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Anotácia:
Pri plazmovej elektrolytickej oxidácii horčíkových zliatin sa
využíva kombinácia striedavého a jednosmerného napätia/prúdu, ktorá rieši problém pórovitosti a s ňou spojenej
časovo obmedzenej koróznej odolnosti plazmovej elektrolytickej oxidácie vrstvy vytvorenej štandardným spôsobom.
Zložka striedavého napätia zabezpečí vytvorenie adhéznej
vrstvy s minimálnou pórovitosťou. Následne použitý jednosmerný prúd posilní bariérovú ochranu navýšením hrúbky vrstvy. Dodatočné zníženie jednosmerného prúdu na určenú hodnotu zabezpečí vytvorenie finálnej vrstvy so zníženou pórovitosťou.
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Oblasť techniky
Technické riešenie spôsobu podpory jednosmernej plazmovej elektrolytickej oxidácie horčíkových zliatin
striedavým napätím spadá do oblasti strojárstva, konkrétne povrchových úprav kovových materiálov a zliatin.
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Plazmová elektrolytická oxidácia (ďalej aj ako PEO) je metóda prípravy keramických vrstiev na povrchu
zliatin ľahkých kovov, ako horčík, hliník alebo titán. Táto technológia využíva elektrickú energiu k vzniku
odolnej keramickej vrstvy s dobrými mechanickými vlastnosťami a dobrou koróznou odolnosťou. PEO vrstvy sa zvyčajne vytvárajú v elektrolytoch, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Existuje široké množstvo
elektrolytov s rozdielnym chemickým zložením, ktoré sú vhodné na vytváranie takýchto vrstiev. Často používané sú elektrolyty obsahujúce fosfor, kremík, hliník, prípadne ich kombináciu. Na vytváranie PEO vrstiev
je možné použiť jednosmerný, ale aj striedavý prúd a proces možno riadiť aj napäťovo.
Počas plazmovej elektrolytickej oxidácie dochádza vplyvom privedenej elektrickej energie na povrchu
upravovanej súčiastky k postupnému nárastu napätia a neskôr k vzniku elektrických výbojov. Elektrické výboje neustále roztavujú vytvorenú vrstvu oxidov, čím sa formuje výsledná keramická pórovitá vrstva. Tento
typ vrstiev sa vyznačuje dobrými mechanickými a protikoróznymi vlastnosťami. Kritickým nedostatkom
z pohľadu dlhodobej koróznej odolnosti je práve samotná pórovitosť vrstiev, keďže korózne médium je
schopné cez tieto defekty prestupovať smerom k základnému materiálu a postupne napádať nielen vrstvu ale
aj podkladový kov.
Počas vytvárania PEO vrstiev je vzorka pripojená vodičom ako anóda a pomocnú elektródu (katódu)
predstavuje plech z nehrdzavejúcej ocele, pričom obe elektródy sú ponorené v elektrolyte s vysoko zásaditým
pH. Stálosť teploty elektrolytu je dosiahnutá chladiacim médiom v podobe vody obklopujúcej nádobu s elektrolytom. Na prípravu PEO vrstiev sa najčastejšie využíva buď striedavý alebo jednosmerný prúd, resp. napätie. Použitie jednosmerného elektrického signálu je výhodné z pohľadu jednoduchosti nastavenia a vyššej
rýchlosti rastu PEO vrstiev s čím je spojená aj vyššia pórovitosť, keďže energia do súčiastky priteká bez prerušenia.
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Tento nedostatok stavu techniky odstraňuje predkladané technické riešenie, kde kombináciou striedavého
a jednosmerného stupňovitého signálu možno v prvom kroku s použitím striedavého napätia vytvoriť dobre
adhéznu vrstvu s nízkou pórovitosťou. Následne sa pomocou trojpolohového prepínača spustí zdroj jednosmerného prúdu, ktorý vytvorí na už vzniknutej vrstve aditívnu pórovitú hrubú vrstvu. Po určenom čase sa
manuálne zníži veľkosť jednosmerného prúdu, čím dochádza k vytvoreniu finálnej tretej vrstvy, ktorá má
vplyvom nižšej aplikovanej energie aj nižšiu pórovitosť. Takýmto kombinovaným postupom možno pripraviť PEO vrstvy so zlepšenou priľnavosťou vďaka celistvej vnútornej málo poréznej podvrstve pripravenej
striedavým napätím. Vrstva má taktiež dostatočnú hrúbku zlepšujúcu celkový bariérový efekt s menšou styčnou plochou s prostredím, čo je zabezpečené použitím jednosmerného prúdu s vyššou a nižšou prúdovou hustotou v druhom, resp. treťom kroku prípravy vrstvy. Ďalšou výhodou je, že prítomnosť vnútornej celistvej
podvrstvy dokáže po skorodovaní vrchnej a strednej podvrstvy dodatočne predĺžiť koróznu ochranu horčíkovej zliatiny a predĺžiť tým aj jej životnosť. Celkový systém vytvorenej PEO trojvrstvy tak dosahuje lepšie
ochranné vlastnosti, ako by bolo možné dosiahnuť pri samostatnom použití jednosmerného alebo striedavého
prúdu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Principiálna schéma spôsobu podpory jednosmernej plazmovej elektrolytickej oxidácie horčíkových zliatin striedavým napätím je znázornená na Obr. 1.
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Upravovaná súčiastka 5 je ako anóda pripojená pomocou elektrických vodičov 4 k trojpolohovému prepínaču 3 typu 1-0-2 (1 – v prevádzke je jednosmerný zdroj; 0 – oba zdroje sú vypnuté; 2 – v prevádzke je striedavý zdroj) a je ponorená do nádoby 7 s elektrolytom 11. Trojpolohový prepínač 3 je vodičmi 4 pripojený
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súčasne na zdroj 1 striedavého napätia/prúdu a zdroj 2 jednosmerného napätia/prúdu. K trojpolohovému prepínaču 3 je ako katóda pripojený aj plech 6 z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je súčasne ponorený do nádoby 7
s elektrolytom 11 pozostávajúcim z dvanásť gramov na liter Na3PO4.12H2O (dodekahydrát fosforečnanu trisodného) a jedného gramu na liter KOH (hydroxid draselný) rozpustených v jednom litri demineralizovanej
vody. Nádoba 7 s elektrolytom 11 je ponorená v nádobe 8 s chladiacim médiom 12, ktorá je umiestnená na
magnetickej miešačke 10 premiešavajúcej elektrolyt 11 pomocou magnetického miešadielka 9. Ako chladiace médium 12 je použitá voda.
Spôsob podpory jednosmernej plazmovej elektrolytickej oxidácie horčíkových zliatin striedavým napätím
je riešený v dvoch krokoch. V prvom kroku je trojpolohový prepínač 3 nastavený v prospech zdroja 1 striedavého napätia/prúdu a na upravovanú súčiastku 5 je aplikované striedavé napätie s amplitúdou 200 V, frekvenciou 100 Hz a pracovným cyklom na úrovni 25 % po dobu 10 minút. Následne je trojpolohový prepínač 3
prepnutý na zdroj 2 jednosmerného napätia/prúdu a po dobu dvoch minút je na upravovanú súčiastku 5 aplikovaná jednosmerná prúdová hustota o veľkosti 0,15 A/cm2. Po uplynutí dvoch minút je prúdová hustota
manuálne znížená na zdroji 2 jednosmerného napätia/prúdu na hodnotu 0,1 A/cm2. Po ďalších dvoch minútach je proces prípravy vrstvy ukončený.
Priemyselná využiteľnosť
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Zlepšená korózna stabilita, dobré izolačné a mechanické vlastnosti PEO vrstiev vytvorených na základe
použitia predmetného technického riešenia umožňujú ich aplikáciu najmä v odvetviach automobilového, leteckého a elektrotechnického priemyslu, ale aj v iných oblastiach, či prostrediach, kde sú súčiastky z horčíka
a jeho zliatin vystavené súčasnému pôsobeniu korózneho prostredia a/alebo mechanického namáhania. Takýmito prostrediami môže byť prímorská atmosféra, či oblasti, kde dochádza k zimnej údržbe ciest solením a
posypmi. Chemické zloženie vrstiev, ktoré je nezávadné voči ľudskému telu, v kombinácii s vhodnou horčíkovou zliatinou a dodatočnou úpravou, napr. vrstvou vápenatého fosfátu, umožňuje potenciálne využitie aj
v oblasti biomedicíny.

3

SK 214-2020 U1

Zoznam vzťahových značiek
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1 – zdroj striedavého napätia/prúdu
2 – zdroj jednosmerného napätia/prúdu
3 – trojpolohový prepínač
4 – vodiče
5 – upravovaná súčiastka
6 – plech z nehrdzavejúcej ocele
7 – nádoba s elektrolytom
8 – nádoba s chladiacim médiom
9 – magnetické miešadielko
10 – magnetická miešačka
11 – elektrolyt
12 – chladiace médium
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NÁROKY NA OCHRANU
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Spôsob podpory jednosmernej plazmovej elektrolytickej oxidácie horčíkových zliatin striedavým napätím, kde upravovaná súčiastka (5) je ako anóda pripojená pomocou vodičov (4) k trojpolohovému prepínaču
(3) a je ponorená do nádoby (7) s elektrolytom (11), zároveň na trojpolohový prepínač (3) je ako katóda pripojený aj plech (6) z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je súčasne ponorený do nádoby (7) s elektrolytom (11), pričom nádoba (7) s elektrolytom (11) je ponorená v nádobe (8) s chladiacim médiom (12), ktorá je umiestnená
na magnetickej miešačke (10) premiešavajúcej elektrolyt (11) pomocou magnetického miešadielka (9), pričom trojpolohový prepínač (3) je ďalej vodičmi (4) pripojený na zdroj (1) striedavého napätia/prúdu a súčasne na zdroj (2) jednosmerného napätia/prúdu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v prvom kroku je trojpolohový prepínač (3) nastavený na zdroj (1) striedavého napätia/prúdu, čím sa na upravovanú súčiastku (5)
aplikuje striedavé napätie na vytvorenie adhéznej vrstvy s minimálnou pórovitosťou, následne v druhom kroku je trojpolohový prepínač (3) nastavený na zdroj (2) jednosmerného napätia/prúdu, čím sa na upravovanú
súčiastku (5) aplikuje jednosmerný prúd na posilnenie bariérovej ochrany navýšením hrúbky vrstvy, pričom
jednosmerný prúd sa po určenom čase zníži na vytvorenie finálnej vrstvy so zníženou pórovitosťou na upravovanej súčiastke (5).
1 výkres
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