
Chem. Listy 105, s561s563 (2011)                                                                                                Materiál v inžinierskej praxi 2011 

s561 

VYUŽITIE MODERNÝCH METÓD NA STANOVENIE VLASTNOSTÍ  
TENKÝCH VRSTIEV 

MÁRIA HAGAROVÁa, DAGMAR  
JAKUBÉCZYOVÁb, MILAN VNOUČEKc 

 
a Katedra náuky o materiáloch, Hutnícka fakulta, Technická 
univerzita v Košiciach, Park Komenského 11, 042 00 Košice, 
b Ústav materiálového výskumu, Slovenská akadémia vied, 
Košice,Watsonova 47, 042 00 Košice, Slovensko, c Katedra 
materiálů a strojírenské metalurgie, ZČU v Plzni, Univerzitní 
22, 306 14 Plzeň, Česká republika 
maria.hagarova@tuke.sk 
 
 

Kľúčové slová: vrstva, Kalotest, GDOES, scratch test  

 
 
1. Úvod 

 
Úžitkové  vlastnosti  materiálu  sú  určované  stavom 

a kvalitou jeho povrchu. Počas aplikácie nástrojov a strojných 
súčasti v prevádzke dochádza k zmene vlastností povrchu, čo 
môže viesť k poklesu jeho tvrdosti, odolnosti voči opotrebe-
niu, rozmerovej stálosti a celkove aj k poklesu spoľahlivosti 
a životnosti. V súčasnosti existuje množstvo technológií úprav 
povrchu za účelom zvýšenia jeho kvality. Patria sem postupy 
tepelného  spracovania,  chemicko-tepelného  spracovania, 
povrchového legovania, tiež mechanickej úpravy povrchu1,2. 
Medzi modernejšie metódy povrchovej úpravy patria techno-
lógie fyzikálnej a chemickej depozície  tenkých vrstiev. Pod-
statou fyzikálnych postupov tvorby vrstiev, nazývaných PVD 
(Physical Vapour Deposition) procesy, je kondenzácia odpa-
rovaného materiálu povlaku na povrch povlakovaného mate-
riálu (podkladu)3. Vzniknutá vrstva sa vyznačuje vysokou 
tvrdosťou, oteruvzornosťou, chemickou a tepelnou stálosťou. 
Stúpajúca náročnosť  požiadaviek praxe podmieňuje vývoj 
nových typov PVD vrstiev, resp. možnosť ich kombinácie 
a usporiadania. Jedná sa o monovrstvy, multivrstvy, gradien-
tové, či ináč štrukturované vrstvy. Na posúdenie vhodnosti 
tenkých tvrdých vrstiev pre konkrétne aplikácie je potrebné 
popísať a definovať ich vlastnosti. Hrúbka PVD vrstiev sa 
pohybuje najčastejšie rádove v mikrometroch. Dôležitou cha-
rakteristikou ovplyvňujúcou vlastnosti povlakovaného systé-
mu je  koncentračný priebeh jednotlivých prvkov v závislosti 
na hĺbke od povrchu. Výsledkom je koncentračný priebeh 
prvku v závislosti na hĺbke odprašovania, ktorý okrem che-
mického zloženia vrstvy, dáva údaje o prítomnosti medzivrs-
tvy, tiež o striedaní jednotlivých vrstiev vo viacvrstvovom 
povlaku. 
 
2. Materiál a metodika experimentov 

 
Tenké vrstvy CrN, TiAlN-CrN  boli na povrch oceľové-

ho podkladu (oceľ S 600) deponované metódou reaktívneho 
katódového naparovania v zariadení ARC PL 1000 so štyrmi 
katódami4.  Povlakovaný systém bol  hodnotený metódami, 

ktoré popisujú predovšetkým vhodnosť povlakovaného systé-
mu z pohľadu adhézne  kohéznych vlastností. Na stanovenie 
hrúbky aplikovaných vrstiev bol použitý Kalotest. Presnosť 
stanovenia hrúbky jednoduchých alebo viacvrstvových, tiež 
gradientových vrstiev pri tejto metóde závisí od nastavenia 
komponentov  a  parametrov  pri  meraní:  správne  uloženie  
guľôčky s brusivom, nastavenie sklonu stolíka, použitie brú-
siacej  emulzie  (v  tomto  prípade  diamantovej  pasty)5. 
Z obrazovej analýzy povrchu vzoriek po Kaloteste je možné, 
okrem hrúbky jednotlivých vrstiev, vidieť  aj usporiadanie 
týchto vrstiev  v rámci viacvrstvového povlakovaného systé-
mu. Na hodnotenie chemického zloženia tenkých vrstiev bola 
použitá analýza na spektrometri s tlejivým výbojom GDS–
750 s kvalitatívnym a kvantitatívnym stanovením prvkov 
v povlakovaných systémoch. Analýzou GDOES boli získané 
grafické záznamy hĺbkového koncentračného profilu apliko-
vaných vrstiev. Scratch testom a jeho metalografickou doku-
mentáciou bola hodnotená sila potrebná na odtrhnutie tenkej 
vrstvy od povrchu oceľového materiálu. 

 
3. Výsledky experimentov a diskusia 

 
Na obr. 1 a 2 sú dokumentované stopy po skúške Kalo-

test na povrchu s tenkou PVD vrstvou. Na obr. 2 je možné 
vidieť viacvrstvové usporiadanie, kedy na povrch ocele bola 

Obr. 1. Povlak CrN s hrúbkou 1,7 m 

Obr. 2. Povlak TiAlN-CrN s hrúbkou 2,6 m, z toho hrúbka CrN 
predstavuje 0,5 m 
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v prvej časti povlakovacieho procesu deponovaná CrN vrstva 
a za tým TiAlN vrstva.  

Hrúbka dokumentovaných vrstiev bola odčítaná známym 
postupom pod mikroskopom6.  

Koncentračný priebeh jednotlivých prvkov v závislosti 
na hĺbke od povrchu bol stanovený GDOES analýzou. Na obr. 
3 je hĺbkový koncentračný profil tenkej vrstvy CrN. Profily 
tenkých vrstiev sú v tejto miere poznamenané kráterovým 
javom, ktorý znemožňuje presnejšie rozlíšenie jednotlivých 
vrstiev v hĺbkovom profile. Zmeny chemického zloženia vrst-
vy CrN sú dané mechanizmom tvorby vrstvy v procese PVD7. 
Na obr. 3 a 4 je tento mechanizmus charakteristický hlavne 
pre dusík, ktorý je svojím profilom „nezávislý“ na type depo-
novanej vrstvy.  Hĺbka vrstiev stanovená z priebehu kriviek 
nesúhlasí presne s hĺbkou vrstiev získaných metódou Kalo-
test. Táto nepresnosť je daná prepočtovým modelom, ktorý 
túto hĺbku získava z teoretickej odprašovacej rýchlosti a doby 
odprašovania jednotlivých prvkov PVD vrstvy. 
 
 

Na obr. 4 je hĺbkový koncentračný profil pre povlak 
TiAlN – CrN. Okrem umiestnenia jednotlivých vrstiev v rám-
ci TiAlN je viditeľný aj priebeh Cr, ktorý je súčasťou CrN 
vrstvy. Na charaktere koncentračného profilu Ti a N sa mohlo 
prejaviť mierne nerovnomerné odprašovanie materiálu počas 
analýzy7. Pozvoľný pokles prvkov vrstvy je v tomto prípade 
daný existenciou medzivrstvy.  

Profilové meranie hrúbky študovaných tenkých vrstiev 
bolo realizované ako doplňujúce hodnotenie pomocou špe-
ciálnej rtg fluorescenčnej analýzy. Presnosť absolútnej hodno-
ty hrúbky vrstvy je silne ovplyvnená kalibráciou prístroja pri 
meraní. Súhrn profilov hrúbky tenkých PVD vrstiev po prie-
reze vzoriek je dokumentovaný na obr. 5. Po priereze vzorky 
s  CrN  je  hrúbka  vrstvy  homogénna.  Výraznější  rozdiel 
v hrúbke jednotlivých vrstev je viditeľný po priereze vzorky 
s TiAlN-CrN. Rozdiely po okrajoch vzorky  boli pravdepo-
dobne dané geometriou pri depozícii a okrajovými efektami 
rozloženia elektrického poľa. 

Obr. 4. GDOES  analýza TiAlN–CrN vrstvy 

Obr. 3. GDOES analýza CrN vrstvy 

Obr. 5. Profily hrúbky tenkých vrstev 

Obr. 6. Povrch CrN po scratch teste 

Obr. 7. Povrch TiAlN-CrN po scratch teste 
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Morfológia vrypu pre uvedené typy vrstiev je zobrazená 
na obr. 6 a 7. Pri celkovom rozsahu pôsobiacej normálovej 
zaťažujúcej sily 100 N (zodpovedá celej šírke obrázkov),  
bolo možné určiť miesto porušenia pre CrN pri Fn ~  80 N 
a pre TiAlN-CrN pri Fn ~ 78 N. Tieto hodnoty predstavujú 
mieru adhézie pre sledované typy vrstiev. 
 
 
4. Záver 
 

Moderné metódy hodnotenia vlastností tenkých tvrdých 
PVD vrstiev prispievajú k posúdeniu ich vhodnosti  pre urče-
ný spôsob namáhania. Stanovenie hrúbky vrstiev a ich uspo-
riadanie vo viacvrstvovom povlaku pomocou Kalotestu doku-
mentovalo charakter a kvalitu povlakovacieho procesu. GDO-
ES analýza umožnila vytvoriť koncentračný profil prvkov po 
priereze povlakovaného systému a zadefinovať  prítomnost 
rozhrania, ktoré značnou mierou prispieva k dobrej adhézii 
tenkej vrstvy k oceľovému základu. Rovnomernost hrúbky 
aplikovaných vrstiev od povrchu smerom do podkladového 
oceľového materiálu má význam z pohľadu životnosti vrstvy. 
Z metalografického hodnotenia, po vrypovej skúške scratch 
testom, bolo viditeľné, že vyššiu odolnosť voči adhéznemu 
porušeniu mal systém CrN/oceľový podklad, s kritickou silou 
porušenia Fc ~ 80 N v porovnaní s TiAlN-CrN/oceľový pod-
klad s mierou adhézie Fc ~ 76 N. V tomto prípade sa čiastočne 
potvrdili dobré adhézne vlastnosti CrN, ktorý tvoril vnútornú 
vrstvu pri viacvrstvovom usporiadaní TiAlN-CrN. 

 
Táto  práca  je  riešená  za  podpory  grantu  VEGA 

2/0060/11. 
 

LITERATÚRA 
 

1. Kniewald D., Guzanová A., Brezinová J.: Adhesion Sci. 
Technol. 1, 1 (2008). 

2. Kniewald D., Brezinová J., Guzanová A.: Fractography 
343 (2003). 

3. Burakowski T., Wierchoň T.: Inžinieria powierchni me-
tali. Wydawnictva I. 1995.  

4. Hagarová M., Štěpánek I., Jakubéczyová D.: Acta Meta-
ll. Slovaca 3, 157 (2010).   

5. Jakubéczyová D., Hagarová M., Vojtko M: Acta Metall. 
Slovaca 1, 15 (2009).  

6. www.csm-instruments.com/en/Calotes, stiahnuté 
10.1.2011. 

7.  Payling R., Jones D. G., Bengston A.: Mater. Forum 195 
(1994). 
 
M.  Hagarováa,  D.  Jakubéczyováb,  M.  Vnoučekc 

(a Department of Material Science, Faculty of Metallurgy, 
Technical University of Košice, b Institute of Material Science, 
Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia, c Department 
of Material Science and Technology, University of West Bo-
hemia in Pilsen, Czech Republic): Use of Modern Methods 
to Evaluation of Thin Layers Properties 
 

The paper deals with methods to determination of thin 
hard layers properties. CrN and TiAlN-CrN layers were de-
posited onto the steel surface by cathodic reactive arc evapo-
ration. The properties of the coated systems are determined by 
a range of methods considering the fact that they involve thin 
hard coatings, only several micrometres thick. Thickness of 
layers was determined with Calotest. Chemical composition 
of the layers was analysed by GDOES analysis. Adhesive – 
cohesive behaviour of the coated systems were determined by 
the Scratch test. Evaluation of the scratch channel after the 
test was carried out by image microscopic analysis. 
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1. Úvod 
 

Identifikácia a kvantifikácia plastickej deformácie mate-
riálov je dôležitá z viacerých hľadísk. Na jednej strane je 
v priemysle veľa súčiastok vyrábaných tvárnením za studena, 
na druhej strane preťaženie nosných prvkov konštrukcií vedie 
často k vzniku plastických deformácií materiálov a k ich po-
rušeniu. Poznanie rozloženia a veľkosti plastickej deformácie 
umožňuje lepšie využívať vlastnosti materiálov pri výrobe 
súčiastok, aj pri ich prevádzke.  

Typickým príkladom výroby súčiastok plastickou defor-
máciou materiálu je lisovanie oceľových plechov za studena. 
Je využívané najčastejšie v automobilovom a v spotrebnom 
priemysle, pričom s cieľom zvýšiť úžitkové vlastnosti výlis-
kov sa v týchto oblastiach priemyslu najviac prejavujú ino-
vačné  trendy  charakterizované  využívaním  nových 
materiálov1. Plastická deformácia oceľových plechov sa vy-
značuje anizotrópiou2, ktorá je pri valcovaní spôsobená pred-
nostnou orientáciou kryštálov materiálu plechu, čím sa vytvá-
rajú textúry a im odpovedajúca textúrna anizotropia. Analytic-
ké  metódy  hodnotenia  plastických  deformácií  oceľových 
plechov využívajú teórie plasticity anizotropných materiálov  
podľa rôznych autorov3.  

Pri  experimentálnej  analýze plastickej  deformácie na 
povrchu súčiastok je výhodné využiť bezkontaktné metódy 
snímania4, ktoré umožňujú získať polia deformácií vo vopred 
zvolených oblastiach. Medzi najmodernejšie optické metódy 
snímania posunutí a následného určovania pomerných defor-
mácií na povrchu skúmaných objektov patrí digitálna obrazo-
vá korelácia (DIC)5. Pre modelovanie požadovaného defor-
mačného poľa sa často využíva krížová skúška6, pri ktorej je 
krížová vzorka (vyrobená z plechu) namáhaná v dvoch navzá-
jom kolmých smeroch. Táto skúška slúži pre získanie kriviek 
plasticity skúšaného materiálu. Pre analýzu rozvoja plastic-
kých deformácií pri jednoosovom zaťažení je možné využiť 
vhodne tvarované vzorky7,8, v ktorých  na určitej vopred defi-
novanej oblasti vyvoláme lokalizovanú plastickú deformáciu.  

Príspevok je zameraný na experimentálnu analýzu plas-
tickej deformácie plechov valcovaných za studena pri využití 
DIC.  
 

2. Experimentálna analýza deformácie  
 

Digitálna obrazová korelácia (DIC) patrí medzi neinter-
ferometrické bezkontaktné metódy určovania deformácií na 
povrchu objektov. Na rozdiel od interferometrických metód 
(holografická interferometria, speckle interferometria, moiré 
interferometria) metóda DIC nevyžaduje použitie koherentné-
ho zdroja svetla. Deformácia povrchu je určovaná porovnáva-
ním  závislosti  (korelácie)  zmien  intenzity  sivej  farby 
v sledovanom mieste povrchu objektu pred a po deformácii. 
V princípe je DIC optická meracia metóda založená na spra-
covaní digitálnych obrazov a na ich numerickej analýze. Sní-
manie obrazu sa realizuje prostredníctvom CCD kamier.  

Pri priestorovej (3D) deformačnej analýze sa používajú 
dve CCD kamery (obr. 1). Ak sú známe polohy oboch kamier, 
zväčšenia  objektívov  a  všetky  parametre  obrazu, 
z nameraných hodnôt vieme vypočítať absolútne trojrozmerné 
súradnice každého bodu na povrchu objektu v priestore pred 
a po deformácii. Keďže štruktúra povrchu objektu musí byť 
vhodná pre algoritmy korelácie identických bodov z oboch 
kamier, na povrchu objektu sa pred meraním vytvára náhodná 
čierno-biela zrnitá štruktúra (napr. nastriekaním farby).  

Pri rovinnej (2D) deformačnej analýze je potrebná iba 
jedna CCD kamera  pre  zaznamenanie  digitálneho obrazu 
povrchu pred a po deformácii. Povrch meranej vzorky musí 
byť rovinný a pri deformácii musí ostať v tej istej rovine kol-
mej na CCD kameru. Prípadné posuvy povrchu z roviny sní-
mania musia byť voči posuvom v rovine snímania zanedba-
teľne malé, pričom geometria usporiadania snímania obrazu 
musí byť počas merania zachovaná. 

Experimentálne určovanie plastických deformácií metó-
dou DIC budeme prezentovať  meraniami pri dvojosovom 
zaťažení krížovej vzorky (obr. 2) a pri jednoosovom zaťažení 
vzorky s vrubmi (obr. 3), pričom na oboch vzorkách bola 
v meraných oblastiach vytvorená čierno-biela zrnitá štruktúra. 

ANALÝZA PLASTICKEJ DEFORMÁCIE MATERIÁLOV VYUŽITÍM DIGITÁLNEJ 
OBRAZOVEJ KORELÁCIE  

Obr. 1. Princíp 3D obrazovej korelácie s dvoma CCD kamerami 
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Krížová vzorka bola vyrobená zo žiarovo pozinkovaného 
plechu akosti DX56D (EN 10327/04) z extrahlbokoťažnej IF 
ocele bez interstícií (IF – interstitial free), legovanej titanom. 
Vzorka s vrubmi bola vyrobená z nepovlakovaného plechu 
akosti  DC03  (EN1030/02)  z  nízkouhlíkovej  hlbokoťažnej 
ocele. Obidve akosti plechov sa vyrábajú valcovaním za stu-
dena, po ktorom sú nepovlakované plechy poklopovo žíhané 
a podrobené hladiacemu valcovaniu. Pozinkované plechy sú 
po valcovaní za studena kontinuálne žíhané na pozinkovacej 
linke, žiarovo pozinkované a podrobené hladiacemu valcova-
niu. Pri výrobe IF ocelí sa využíva technológia vákuovania, 
ktorá umožňuje znížiť obsah C a N pod 0,005 %. Interstiticky 
rozpustné atómy C a N sú pritom vyviazané na stabilné zlúče-
niny karbidov a nitridov titanu. Za studena valcované plechy 
z IF ocelí sa voči plechom z nízkouhlíkových ocelí vyznačujú 
vynikajúcimi plastickými vlastnosťami.  

Krížové  vzorky  boli  pri  skúške  upevnené 
v hydraulickom zariadení pre dvojosové zaťažovanie ramien 
vzorky silami F1 a F2 v dvoch navzájom kolmých smeroch 

(obr. 2). Zmenou pomeru zaťažujúcich síl F1 a F2  je možné 
meniť  veľkosť  zložiek  pomerných  deformácií,  ktoré  boli 
v stredovej oblasti vzorky merané metódou DIC pri použití 
dvoch CCD kamier (3D analýza). Krížové skúšky sa využíva-
jú pre modelovanie rovinnej napätosti v stredovej oblasti 
vzorky pre malé plastické deformácie (do 5 % vzhľadom na 
predčasné  porušovanie  ramien  vzorky  v  mieste  vrubov), 
s cieľom určovať začiatok plastickej deformácie a jej rozvoj 
pri rovinnej napätosti.  

Vzorky s vrubmi boli  zaťažované silami  F (obr.  3) 
v trhacom stroji FPZ 100/1, pričom deformácie boli merané 
v oblasti vrubov metódou DIC pri použití jednej CCD kamery 
(2D analýza). Použitie vzoriek s vrubmi umožňuje sledovať 
rozvoj veľkých plastických deformácií spôsobených lokalizá-
ciou napätí v mieste vrubov.   

Meranie deformácii metódou DIC bolo realizované po-
mocou optického systému Q-450 firmy DANTEC Dynamics 
s využitím softvéru ISTRA 4D.  
 
 
3. Dosiahnuté výsledky a ich diskusia 
 

Výstupom  merania  systémom  Q-450  je  vizualizácia 
výsledkov, ktorá môže prezentovať obrysy meranej oblasti, 
pole posunutia alebo pomerných deformácii vo všeobecnom 
súradnicovom systéme,  resp.  hlavné  pomerné  deformácie 
a hlavné smery. Na obr. 4 a obr. 5 sú pre ilustráciu prezento-
vané vybrané polia pomerných deformácii na krížovej vzorke 
a na vzorke s vrubmi.  

Ako vyplýva z obr. 4 pole pomerných deformácií vo 
vyznačenej kruhovej oblasti je homogénne (rovnorodé), čo 
svedčí o správnom tvare použitej krížovej vzorky. Pomerné 
deformácie získané v stredovej oblasti krížovej vzorky umož-
ňujú, pri známych hodnotách síl F1 a F2, určovať body kriviek 
plasticity materiálu plechu pri príslušných hodnotách plastic-
kých deformácií. Na obr. 6 sú krivky plasticity materiálu 
DX56D pre hodnotu maximálnej hlavnej plastickej deformá-

Tabuľka I 
Chemické zloženie materiálov vzoriek [%] 

Vzorka Akosť C Mn Si P S Al N Ti Nb 

Krížová DX56D 0,003 0,150 0,005 0,008 0,006 0,040 0,004 0,070 0,004 

S vrubmi DC03 0,050 0,250 0,008 0,009 0,010 0,042 0,007 0,005 0,004 

Obr. 2. Krížová vzorka pri dvojosovom zaťažení 

Obr. 3. Vzorka s vrubmi pri jednoosovom zaťažení  

Obr. 4. Pole pomerných deformácií ε2 na krížovej vzorke  
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cie   =0,03,  určené  analyticky  využitím  Hosford-
Backofenovej, Gotohovej a Hillovej (1993)3 podmienky plas-
ticity anizotropných materiálov. Na tom istom obrázku sú 
body kriviek plasticity určené experimentálne pre pomery 
zaťažujúcich síl F1 / F2 = 0,5; 1 a 2. Ako vyplýva z obr. 6 
experimentálne určeným hodnotám najlepšie vyhovuje Hillo-
va (1993) teória plasticity, Gotohova teória plasticity sa zho-
duje s nameranými hodnotami pri izotropnej napätosti, pričom 
Hosford-Backofenova  teória  značne  podhodnocuje  napätia 
vyvolávajúce definovaný plastický stav. 

Pri 2D analýze vzorky s vrubmi boli hodnoty získané 
systémom Q-450 exportované do súboru a následne pomocou 
programu Matlab spracované s cieľom znázorniť výsledky 
aj v grafickej forme. Na obr. 7 sú (v závislosti na bezrozmer-
ných súradniciach ξx = x/a, ξy = y/a, a = 50 mm) znázornené 

priebehy hlavných pomerných deformácií εy = ε1 na priam-
kach px a py vzorky (obr. 5) získané programom Matlab. Na 
uvedenom obrázku sú čiarkovanou čiarou znázornené priebe-
hy ε1 získané programom Matlab bez vyhladenia, plnou čia-
rou sú uvedené priebehy ε1 po vyhladení.  

Ako je zrejmé, grafy nevyhladených priebehov pomer-
ných deformácií získané programom Matlab sú výrazne lome-
né. Vyhladením je síce možné získať hladké priebehy, súčas-
ne však dochádza k vyhladzovaniu extrémov, čo pri analýze 
lokalizácie plastickej deformácie nie je žiaduce. 

 
 

4. Záver  
 
Ako  vyplýva  z  prezentovaných  výsledkov,  aplikácia 

digitálnej obrazovej korelácie pri využití systému Q-450 je 
vhodnou meracou metódou pre analýzu plastických deformá-
cií na povrchu objektov. Krížová skúška sa používa na určo-
vanie kriviek plasticity pri vzniku plastickej deformácie a jej 
náraste do hodnoty cca 5 %. Pre analýzu veľkých plastických 
deformácií je výhodné použiť tvarované vzorky, ktoré umož-
ňujú lokalizáciu napätí. Použitie 2D analýzy je voči 3D analý-
ze síce jednoduchšie, nie je však vhodné pre určovanie polí 
malých deformácií. Pre grafické znázornenie výsledkov získa-
ných systémom Q-450 bolo overené využitie programu Mat-
lab. 
 

Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA MŠ SR 
1/0289/11. 
 

Tabuľka II 
Mechanické vlastnosti materiálov vzoriek 

Vzorka Akosť Hrúbka [mm] Re [MPa] Rm [MPa] A80 [%] n r90* 

Krížová DX56D 0,77 156 289 43 0,23 1,91 

S vrubmi DC03 0,80 236 335 37 0,19 1,90 

*Pre krížovú vzorku pri pomernej deformácii 5 %, pre vzorku s vrubmi pri pomernej deformácii 20 % 

Obr. 5. Pole pomerných deformácií εy na vzorke s vrubmi 

Obr. 6. Krivky plasticity pre  = 0,03 podľa rôznych teórií plastici-
ty a experimentálne určené body krivky plasticity pre materiál 
DX56D 

Obr. 7. Priebehy pomerných deformácií ε1 na priamkach px a py 
pred vyhladením a po vyhladení  
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F. Šimčák, M. Štamborská, R. Huňady (Department of 
Applied Mechanics and Mechatronics, Faculty of Mechanical 
Engineering, TU in Košice, Slovakia): Analysis of Plastic 
Deformation of Materials by Using Digital Image Correla-
tion 

 
It is presented using of digital image correlation method 

for analysis of plastic deformation fields on the surface of 
machine parts. With application of system Q-450 were used 
for the modeling of plane stress states the cruciform speci-
mens and notched specimens produced by cold-rolled sheets 
of quality DX56D (IF steel) and DC03 (low carbon steel). 
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1. Úvod 
 

Vlastnosti žiarovo pozinkovaných oceľových plechov sú 
primárne závislé na chemickom zložení a povrchových cha-
rakteristikách substrátu,  ako aj  na technológii  predúpravy 
povrchu a samotných podmienkach nanášania povlaku. Jed-
nou z najdôležitejších charakteristík je hrúbka povlaku, ktorá 
významnou mierou ovplyvňuje mnohé úžitkové vlastnosti 
hotového produktu. So zvyšujúcou sa hrúbkou povlaku sa 
obecne zvyšuje korózna odolnosť, avšak súčasne sa môžu 
zhoršiť iné úžitkové vlastnosti oceľových plechov, ako napr. 
ich  tvárniteľnosť  alebo  ich  odolnosť  voči  cyklickým 
zaťaženiam1. Prípadný degradujúci účinok povlakovania na 
sledované vlastnosti plechov je väčšinou spájaný so štruktúr-
nym stavom Zn povlaku a hlavne s prítomnosťou Fe-Zn inter-
metalických fáz (-Fe3Zn10, -FeZn10, -FeZn13). Podstata 
mechanizmu ich negatívneho účinku spočíva jednak  v ich 
krehkosti, ale tiež v odlišných fyzikálnych vlastnostiach (Fe-
Zn fázy majú oproti oceľovému substrátu až o 100 % odlišné 
hodnoty modulu pružnosti a súčiniteľa tepelnej rozťažnosti), 
ktoré v procese žiarového povlakovania môžu v povlaku vy-
volať nepriaznivé ťahové zvyškové napätia2. 

Negatívny vplyv povlakovania na únavové vlastnosti 
materiálov bol preukázaný v mnohých prácach. Prehľad prác, 
z ktorých tiež vyplýva, že degradujúci účinok povlakovania 
stúpa súbežne so zvyšovaním hrúbky povlaku a pevnosti oce-
le, možno nájsť v práci3. Podobne ako z poznatkov uvedených 
v tejto práci, aj z viacerých iných vyplýva, že najlepšie úžit-
kové vlastnosti možno očakávať u oceľových plechov s  ma-
lou hrúbkou povlaku  pozostávajúceho len z čistej Zn fázy bez 
prítomnosti Fe-Zn intermetalických zlúčenín14. 

Je dobre známe, že výsledná hrúbka a tiež štruktúrna 
skladba povlaku žiarovo pozinkovaných plechov je okrem 
teploty a času namáčania závislá na prísadách, ktoré sú z tej 
alebo onej príčiny do Zn  kúpeľa pridávané. Najväčší účinok 
sa prisudzuje hliníku, ktorý je v súčasnosti  v množstve 0,15 
až 0,19 % Al do Zn kúpeľa štandardne pridávaný1. Je dobre 
známe, že Al v Zn kúpeli reaguje s povrchom namáčaného 
oceľového plechu za vzniku intermetalickej zlúčeniny Fe2Al5, 
resp. Fe2Al5ZnX, poprípade v kombinácii s FeAl3 (cit.14). 
Pretože hliník má k železu vyššiu afinitu ako ku zinku, k ini-
ciácii Fe-Al intermetalických fáz dochádza ihneď po ponorení 

oceľového plechu do roztaveného zinku (podľa práce1 v čase 
menšom ako 0,15 s). Táto medzifázová vrstva je často ozna-
čovaná aj ako “inhibičná vrstva“, pretože je prekážkou pre 
vzájomnú difúziu atómov na rozhraní Fe-Zn (povrch oceľové-
ho sustrátu  Zn kúpeľ). Inhibičná Fe-Al vrstva je veľmi ten-
ká (desiatky až stovky nanometrov, výnimočne nad 1 m), ale 
má na vlastnosti  povlakovaného plechu veľký vplyv, pretože 
obmedzuje alebo úplne potlačí vznik krehkých Fe-Zn inter-
metalických fáz. 

Výsledky štúdia venované otázkam štruktúrneho zlože-
nia Zn povlakov sú dôležité aj pre technickú prax, o čom 
svedčí poznatok, že oceľové plechy s ultra tenkou vrstvou 
intermetalickej zlúčeniny Fe2Al5 vykazujú excelentné lisova-
cie vlastnosti1. O jej možnom vplyve na únavové vlastnosti 
doposiaľ neexistujú žiadne literárne údaje. 

Inhibičné vlastnosti Fe-Al vrstvy sú okrem mnohých 
iných činiteľov závislé tiež na použitom type oceľového sub-
strátu. Vo viacerých prácach bolo pozorované, že v prípade 
ocelí bez interstícií (IF ocele) sa inhibičné vlastnosti prejavujú 
intenzívnejšie v prípade ich mikrolegovania titánom a ob-
zvlášť výrazne u ocelí so zvýšeným obsahom fosforu1. 

V súlade s tým v práci4 na refosforizovanej IF oceli mik-
rolegovanej Nb a Ti sa zistilo, že na rozdiel od ostatných sle-
dovaných IF ocelí sa v zinkovej vrstve nenachádzali žiadne 
Fe-Zn intermetalické fázy. V práci5 sme  na tej istej IF oceli, 
aká bola použitá v práci4, okrem iných pozitívnych vlastností 
sledovali relatívne veľmi dobrú odolnosť voči premenlivému 
zaťažovaniu, o čom svedčí skutočnosť, že namerané údaje sa 
nachádzali  medzi  krivkami  odpovedajúcimi  oceli  S235 
v dodanom a tepelne spracovanom v stave (obr. 1). 

Literárne údaje sa vo všeobecnosti zhodujú v tom, že ak 
sa povlakovanie zinkom nejakým spôsobom na zmene únavo-
vej odolnosti oceľových plechov prejavilo, tak sa jednalo 
vždy o účinok negatívny. Mohlo by sa teda očakávať, že od-
stránenie Zn povlaku vyvolá nárast únavovej odolnosti, ako to 
experimentálne potvrdili na nízkouhlíkovej oceli  v práci3. 
Naše výsledky túto úvahu nepotvrdili a ako je to vidieť na 
obr. 1, po odstránení zinku sa vzorky v závislosti na amplitú-
de zaťažovania porušovali po dvoj až štvornásobne menšom 
počte cyklov5. Zníženú odolnosť sme vysvetlili prostredníc-
tvom hypotézy založenej  na predpoklade,  že odstránením 

ANALÝZA Fe-Al MEDZIFÁZOVEJ VRSTVY V Zn-POVLAKU OCELE HX180YD 

Obr. 1. Únavová odolnosť IF ocele v stave dodanom (1) a po od-
stránení Zn povlaku (2) 
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zinku došlo pravdepodobne k súčasnému odstráneniu inhibič-
nej Fe-Al vrstvy a tiež jej pozitívneho účinku na únavové 
vlastnosti  IF ocele.  Pretože existencia tejto vrstvy nebola 
v práci5 zdokumentovaná, hlavný cieľ tejto práce je prostred-
níctvom podrobnej mikroskopickej a lokálnej chemickej ana-
lýzy potvrdiť prítomnosť Fe-Al zlúčeniny, a tým podporiť 
hypotézu o jej možnom účinku na únavovú odolnosť IF (P-
Nb-Ti) ocelí. 
 
2. Materiál a experimenty 
 

Experimenty boli prevádzané na žiarovo pozinkovanom 
oceľovom plechu s hrúbkou 1,4 mm. Jednalo sa o vysokopev-
nú IF oceľ so zvýšeným obsahom fosforu a mikrolegovanú Ti 
+  Nb  (0,0045C,  0,303Mn,  0,006Si,  0,048P,  0,027Ti, 
0,045Nb), ktorá je komerčne vyrábaná v U.S. Steel Košice 
s.r.o. Ďalšie podrobnosti o metodike odstránenia Zn povlaku, 
geometrii skúšobných vzoriek, prevedených skúškach a pou-
žitých skúšobných zariadeniach sú uvedené v práci5. 

Pri štúdiu sa použil okrem svetelného aj rastrovací elek-
trónový mikroskop (REM) v spojení s EDX analytickou jed-
notkou. EDX analýzy boli prevedené pri urýchľujúcom napätí 
10 kV, a to: (a) na výbrusoch, ktorých rovina bola kolmá na 
rozhranie Zn povlak-substrát; (b) na povrchu oceľového ple-
chu po odstránení Zn (t.j. v smere kolmom oproti predošlému 
prípadu). Odstránenie Zn pre EDX analýzy sa vykonalo pro-
stredníctvom metódy  „coulometric  strippingu“6  v  roztoku 
3,42 mol l1 NaCl and 0,35 mol l1 ZnSO4 . 7 H2O pri kon-
štantnom prúde 7,5 mA cm2. Touto metódou je možné od-
strániť Zn povlak bez odstránenia Fe-Al intermetalickej zlúče-
niny, ktorej prítomnosť na rozhraní Zn povlak – oceľový sub-
strát sme predpokladali v práci5. Optimálne podmienky pre 
odstránenie Zn neboli známe, preto pre EDX analýzy boli 
pripravené tri série vzoriek, u ktorých čas rozpúšťania Zn bol 
podobný (zhruba 90 min), avšak prebiehal pri rozdielnych 
hodnotách korózneho potenciálu (Estop= 365 mV, Estop= 
 450 mV a Estop=  811 mV). 

 
3. Výsledky a diskusia 
 

Podrobná metalografická analýza ukázala, že medzifázo-
vú vrstvu je možné za optimálnych podmienok  pozorovať aj 
svetelným mikroskopom. Na obr. 3 sú uvedené príklady roz-
hrania Zn povlak – substrát, ktoré boli pozorované pri zväčše-
ní  1000  na  metalografických  výbrusoch  v  stave:  a  –
neleptanom, b – v neleptanom, avšak pri použití diferenciál-
neho interferenčného kontrastu, c  leptanom. 

Pre zviditeľnenie medzifázovej vrstvy sme vyskúšali 
viacero leptadiel, najlepšie výsledky sa dosiahli pri leptaní 
v  zmesi  roztokov  kyseliny  pikrovej  a  dusičnej 
v amylalkohole. Výbrusy v neleptanom aj v leptanom stave 
sa použili aj pre pozorovania v REM a tiež pre stanovenie 
percentuálneho  zastúpenia  prvkov  prostredníctvom  EDX 
analýz. Potvrdili sa výsledky zistené aj svetelnou mikrosko-
piou a to, že odstránením Zn povlaku došlo k súčasnému od-
stráneniu medzifázovej vrstvy.  

EDX spektrum získané z bodovej analýzy na rozhraní 
oceľový substrát – Zn povlak a výsledky EDX číarovej analý-
zy (obr. 3 a obr. 4) potvrdili v práci5 predpokladanú prítom-
nosť Fe-Al intermetalickej zlúčeniny. 

Z koncentračných profilov jednotlivých prvkov (Fe  
zelená, Al – červená a Zn – modrá) znázornených na obr. 4 je 
zrejmé: a  medzifázové rozhranie je tvorené Fe-Al inhibič-
nou vrstvou; b  Zn povlak neobsahuje žiadne krehké Fe-Zn 
intermetalické zlúčeniny.  

V súlade s výsledkami iných autorov2 bolo na výbrusoch  
zistené, že Fe-Al medzifázová vrstva je tvorená z dvoch vrs-

Obr. 2. Rozhranie Zn povlak – substrát (svetelný mikroskop) Obr. 5. Čiarová EDX analýza pozdĺž medzifázového rozhrania 

Obr. 4. Priebeh zmeny koncentrácie Fe, Al a Zn cez rozhranie 
oceľový substrát – Zn povlak (REM/EDX číarová analýza) 

Obr. 3. EDX spektrum z rozhrania substrát/Zn povlak na obr. 4 
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tiev, a to z veľmi tenkej kompaktnej vrstvy (20 až 60 nm), nad 
ktorou sa nachádza ďalšia menej kompaktná vrstva s hrúbkou 
200 až 600 nm, ale výnimočne až 1 m (obr. 5).  

Z pozorovania povrchu plechu po odstránení Zn povlaku 
vyplynulo, že Fe-Al inhibičná vrstva poyostáva z viacmenej 
rovnoosých  častíc  s  veľkosťou  prevážne  okolo  300  nm 
a v prípade sekundárnej vrstvy okolo 2 m (obr. 6). Celkove 
možno povedať, že obe vrstvy sú tvorené časticami, ktorých 
priemer je zhruba päťnásobne väčší ako ich veľkosť vo verti-
kálnom smere t.j. hrúbky povlakov nameraných na metalogra-
fických výbrusoch (obr. 4). O kompaktnosti Fe-Al vrstvy 
jasne hovoria výsledky čiarovej EDX analýzy na obr. 5 (Al je 
neprerušene detekovaný na celom analyzovanom úseku).  

Značný rozptyl v nameraných hodnotách chemického 
zloženia nás presvedčil, že veľkosť častíc pre stanovenie pres-
ného  pomerného  zastúpenia  jednotlivých  prvkov 
v medzifázovej vrstve prostredníctvom EDX analýzy je nie 
dostatočná. Z toho dôvodu údaje uvedené v Tab. I odpovedajú 
výsledkom analýz nameraných len na časticiach s priemerom 
okolo 2 m a na výbrusoch s hrúbkou vrstvy 600 až 900 nm. 

Z údajov uvedených v tab. I je zrejmé, že výsledky tejto 
práce sú v relatívne dobrom súlade s údajmi iných autorov. 
Predpokladáme, že podobne ako to bolo zistené v citovaných 
prácach, aj v našom prípade je medzifázová vrstva tvorená 
intermetalickou zlúčeninou Fe2Al5ZnX. Namerané výsledky 
v tejto práci potvrdili prítomnosť  Fe-Al zlúčeniny, ktorej 
účinok na pozorovanej zvýšenej únavovej odolnosti IF ocele 
bol prepokladaný v našej predchádzajúcej práci5. Okrem sa-
motného bariérového účinku Fe-Al vrstvy pre ďalší rast úna-
vových trhlín iniciovaných v Zn povlaku, jej pozitívny účinok 
môže spočívať aj v iniciácii tlakových zvyškových napätí 
v substráte (predpokladané ťahové napätia v Fe-Al vrstve). 
Prítomnosť zvyškových napätí naznačovali výsledky mecha-
nických vlastností, kedy oproti dodanému stavu mali vzorky 
s odstráneným zinkom hodnoty medze sklzu aj medze pev-
nosti približne o 5 % nižšie a protichodne s tým mali ťažnosť 

naopak mierne zvýšenú (údaje prevzaté z práce5). Rozdiely 
v tvare ťahových diagramov boli detekované až v etape vytvá-
rania krčku, kedy v porovnaní so vzorkami bez Zn povlaku 
u vzoriek so Zn dochádzalo k akcelerácii procesu porušova-
nia. Pre overenie, či dané výsledky sú spojené z redistribúciou 
zvyškových napätí, boli prevedené rozsiahle merania mikro-
tvrdosti (HVM). Oproti vzorkám s odstráneným zinkom, na 
vzorkách v dodanom stave boli namerané len o málo vyššie 
HVM hodnoty (priemerne o 10 jednotiek HVM) a aj to len 
v tesnej blízkosti medzifázového rozhrania (< ako 10 až 
20 m). Je zrejmé, že kvantifikáciu tlakových napätí by bolo 
potrebné overiť vhodnejšou metodikou, avšak výsledky ich 
samotnú existenciu naznačujú. Na potvrdenie alebo vyvráte-
nie  oboch  predpokladaných  účinkov  Fe-Al  zlúčeniny 
(bariérový,  resp.  existencia  tlakových napätí)  na  únavové 
vlastnosti danej IF ocele budú zamerané ďalšie plánované 
experimentálne práce. 

 
Autori ďakujú grantovej agentúre VEGA SR za finančnú 

podporu tejto práce, ktorá bola realizovaná v rámci riešenia 
projektu č. 2/0195/09. 
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o materiáloch, HF TU v Košiciach, Košice, Slovakia): Analy-
sis of a Fe-Al Interfacial Layer in Zinc Coated HX180YD 
Steel 

 
The coating microstructure of the hot-dip zinc galva-

nized interstitial free steel was investigated by metallographic 
analysis  followed  by  measurement  of  the  microhardness. 
Analysis of chemical composition was performed by scanning 
electron microscopy with energy dispersive X-ray facility 
(EDX). It was determined that the Fe-Al intermetallic layer in 
a two-layer arrangement occurs on the steel substrate/Zn in-
terface. In accordance with data reported in the literature, the 
lower layer in contact with the substrate was a very small 
compact layer, having thickness of the order of 2060 nm and 
the upper layer comprised larger, around 400 nm in thickness. 

Al [%] Fe [%] Zn [%] Poznámka 
32,3-35,1 39,7-50,0 14,6-20,1 Metalografický výbrus 
33,0-43,0 45,1-51,2 11,9-17,2 Povrch po odstránení Zn 
37,0-46,0 31,0-37,0 18,0-25,0 Výsledky práce [7] 
42,5-50,7 41,8-44,0 9,0-12,0 Výsledky práce [8] 

Tabuľka I 
Chemické zloženie medzifázovej vrstvy (hmotnostné percentá) 

Obr. 6. Morfológia Fe-Al-Zn častíc (po odstránení Zn povlaku) 


