačním prostředí

s konstantní vlhkostí (CH), kde je teplota vzduchu 40 °C ± 3 °C a relativní vlhkost

přibližně 100 % s kondenzací na zkušebních vzorcích, které jsou lakované

v základním laku KTL. [20, 21, 22]

Po každých pěti cyklech následují dva dny klidu při standardní atmosféře. Běžný

počet cyklů při dlouhodobých zkouškách je 60. Po této době se vyhodnocuje typ

koroze (koroze povlaku a/nebo základního kovu), její forma (koroze v ploše nebo

hranová koroze), čas do objevení a vývoj koroze. [23]

Další metodou používanou ve ŠKODA AUTO je SEP 1160 (STAHL-EISEN-

Prüfblätter), která spočívá ve vytvoření vzorků o určených rozměrech. Poté se každé

dva vzorky spojí pomocí dvousložkového epoxydového lepidla a podrobí se

cyklickému koroznímu testování dle VDA 621-415. Testovací cyklus se skládá

z jednodenního postřikování solnou mlhou (dle DIN 50021-SS), po kterém následují

4 dny zatížení cyklickou vlhkostí (dle DIN 50017-KVF), které jsou pak ukončeny

dvěma dny ve standardní atmosféře (dané normou DIN 50014). Standardní testovací

čas je 10 – 20 cyklů v závislosti na požadované korozní odolnosti. [24, 25]
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6 EXPERIMENTÁLNÍ METODY HODNOCENÍ MATERIÁLU

V následujícím oddíle budou představeny experimentální metody hodnocení

materiálu, které byly zároveň použity v praktické části diplomové práce.

6.1 Bulge test

Bulge test, neboli zkouška hydrostatickým vypínáním, je napodobňující zkouška

tvařitelnosti, při které je zkoumaný materiál zatěžován tlakem kapaliny (oleje), který

vytváří v tělese dvouosou tahovou napjatost. [26]

Při tomto testu je kruhový přístřih plechu sevřen mezi dvěma přídržnými

matricemi (viz obr. 23). Poté je ze spodní strany pomocí oleje (ten je náhradou

tažníku pro eliminaci tření) přiveden tlak, jehož hodnota je řízena počítačem. Během

testu je průběžně zaznamenávána velikost deformace pomocí 3D měřícího systému

(např. ARAMIS), jehož funkce je popsána v kapitole 6.2. [27]

Obr. 23: Geometrie Bulge testu: Počáteční (vlevo) a okamžitá (vpravo) [27]

Při měření je znám hydraulický tlak p [MPa] a počáteční tloušťka zkoumaného

materiálu t0 [mm]. Měřením se zjišťuje poloměr zakřivení R [mm] a skutečná

přetvoření v jednotlivých směrech φ1, φ2 a φ3.
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6.2 ARAMIS

Je bezkontaktní měřicí systém firmy GOM pro měření reálných 3D deformací.

Výsledkem je barevná mapa rozložení deformací na objektu zatěžovaném buď

staticky, nebo dynamicky. Proces měření může být spouštěn v pravidelných

časových intervalech (např. s prodlevou 1 s) nebo může být řízen externím signálem

(např. ze zatěžovacího stroje). [28]

Pro měření musí být vzorky pečlivě odmaštěny a poté je na ně nanesen kontrastní

vzor, tzv. pattern v podobě bílého základu a černého nástřiku, který se deformuje

společně se zatěžovaným tělesem. Analýza deformace vychází z posuvu jednotlivých

tzv. fazet (rozměr běžně 14x14 px). Měřicí systém rozdělí deformační síť na

jednotlivé fazety, v nichž změří poměr černé a bílé plochy a podle něj jim přiřadí

číslo od 0 (černá barva) do 255 (bílá barva) vyjadřující stupeň šedi. Jednotlivé fazety

se z důvodu spojitosti měření překrývají, obvykle o 25 % viz obr. 24. [29]

Obr. 24: Fazety překrývající se o 25 % [29]
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ARAMIS využívá pro snímání dvě kamery, které svírají určitý úhel (obr. 25),

díky čemuž poskytuje prostorový obraz.

Obr. 25: Kamery a měřený objem systému ARAMIS [29]

6.3 Rastrovací elektronová mikroskopie

Rastrovací (řádkovací) elektronovou mikroskopií (REM, SEM) se dosahuje

vysoké rozlišovací schopnosti, velkého zvětšení a velké hloubky ostrosti. Rozměry

vzorku mohou být relativně velké a není nutno jej nijak upravovat, je-li elektricky

vodivý. Nevodivé vzorky, včetně nevodivých fází v kovech, je potřeba např.

napařením kovu nebo uhlíku učinit vodivými. Zařízení (viz obr. 26) může pracovat

s doplňky, které poskytují informace např. o chemickém složení v mikroobjemech.

[30]
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Obr. 26: Rastrovací elektronový mikroskop Carl Zeiss ULTRA Plus [32]

Popis funkce

Primární paprsek je vychylován pomocí cívek vychylovacího systému a postupně

po řádcích přejíždí čtvercovou nebo obdélníkovou plošku na povrchu vzorku.

V každém bodě rastrovaného povrchu vzorku vznikají signály, které lze zachytit

vhodným detektorem. Signál z detektoru po zesílení moduluje jas elektronového

paprsku na obrazovkách. Pohyb paprsku obrazovky je synchronní a sfázovaný

s řádkováním primárního paprsku po vymezené ploše vzorku, neboť je ovládán

stejným generátorem řádkovacího systému. Libovolnému bodu na rastrované ploše

vzorku odpovídá stejná poloha bodu na obrazovce po zvětšení. Obraz pozorované

plochy vzniká postupně řádek po řádku a je celý pozorovatelný. [30]

Elektronový mikroskop, na rozdíl od optického, který pracuje jen se světlem a je

tedy limitován jeho vlnovou délkou (maximální zvětšení 1000x), pracuje se svazkem

urychlených elektronů, jejichž vlnová délka je nižší a díky tomu může zvětšit

zkoumaný vzorek až milionkrát při rozlišovací schopnosti 1 nanometr. [31]
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6.4 Mikroskopie pomocí laserového skenovacího mikroskopu

Tato metoda spočívá ve využití laserového paprsku, díky kterému umožňuje

skládání obrazu pomocí konfokálního režimu. Příkladem takového mikroskopu,

který byl použit pro tuto práci je Olympus LEXT OLS3000.

Olympus LEXT OLS3000

Název „LEXT“ je tvořen ze slov „Laser“ a „Next“ a znamená „příští generace 3D

konfokálních laserových mikroskopů“.

Jedná se o konfokální laserový skenovací mikroskop (viz obr. 27), který

umožňuje 3D snímání a přesná měření objektů. Nabízí snímání ve světlém i tmavém

poli a diferenciální interferenční kontrast při pozorování v bílém světle. [33]

Obr. 27: Olympus LEXT OLS3000 [31]
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Princip činnosti

Optický systém mikroskopu LEXT slučuje dva zobrazovací systémy:

• světelný metalografický mikroskop pro pozorování v odraženém světle

s osvětlením halogenovou žárovkou a záznamem barevného obrazu

pomocí CCD kamer,

• laserový konfokální mikroskop s rozmítaným laserovým paprskem

s detekcí odraženého světla fotonásobičem, jak je znázorněno na obr. 28.

Obr. 28: Princip rastrovacího konfokálního mikroskopu [33]

Tato koncepce přináší mj. jedinečnou možnost využití laserového svazku ve

spojení s tradičními mikroskopovacími technikami (pozorování ve světlém a temném

poli, polarizovaném světle a diferenciálním interferenčním kontrastu), a to jak

v režimu video – „živý“ obraz, tak i v režimu laserového konfokálního zobrazení.

Zvláště zajímavý je nový konfokální laserový D.I.C. režim, velmi užitečný pro

zvýraznění jemných texturních změn při analýze povrchů.

Řádkováním laserového paprsku v rovině X-Y a zdvihem objektivu v přesně

definovaných krocích v ose Z vznikají jednotlivé snímky. Princip konfokálního
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mikroskopu přitom zajišťuje optimální zaostření jednotlivých snímků, které tvoří

„optické řezy“ vzorkem.

Výsledný trojrozměrný obraz vzniká skládáním desítek až stovek optických řezů

v ose Z. Při skládáni obrazů LEXT využívá novou funkci „inteligentního“

vyhledávání ohnisek (CFO), která k vytvoření obrazu celé plochy vzorku vybírá

vždy pouze její nejlépe zobrazené části. Pro každou jednotlivou část plochy se přitom

optimalizuje ohnisko. CFO nejen zobrazování výrazně urychluje, ale umožňuje také

získat nejlepší výsledný obraz.

Sloučení laserového 3D zobrazení a barevného obrazu mikroskopu ve světlém

poli umožňuje získat simultánní zobrazení vzorku ve třech rozměrech a ve

skutečných barvách, což je užitečné zejména při pozorování barevných vzorků. [35]
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

Cílem práce je stanovení vlivu velikosti deformace na poškození ochranného

povlaku na bázi ZnMg. Pro objektivní posouzení bylo nutné zvolit metodiku

experimentu, která probíhala v následujících krocích:

1) Chemická analýza

2) Analýza mechanických vlastností vstupního materiálu

3) Měření tvrdosti povrchových vrstev

4) Deformace zkušebních vzorků pomocí Bulge testu ve třech stupních

deformace

5) Materiálový  rozbor  vzorků bez  deformace  a  po  deformaci  pomocí  SEM,

LEXT a příčného metalografického řezu

6) Analýza penetrace oleje ve struktuře povrchové vrstvy

 Vyvození deformace bylo provedeno metodou Bulge test, jehož princip spočívá

v deformaci vzorku pomocí kapaliny, díky čemuž je eliminováno tření. S ohledem na

předchozí analýzy, ve kterých bylo zjištěno, že na chování ZnMg povlaku má

největší vliv rovnoosé vypínání, se jeví právě tato zkouška jako nejvhodnější.

Pro výzkum byly vybrány tři materiály s různým chemickým složením povlaku.

Prvním zkoumaným materiálem (DX56D Z100 MCO) byl žárově pozinkovaný

plech, který je v současné době používán v sériové výrobě automobilů. Druhým

(DX54D ZM90 MBO) a třetím (DX56D ZM90 MBO) plech s povlakem ZnMg

s rozdílným chemickým složením. Obsah jednotlivých prvků deklarovaný

dodavatelem a skutečně zjištěný na vzorcích je uveden v tabulce 1.

První zkoumaný materiál se ZnMg povlakem (vzorek 2) byl vybrán z důvodu

výrobcem udávaného nejvyššího obsahu prvků Mg a Al. Druhý zkoumaný zinko-

hořčíkový povlak má deklarované hodnoty nižší a tvoří tak mezistupeň k čistě

zinkovému povlaku.
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Tab. 1: Obsah prvků v povlacích

Složení lázně dle výrobce EDS chemická analýza povrchu plechu
Zn

[hm. %]
Mg

[hm. %]
Al

[hm. %]
Zn

[hm. %]
Mg

[hm. %]
Al

[hm. %]
O

[hm. %]
Vzorek 1 99,0 −−− 1,0 97,8 −−− 0,9 1,3
Vzorek 2 93,3 3,0 3,7 89,8 4,1 4,8 1,4
Vzorek 3 96,0 1,5 2,5 88,7 4,4 5,1 1,8

Rozdíly v chemickém složení udaném výrobcem a naměřeném pomocí EDS

analýzy jsou způsobeny rozdílnou distribucí prvků na povrchu jednotlivých vzorků.

Jejich koncentrace značně kolísá v závislosti na zkoumané lokalitě.

Na obrázcích 29, 30 a 31 jsou zobrazena spektra chemického složení jednotlivých

povlaků.

Obr. 29: Spektrum chemického složení zinkového povlaku vzorku 1, kde je patrný maximální pík
s koncentrací Zn.
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Obr. 30: Spektrum chemického složení zinko-hořčíkového povlaku vzorku 2, kde krom maximální
koncentrace Zn jsou patrné i menší píky slitinových prvků Mg a Al

Obr. 31: Spektrum chemického složení zinko-hořčíkového povlaku vzorku 3, kde krom maximální
koncentrace Zn jsou patrné i menší píky slitinových prvků Mg a Al

Materiály splňují požadované mechanické vlastnosti dané normou ČSN EN 10346

[36], což bylo ověřeno mechanickou zkouškou v tahu, jejíž shrnutí je uvedeno

v tabulce 2. Protokoly z měření se nachází v příloze 1.
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Tab. 2: Zjištěné mechanické hodnoty jednotlivých materiálů

Směr
odběru

Rp0,2
[N/mm2]

Rm
[N/mm2]

A 80 mm
[%]

r
[-]

n
[-]

Tloušťka
vzorku [mm]

Vzorek 1
90° 162 289 45,3 2,63 0,231

0,745° 163 299 44,2 1,70 0,224
0° 156 291 46,7 2,14 0,232

Vzorek 2
90° 159 311 42,8 2,60 0,223

0,645° 161 317 43,2 1,97 0,220
0° 151 311 44,3 1,98 0,229

Vzorek 3
90° 158 290 46,3 2,58 0,229

0,845° 162 301 45,4 1,65 0,220
0° 152 290 46,0 2,08 0,229

Byly také změřeny hodnoty tvrdosti jednotlivých povlaků (přístrojem CSM

s diamantovým indentorem typu Vickers se zatížením 10 g), viz tab. 3. Dále byly

naměřeny hodnoty Ra, Rz a RPc, které jsou zaznamenány v tabulce 4.

Tab. 3: Hodnoty tvrdosti povlaků Tab. 4: Hodnoty Ra, Rz a RPc

Tvrdost [HV] Ra [μm] Rz [μm] RPc [cm-1]
Vzorek 1 73,9 Vzorek 1 1,44 6,70 63
Vzorek 2 174,2 Vzorek 2 0,98 6,12 48
Vzorek 3 155,8 Vzorek 3 1,26 6,75 53

Pomocí Bulge testu byly vzorky deformovány až do prasknutí, čímž bylo díky

systému ARAMIS zjištěna hodnota deformace při porušení. Toto měření proběhlo

pro každý zkoumaný materiál na dvou vzorcích. Takto byla zjištěna maximální

hodnota přetvoření pro každý materiál. Z těchto maximálních hodnot byla vybrána

nejnižší, která byla považována za referenční, tzn. byly z ní určeny jednotlivé úrovně

přetvoření (viz tab. 5). Ty byly poté aplikovány na hodnocené vzorky.
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Tab. 5: Použité tlaky pro získání požadovaných hodnot přetvoření

Materiál Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3

0. deformace
Tlak p [MPa] 0,00 0,00 0,00
Přetvoření φi [-] 0,00 0,00 0,00

1. deformace
Tlak p [MPa] 5,00 4,50 6,00
Přetvoření φi [-] 0,16 0,16 0,16

2. deformace
Tlak p [MPa] 7,40 6,50 8,25
Přetvoření φi [-] 0,32 0,32 0,32

3. deformace
Tlak p [MPa] 8,00 7,50 9,00
Přetvoření φi [-] 0,48 0,48 0,48

Obr. 32: Závislost požadovaných hodnot přetvoření a použitých tlaků

φi je systémem ARAMIS vypočítaná hodnota intenzity přetvoření, která se

vypočítá dle vztahu (1):
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Na obrázcích 33 a 34 je uspořádání pracoviště s detailem přípravku pro Bulge test

s kamerami měřícího systému ARAMIS.

Obr. 33: Pracoviště

Obr. 34: Detail přípravku pro Bulge test s kamerami systému ARAMIS



55

Postup měření

Na lis byl upevněn přípravek pro Bulge test společně s kamerami.

Kamery se musely pro měření zkalibrovat dle návodu příslušného programu

pomocí kalibrační destičky (obr. 35), poté se mohlo přistoupit k vlastnímu měření.

Mezi kamery a zkoumaný vzorek bylo z důvodu jejich ochrany umístěno sklo.

Obr. 35: Kalibrační destička [27]

Z každého materiálu byly vytvořeny 2 vzorky pro měření systémem ARAMIS

a pro každou deformaci a každý materiál 2 vzorky určené k dalšímu zkoumání.

Celkem bylo tedy 6 vzorků určeno pro měření ARAMISem a 24 pro další zkoumaní.

Pro vyhodnocení provedených zkoušek byl použit software Aramis v 6.3.0-3.

Snímky z kamer byly načteny do softwaru, kde byla vyznačena oblast určená

k dalšímu výpočtu (zeleně, obr. 36). Po vyznačení této oblasti a vybrání startovacího

bodu (červený) software vypočítal naměřená data a bylo možno přejít k analýze

výsledků (obr. 37).
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Obr. 36: Pracovní prostředí softwaru ARAMIS pro zpracování naměřených dat

Obr. 37: Pracovní prostředí ARAMIS
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Na obrázcích 38 – 40 jsou znázorněny jednotlivé tlaky použité pro získání daného

stupně přetvoření vzorku 1.

Obr. 38: První deformace vzorku 1, graf znázorňuje na ose X tlak vyvozený kapalinou, na ose Y
hodnotu deformace ve směru tloušťky materiálu. Zde p=5 MPa, φi=0,16

Obr. 39: Druhá deformace vzorku 1, graf znázorňuje na ose X tlak vyvozený kapalinou, na ose Y
hodnotu deformace ve směru tloušťky materiálu. Zde p=7,5 MPa, φi=0,32

Obr. 40: Třetí deformace vzorku 1, graf znázorňuje na ose X tlak vyvozený kapalinou, na ose Y
hodnotu deformace ve směru tloušťky materiálu. Zde p=8,0 MPa, φi=0,48
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Obrázky 41, 42 a 43 zobrazují jednotlivé tlaky použité pro získání daného stupně

přetvoření vzorku 2.

Obr. 41: První deformace vzorku 2, graf znázorňuje na ose X tlak vyvozený kapalinou, na ose Y
hodnotu deformace ve směru tloušťky materiálu. Zde p=4,5 MPa, φi=0,16

Obr. 42: Druhá deformace vzorku 2, graf znázorňuje na ose X tlak vyvozený kapalinou, na ose Y
hodnotu deformace ve směru tloušťky materiálu. Zde p=6,5 MPa, φi=0,32

Obr. 43: Třetí deformace vzorku 2, graf znázorňuje na ose X tlak vyvozený kapalinou, na ose Y
hodnotu deformace ve směru tloušťky materiálu. Zde p=7,5 MPa, φi=0,48
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Obrázky 44 až 46 znázorňují jednotlivé tlaky použité pro získání daného stupně

přetvoření vzorku 3.

Obr. 44: První deformace vzorku 3, graf znázorňuje na ose X tlak vyvozený kapalinou, na ose Y
hodnotu deformace ve směru tloušťky materiálu. Zde p=6,0 MPa, φi=0,16

Obr. 45: Druhá deformace vzorku 3, graf znázorňuje na ose X tlak vyvozený kapalinou, na ose Y
hodnotu deformace ve směru tloušťky materiálu. Zde p=8,25 MPa, φi=0,32

Obr. 46: Třetí deformace vzorku 3, graf znázorňuje na ose X tlak vyvozený kapalinou, na ose Y
hodnotu deformace ve směru tloušťky materiálu. Zde p=9,0 MPa, φi=0,48
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7.1 Hodnocení struktury povrchu pomocí SEM

Deformované výtažky byly analyzovány pomocí elektronového mikroskopu, díky

němuž je možno pozorovat povrch při velkém zvětšení při zachování dostatečné

hloubky ostrosti. Pro hodnocení strukturálních poruch povrchových vrstev je tato

metoda velice vhodná. Pozorování pomocí SEM probíhalo ve spolupráci s Ústavem

pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TUL.

7.1.1 Vzorek 1

Obr. 47: Fotografie povrchu vzorku 1: A – nepřetvořený stav, B – první stupeň deformace, C –
druhý stupeň deformace, D – třetí (maximální) stupeň deformace

Obrázek 47 znázorňuje rozvoj deformace vzorku č. 1. Ze snímků vyplývá, že

povlak nevykazuje žádné zásadní rozrušení povrchové struktury. Zinkový povlak se

pouze plasticky deformuje společně s ocelovým podkladem.

A B

C D
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EDS chemická analýza povrchu vzorku 1 při nulové deformaci – mapa prvků

Obr. 48: Vzorek 1 – 0. deformace – mapa prvků povrchu. Zelená – mapa koncentrací Zn, modrá –
mapa koncentrací Al

Fotografie chemické mapy (obr. 48) potvrzují, že se jedná o čistě zinkový povlak

bez výraznějších koncentrací cizích chemických prvků.

Veškeré chemické EDS analýzy byly prováděny ve spolupráci s Ústavem pro

nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TUL pomocí elektronového

mikroskopu.
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7.1.2 Vzorek 2

Obr. 49: Fotografie povrchu vzorku 2: A – nepřetvořený stav, B – první stupeň deformace, C –
druhý stupeň deformace, D – třetí (maximální) stupeň deformace

Obr. 49 znázorňuje rozvoj deformace u vzorku č. 2. Vyplývá z něj, že již při

nejnižším stupni přetvoření dochází k rozvoji povrchového poškození. ZnMg povlak

vlivem své křehkosti praská. Každá další deformace způsobuje zvětšování prasklin.

Fotografie B ukazuje, že ve zkoumaném místě dosahovaly praskliny rozměru 5 –

6 μm, na fotografii C dosahovaly rozměry prasklin již necelých 20 μm. Na obrázku

D rozměry přesahují 20 μm. Praskliny jsou zde naznačeny červenými šipkami.

A B

C D
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EDS chemická analýza povrchu vzorku 2 při druhé deformaci – mapa prvků

Obr. 50: Vzorek 2 – 2. deformace – mapa prvků povrchu. Zelená – mapa koncentrací Zn, červená
– mapa koncentrací Mg, modrá – mapa koncentrací Al, oranžová – mapa koncentrací Fe

Mapa z chemické EDS analýzy ukazuje příklad kritické delaminace povlaku od

povrchové struktury oceli již při druhém stupni deformace. To je patrné zejména

díky zvýraznění koncentrace Fe (oranžově). Takto zásadní změna struktury povlaku

vyvolaná deformací může mít vliv na tvařitelnost oceli a je otázkou, do jaké míry

bude ovlivněna korozní stabilita součásti.

Maximální rozměr trhliny při tomto stupni přetvoření je zde přes 22 μm.
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7.1.3 Vzorek 3

Obr. 51: Fotografie povrchu vzorku 3: A – nepřetvořený stav, B –první. stupeň deformace, C –
druhý stupeň deformace, D – třetí (maximální) stupeň deformace

Tyto fotografie (obr. 51) zobrazují rozvoj deformace povrchové struktury ZnMg

povlaku. I při nejmenším stupni deformace dochází k strukturálnímu porušení

povrchu, které se s další deformací rozvíjí.

Rozměry prasklin (pro názornost označené červenými šipkami) se pohybují

v řádech μm, podobně, jak tomu bylo u vzorku 2. I tyto praskliny se s postupující

deformací dále zvětšují, poškození je ovšem v porovnání se vzorkem 2 menší.

A B

C D
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EDS chemická analýza povrchu vzorku 3 při třetí deformaci – mapa prvků

Obr. 52: Vzorek 3 – 3. deformace – mapa prvků povrchu. Zelená – mapa koncentrací Zn, červená
– mapa koncentrací Mg, modrá – mapa koncentrací Al, oranžová – mapa koncentrací Fe

Fotografie a mapa chemického složení odpovídají maximu dosažené deformace.

Ze snímku je patrné porušení povrchové vrstvy – vrstva popraskala a rozestoupila se.

Fotografie ukazují obnažení základního materiálu (zvýrazněné koncentrace Fe uvnitř

trhliny).
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7.2 Hodnocení metalografických výbrusů vzorků pomocí SEM

Po analýze povrchové vrstvy, kdy byla prokázána tendence k porušení s rostoucím

stupněm deformace, bylo nutné zjistit charakter poškození vrstvy. Proto byla jako

další krok analýzy zvolena metoda metalografického příčného řezu pro všechny

materiály a všechny stupně přetvoření v místě maximální deformace.

7.2.1 Vzorek 1

Obr. 53: Fotografie řezu vzorku 1: A – nepřetvořený stav, B – první stupeň deformace, C – druhý
stupeň deformace, D – třetí (maximální) stupeň deformace

Fotografie na obrázku 53 znázorňují čistě zinkový povlak v příčném řezu před

a po deformaci. Povlak nejevil žádné známky poškození.

Základní materiál

Povlak

Zalévací hmota

A B

C D
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EDS chemická analýza vzorku 1 v řezu při nulové deformaci – mapa prvků

Obr. 54: Vzorek 1 – 0. deformace – mapa prvků v řezu. Zelená – mapa koncentrací Zn, modrá –
mapa koncentrací Al, oranžová – mapa koncentrací Fe

Na obr. 54 jsou znázorněny chemické mapy sledovaného vzorku. Potvrzuje

složení  vrstvy.  Hliník  se  ve  větší  míře  vylučuje  na  rozhraní  mezi  vrstvou

a substrátem a přispívá ke správné adhezi vrstvy a základního materiálu.
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7.2.2 Vzorek 2

Obr. 55: Fotografie řezu vzorku 2: A – nepřetvořený stav, B – první stupeň deformace, C – druhý
stupeň deformace, D – třetí (maximální) stupeň deformace

Fotografie A – D na obr. 55 znázorňují v příčném řezu charakteristiky povlaku

vzorku 2. V těchto řezech je patrná vícefázová struktura povlaku tvořená zinkovými

zrny a eutektikem.

S rozvojem deformace dochází poškození povrchové vrstvy, trhliny (označené

pomocí červených šipek) se šíří v povlaku všemi směry, nezasahují však

a neovlivňují základní materiál. Při maximální deformaci dochází k rozestoupení

povrchové vrstvy až na hodnotu necelých 24 μm. Toto poškození je větší, než jaké

bylo pozorováno u vzorků 1 a 3. Pro názornost má fotografie D odlišné zvětšení od

okolních obrázků. Praskliny jsou ukázány červenými šipkami.

Základní materiál

Povlak

Zalévací hmota

A B

C D
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EDS chemická analýza vzorku 2 v řezu při nulové deformaci – mapa prvků

Obr. 56: Vzorek 2 – 0. deformace – mapa prvků v řezu. Zelená – mapa koncentrací Zn, červená –
mapa koncentrací Mg, modrá – mapa koncentrací Al, oranžová – mapa koncentrací Fe

Fotografie na obr. 56 znázorňují mapu prvků z chemické EDS analýzy.

Z chemického složení je patrná vícefázová a nehomogenní struktura tvořená

zinkovými zrny a eutektikem.
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7.2.3 Vzorek 3

Obr. 57: Fotografie řezu vzorku 3: A – nepřetvořený stav, B – první stupeň deformace, C – druhý
stupeň deformace, D – třetí (maximální) stupeň deformace

Obr. 57 znázorňuje charakteristiky povlaku v příčném řezu vzorku 3. V těchto

řezech je patrná vícefázová struktura povlaku tvořená zinkovými zrny a eutektikem.

S rozvojem deformace dochází poškození povrchové vrstvy, trhliny (označené

červenými šipkami) se šíří v povlaku všemi směry, nezasahují do základního

materiálu a ani ho neovlivňují. Při maximální deformaci dochází již k odlupu

povrchové vrstvy od oceli. Trhliny však nedosahují takových rozměrů, jako tomu

bylo u vzorku 2.

Základní materiál

Povlak

Zalévací hmota

A B

C D
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EDS chemická analýza vzorku 3 v řezu při nulové deformaci – mapa prvků

Obr. 58: Vzorek 3 – 0. deformace – mapa prvků v řezu. Zelená – mapa koncentrací Zn, červená –
mapa koncentrací Mg, modrá – mapa koncentrací Al, oranžová – mapa koncentrací Fe

Fotografie na obr. 58 zobrazují strukturu vzorku 3 v příčném řezu. Jasně je na

nich vidět vícefázová nehomogenní struktura tvořená čistě zinkovými zrny a okolním

eutektikem.
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7.3 Hodnocení struktury povrchu konfokálním mikroskopem

Pro objektivní hodnocení povrchové struktury je nutné použít i jiné pozorovací

metody. Pro posouzení povrchu je ideální pozorování pomocí laserového

konfokálního mikroskopu.

7.3.1 Vzorek 1

Obr. 59: Fotografie povrchu vzorku 1: A – nepřetvořený stav, B – první stupeň deformace, C –
druhý stupeň deformace, D – třetí (maximální) stupeň deformace

Na snímcích A – D obrázku 59 je vidět charakteristická struktura zinkového

povlaku i změny povlaku v souvislosti s narůstající deformací. Na fotografiích

nejsou patrné žádné praskliny. Struktura povrchu si zachovává svůj charakter až do

maxima dosažené deformace.

A B

DC
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7.3.2 Vzorek 2

Obr. 60: Fotografie povrchu vzorku 2: A – nepřetvořený stav, B – první stupeň deformace, C –
druhý stupeň deformace, D – třetí (maximální) stupeň deformace

Výsledky z konfokálního mikroskopu korespondují se zjištěním z elektronového

mikroskopu. Na povrchu vzorků jsou patrné trhliny (označené červenými šipkami),

jejichž počet roste úměrně s deformací.

A B

DC
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7.3.3 Vzorek 3

Obr. 61: Fotografie povrchu vzorku 3: A – nepřetvořený stav, B –první. stupeň deformace, C –
druhý stupeň deformace, D – třetí (maximální) stupeň deformace

I zde výsledky z konfokálního mikroskopu korespondují s fotografiemi

z elektronového mikroskopu. Na povrchu vzorků jsou patrné trhliny, jejichž počet

roste úměrně s deformací.

A B

C D
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7.4 Výzkum zatékání oleje do povrchové vrstvy pomocí UV světla

ZnMg povlaky i přes své nezpochybnitelné výhody v oblasti korozní stability

přináší při větších deformacích povrchové vrstvy značné ztížení zpracovatelnosti

materiálů. Při měření koeficientu tření vykazují ZnMg povlaky výhodnější

charakteristiky, než povlaky čistě zinkové. Při testování tribologických vlastností

v laboratoři se ZnMg povlak chová odlišně od reálného způsobu zpracování.

Například technologii hlubokého tažení jsou tyto materiály obtížněji lisovatelné

a v řadě případů dochází k jejich poškození (vznik trhlin, lokálních nehomogenních

deformací), jak je vidět na obrázku 62. Jedna z možných příčin tohoto chování je

právě citlivost povlaku na deformaci vyvozenou vnějším prostředím. V souvislosti se

vznikem trhlin a jejich rozvojem dochází k ovlivnění tribologických vlastností díky

změně rozložení procesního maziva na povrchu. Právě tažné oleje mohou

v souvislosti s povrchovým poškozením lokálně zatékat do trhlin (což je patrné

zejména na obr. 64), čímž se mění místní technologické parametry tažení. U čistě

zinkových povlaků s drezírovací texturou nedochází k praskání povlaku (obr. 63)

a olej přítomný na povrchu aktivně pomáhá v celém průběhu tažení.

Obr. 62: Fotografie dveří se ZnMg povlakem (nahoře), na kterých je patrná trhlina a dveří
s povlakem Zn (dole) bez trhliny
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Vzorek 1

Obr. 63: 1. vzorek – 3. deformace, fotografie pod normálním a UV světlem, které zviditelní
olejovou vrstvu modře (UV fluorescence)

Vzorek 2

Obr. 64: 2. vzorek – 3. deformace, fotografie pod normálním a UV světlem, které zviditelní
olejovou vrstvu modře (UV fluorescence)

Vzorek 3

Obr. 65: 3. vzorek – 3. deformace, fotografie pod normálním a UV světlem, které zviditelní
olejovou vrstvu modře (UV fluorescence)
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8 DISKUSE VÝSLEDKŮ

V současné době je na trhu několik dodavatelů, kteří nabízejí ZnMg povlaky.

Každý dodavatel se do určité míry liší chemickým složením svého povlaku, z toho

důvodu jsou vlastnosti těchto povlaků proměnlivé. Korozní odolnost zinko-

hořčíkových povlaků je odvislá na koncentracích Mg v povlaku. ZnMg plechy se

v současné době ve ŠKODA AUTO používají pouze pro jednoduché tvary, jako je

například vnitřní výztuha kapoty. Širšímu nasazení do konstrukce karoserie prozatím

brání nestabilní technologické chování.

Pro plechy se ZnMg povlaky je nutné hledat jiné technologické podmínky,

kterými jsou např. volba vhodného technologického maziva, úprava nastavení tvářecí

operace, nebo dokonce i obměna samotné konstrukce výlisku a lisovacího nářadí. Je

tedy nutná komplexní změna přístupu ke zpracování těchto materiálů. Z hlediska

technologie dochází v souvislosti s praskáním povlaku ke změnám třecích podmínek

díky lokálním ztrátám maziva v prasklinách, díky čemuž nastávají problémy se

zpracováním materiálů s těmito povlaky.

ZnMg povlaky jsou citlivé na rozvoj deformace, praskají a při vyšších

deformacích se dokonce odlupují, což může ovlivňovat i korozní vlastnosti – to je

nyní předmětem dalšího výzkumu, zejména vzhledem k popisu chování hluboce

tvářených oblastí při korozním zatížení.
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9 ZÁVĚR

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjištění vlivu velikosti deformace a stavu

napjatosti na poškození ochranného povlaku na bázi ZnMg u hlubokotažného plechu.

Pro výzkum byly vybrány tři hlubokotažné materiály s různým složením povlaků.

Prvním materiálem byl zvolen plech s čistě zinkovým povlakem, který je v současné

době používán v hromadné konstrukci automobilů. Další dva povlaky obsahovaly ve

svém složení kromě Zn i různý obsah Mg. U prvního ze zkoumaných zinko-

hořčíkových povlaků (vzorek 2) výrobce deklaruje nejvyšší podíl Mg ve struktuře

(3 %). Tento povlak, který je zároveň také nejtvrdším ze zkoumaných, měl nejmenší

schopnost plasticky se deformovat společně s tvářeným základním materiálem

a k jeho poškození docházelo i při nejnižším stupni deformace. Při větších

deformacích se praskliny nadále zvětšovaly a již při středních hodnotách přetvoření

docházelo k rozestoupení povlaku. Druhý ZnMg povlak (vzorek 3) obsahoval ve

srovnání se vzorkem 2 o polovinu menší obsah hořčíku, tedy 1,5 %. Tvořil tak

mezistupeň mezi čistě zinkovým povlakem a povlakem s maximálním obsahem Mg.

Tento povlak nevykazoval v porovnání se vzorkem 2 tak vysokou hodnotu tvrdosti,

byl ale stále tvrdší a méně tvárný, nežli povlak čistě zinkový. K porušování struktury

docházelo v menší míře, než tomu bylo u vzorku 2. Ze zjištěných výsledků vyplývá

závislost mezi chemickým složením struktury povrchu a jeho chováním při

deformaci. S rostoucími koncentracemi Mg a Al narůstá tvrdost povrchové vrstvy

a zároveň náchylnost ke vzniku povrchových trhlin. Na druhé straně podle

dostupných informací vyšší koncentrace těchto prvků zaručují vyšší korozní

odolnost.

V rámci této práce byla také zjištěna jedna z možných příčin, proč materiály se

ZnMg povlaky i přes své výhodnější tribologické vlastnosti a nižší koeficient tření

nejsou schopny dostatečného přetvoření. Obtížné prostorové výlisky, které se běžně

vyrábí se Zn povlakem, nejsme často z materiálu se ZnMg povlakem vyrobit

v požadované kvalitě. Možnou příčinou tohoto jevu je zatékání procesního maziva

do prasklin již přetvořeného ZnMg povrchu, čímž dochází k lokálním změnám

koeficientu a charakteru tření a porušení plechu.

Na závěr lze tedy říci, že přídavek hořčíku do povlaku výrazně zvyšuje korozní

odolnost základního materiálu, ale na druhé straně jeho příliš vysoký obsah ve
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struktuře vrstvy snižuje celkovou lisovatelnost dílu. Nelze nyní rozhodnout

o vhodnosti použití takto povlakovaných materiálů z toho důvodu, že je nutné

provést celou řadu dalších testů a analýz k ověření korozní stability přetvořených

dílů a procesních zkoušek lisování. Dále si musíme uvědomit, že se vždy bude jednat

o individuální přístup k lisovatelnosti a požadované korozní odolnosti daného

výlisku. V neposlední řadě je třeba důkladně popsat chování ZnMg povlaků při

odporovém a tavném svařování a strukturním lepení karosářských celků.
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Příloha č. 1: Protokoly ze zkoušky tahem



85

Příloha č. 1: Protokoly ze zkoušky tahem

Zkušební parametry:

Vypracoval : Hana Kupilíková
Název dílu : Vzorek 1
Tloušťka vzorku a0 : 0,7 mm

Naměřené hodnoty:

Legenda Nr Úhel
[°]

Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
[N/mm2] [N/mm2] [%]

” 1 90 162 293 43,9 2,61 0,232

” 2 163 289 44,9 2,63 0,231

” 3 160 286 47,0 2,65 0,231

” 4 45 164 301 44,9 1,69 0,224

” 5 159 295 43,7 1,73 0,225

” 6 166 302 43,9 1,67 0,222

” 7 0 155 290 48,1 2,12 0,233

” 8 156 291 46,1 2,16 0,233

” 9 158 292 46,0 2,15 0,232

Statistika: 90°

90 Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
S0 E modul Ag

dr
Rp/Rm

n = 3 [N/mm2] [N/mm2] [%] [mm2] [kN/mm2] [%] [%]
x 162 289 45,3 2,63 0,231 14,09 169,2 25,4 0,00 46,11

min. 160 286 43,9 2,61 0,231 14,09 122,3 25,2 0,00 44,57
max. 163 293 47,0 2,65 0,232 14,09 253,5 25,9 0,00 47,64

s 2 3 1,6 0,02 0,000 0,00 73,1 0,4 - 2,17

Statistika: 45°

45 Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
S0 E modul Ag

dr
Rp/Rm

n = 3 [N/mm2] [N/mm2] [%] [mm2] [kN/mm2] [%] [%]
x 163 299 44,2 1,70 0,224 14,09 230,5 24,2 0,00 27,90

min. 159 295 43,7 1,67 0,222 14,09 177,2 24,1 0,00 27,90
max. 166 302 44,9 1,73 0,225 14,09 267,4 24,2 0,00 27,90

s 4 4 0,6 0,03 0,002 0,00 47,3 0,1 - -
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Statistika: 0°

0 Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
S0 E modul Ag

dr
Rp/Rm

n = 3 [N/mm2] [N/mm2] [%] [mm2] [kN/mm2] [%] [%]
x 156 291 46,7 2,14 0,232 14,09 212,1 25,8 0,00 30,17

min. 155 290 46,0 2,12 0,232 14,09 202,7 25,4 0,00 27,46
max. 158 292 48,1 2,16 0,233 14,09 230,8 26,2 0,00 32,89

s 1 1 1,2 0,02 0,001 0,00 16,2 0,4 - 3,84
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Zkušební parametry:

Vypracoval : Hana Kupilíková
Název dílu : Vzorek 2
Tloušťka vzorku a0 : 0,6 mm

Naměřené hodnoty:

Legenda Nr Úhel
[°]

Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
[N/mm2] [N/mm2] [%]

” 1 90 159 311 45,0 2,54 0,222

” 2 160 312 41,3 2,59 0,222

” 3 158 310 42,1 2,66 0,223

” 4 45 161 317 43,6 1,95 0,221

” 5 161 316 43,2 1,99 0,219

” 6 161 317 42,6 1,96 0,220

” 7 0 151 311 42,1 1,96 0,230

” 8 150 310 46,2 2,01 0,229

” 9 152 311 44,5 1,97 0,229

Statistika: 90°

90 Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
S0 E modul Ag

dr
Rp/Rm

n = 3 [N/mm2] [N/mm2] [%] [mm2] [kN/mm2] [%] [%]
x 159 311 42,8 2,60 0,223 12,08 199,9 23,6 0,00 25,84

min. 158 310 41,3 2,54 0,222 12,08 197,1 23,4 0,00 25,82
max. 160 312 45,0 2,66 0,223 12,08 203,6 23,9 0,00 25,87

s 1 1 1,9 0,06 0,000 0,00 3,3 0,3 - 0,03

Statistika: 45°

45 Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
S0 E modul Ag

dr
Rp/Rm

n = 3 [N/mm2] [N/mm2] [%] [mm2] [kN/mm2] [%] [%]
x 161 317 43,2 1,97 0,220 12,08 212,3 23,8 0,00 26,48

min. 161 316 42,6 1,95 0,219 12,08 198,6 23,8 0,00 25,34
max. 161 317 43,6 1,99 0,221 12,08 219,6 23,9 0,00 27,91

s 0 0 0,5 0,02 0,001 0,00 11,8 0,1 - 1,31
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Statistika: 0°

0 Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
S0 E modul Ag

dr
Rp/Rm

n = 3 [N/mm2] [N/mm2] [%] [mm2] [kN/mm2] [%] [%]
x 151 311 44,3 1,98 0,229 12,08 179,7 24,8 0,00 26,14

min. 150 310 42,1 1,96 0,229 12,08 172,6 24,7 0,00 25,94
max. 152 311 46,2 2,01 0,230 12,08 188,4 25,0 0,00 26,24

s 1 1 2,1 0,02 0,000 0,00 8,0 0,2 - 0,17

Průběhy zkoušek:
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Zkušební parametry:

Vypracoval : Hana Kupilíková
Název dílu : Vzorek 3
Tloušťka vzorku a0 : 0,8 mm

Naměřené hodnoty:

Legenda Nr Úhel
[°]

Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
[N/mm2] [N/mm2] [%]

” 1 90 158 290 44,9 2,55 0,229

” 2 158 290 47,7 2,61 0,229

” 3 45 161 301 44,6 1,64 0,222

” 4 163 302 46,5 1,65 0,219

” 5 163 302 45,2 1,66 0,220

” 6 0 152 290 46,4 2,10 0,229

” 7 153 290 45,8 2,07 0,230

” 8 152 290 45,8 2,07 0,229

Statistika: 90°

90 Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
S0 E modul Ag

dr
Rp/Rm

n = 2 N/mm2 N/mm2 [%] [mm2] [kN/mm2] [%] [%]
x 158 290 46,3 2,58 0,229 16,10 205,8 25,0 0,00 27,63

min. 158 290 44,9 2,55 0,229 16,10 203,7 24,9 0,00 27,63
max. 158 290 47,7 2,61 0,229 16,10 207,9 25,0 0,00 27,63

s 0 0 1,9 0,04 0,001 0,00 3,0 0,1 - -

Statistika: 45°

45 Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
S0 E modul Ag

dr
Rp/Rm

n = 3 [N/mm2] [N/mm2] [%] [mm2] [kN/mm2] [%] [%]
x 162 301 45,4 1,65 0,220 16,10 232,6 23,9 0,00 27,76

min. 161 301 44,6 1,64 0,219 16,10 224,5 23,7 0,00 27,76
max. 163 302 46,5 1,66 0,222 16,10 237,3 24,1 0,00 27,76

s 1 1 1,0 0,01 0,001 0,00 7,1 0,2 - -
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Statistika: 0°

0 Rp 0,2 Rm A 80 mm r-prům. def. exp. n
S0 E modul Ag

dr
Rp/Rm

n = 3 [N/mm2] [N/mm2] [%] [mm2] [kN/mm2] [%] [%]
x 152 290 46,0 2,08 0,229 16,10 192,7 25,4 0,00 29,07

min. 152 290 45,8 2,07 0,229 16,10 189,6 25,4 0,00 27,66
max. 153 290 46,4 2,10 0,230 16,10 198,5 25,5 0,00 30,47

s 0 0 0,3 0,02 0,000 0,00 5,1 0,0 - 1,98
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