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1. Bevezetés
A

tűzihorganyzás

az

acéltermékek

korrózióvédelmének

egyik

legfőbb

és

leghatékonyabb eszköze. Egyetlen hátránya az esztétikai megjelenés, az egyhangú szürke
szín, amely sok esetben kevésbé közkedveltté teszi az eljárást. A legelterjedtebb megoldás
erre a problémára a duplex bevonat, mely során a tűzihorganyzott felület egy tetszőleges színű
fedőréteget, például festék bevonatot kap. A témát kutatók érdeklődésének viszont
folyamatosan középpontjában áll annak megoldása, hogy a tűzihorgany bevonat egy lépésben
legyen színes.
Ennek megoldása lehet az 1960-as években kifejlesztett színező tűzihorganyzás, amely
során a horganyfürdőt olyan elemekkel ötvözik, amelyek a tűzimártó horganyzást követően
színes oxidfilmet képeznek a bevonat felületén. Ez az eljárás azóta is széles körben kutatott,
ipari alkalmazásba viszont nem került. A zömében távol-keleti kutatók vizsgálataik során
megállapították milyen horganyfürdő összetétel esetén alakulnak ki a felületen a különböző
színek. Ezek alapján megállapítható, hogy a titán valamint a mangán az a két ötvöző, amely
alkalmas a színező tűzihorganyzás megvalósítására. Lényeges viszont a horganyfürdő
hőmérséklete, az ötvöző mennyisége, valamint a közvetlenül a horganyzás utáni kezelés.
Ezek a publikációk nem tartalmaznak teljes technológiai leírásokat, valamint a
különböző színek képződésének elméleti magyarázatát, a különböző változó paraméterek
hatását a kialakuló színekre. Egy közelmúltban írt hazai publikációban viszont a Zn-Ti
rendszer részletes elemzésre került mind elméleti modellezésekkel, mind gyakorlati
kísérletekkel. A horganyfürdő titánnal történő ötvözése esetén a legfőbb jellemző, hogy a
beötvözött titán tartalomnak szinte alig van hatása a kialakuló sárga, lila és kék színekre, tehát
a kialakuló színek nem a koncentrációtól függenek. Sokkal inkább befolyásolja a
horganyfürdő hőmérséklete, valamint a fürdőből történő kiemelés sebessége és az azt követő
hűlési sebesség. Eddigi szakirodalmakból ismert, hogy a mangánnal való ötvözés esetén a
színek kialakulása viszont erősen koncentrációfüggő, továbbá a sárga, lila és kék színek
mellett megjelenik a zöld szín is. Doktori kutatásaim elsődleges célja, hogy a Zn-Ti
rendszerhez hasonlóan a Zn-Mn rendszert is részletesen vizsgáljam.
Disszertációm első részében a színező tűzihorganyzás szakirodalmát dolgozom fel,
második részében komplex elméleti számításaim segítségével tervezem meg a harmadik
részben bemutatandó kísérleteimet. Disszertációm végén értelmezem a kapott eredményeket,
végül megfogalmazom az új tudományos eredményeimet, téziseimet.
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2. Szakirodalmi áttekintés
A színező tűzihorganyzás lényege, hogy a horganyzás után egy színes oxidfilm
képződik közvetlenül a horganyzott acél horgany bevonatán, mégpedig a horganyfürdő
ötvözőinek szelektív oxidációja által. A horganyfürdő ötvözőinek megválasztása tehát nagyon
fontos ahhoz, hogy a fürdőből való kivétel utáni hűlés során ezen ötvözőelemek preferenciális
oxidációja által fényinterferenciás szín és réteg alakuljon ki. A színező tűzihorganyzáshoz
tehát olyan ötvözőelemre van szükség, melynek affinitása az oxigénnel nagy, ezáltal elősegíti
a fényinterferencia film kialakulását. Ahhoz, hogy a horganyfürdő képes legyen színessé
tenni a bevonatot, a következő szempontokat kell figyelembe venni az ötvözőelemek
kiválasztásánál:


az ötvözőelemnek a cinkhez képest nagyobb affinitással kell rendelkeznie az oxigén
felé, így az preferenciálisan oxidálható lesz,



az ötvözőelem hatására kialakuló oxidnak stabilnak kell lennie, így meghatározott
vastagságú fényinterferencia filmet tud kialakítani,



a tűzihorganyzás hőmérsékletén belül (420 – 600 °C) az ötvözőnek ne legyen magas
olvadáspontú intermetallikus vegyülete a cinkkel, így az ötvözőelem legyen alkalmas
arra, hogy a kívánt filmréteg kialakuljon, mindeközben fontos, hogy a horganyfürdő
viszkozitása ne növekedjen jelentősen.

Az 1. ábrán Le és Cui szakirodalmának egyik leglényegesebb megállapítását láthatjuk,
melyen a Zn-Mn ötvözettel horganyzott, színeződött felületű, 50×70×1,2 mm méretű Q235B
acél mintalemezek színeződési régióit a horganyzási hőmérséklet és a mangán tartalom
függvényében, 60 másodperces mártási időt követően mutatják be. Ez a diagram kizárólag
arra az esetre vonatkozik, amikor a mintalemezeket a horganyfürdőből történő kiemelés után a
levegőn hűtötték le.

1. ábra: Zn-Mn horganyfürdőben horganyzott acéllemezeken kialakuló színek levegőn hűtés
esetén (Le és Cui alapján1)
1

Q.C. Le, J.Z. Cui: Investigation on colorization regularity of coloring hot-dip galvanization processing, Surface
Engineering, 2008., Volume 24., Number 1., 57-62. old.
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Le és Cui elsőként azt állapították meg, hogy a levegőn hűlt mintalemezek esetén a kialakuló
színek a horganyfürdő összetételétől (egész pontosan mangán tartalmától) valamint a fürdő
hőmérsékletétől függenek. Az 1. ábráról látható, hogy mind a hőmérséklet, mind a mangán
koncentrációjának változása jól elkülöníthető színrégiókat okoz. A mangánnal történő ötvözés
esetén kék, sárga, zöld valamint lila színek érhetőek el a horganyzást követően. A kék és a
sárga színek leginkább alacsonyabb hőmérsékleten képesek kialakulni, míg a zöld és a lila
színek főként magasabb horganyzási hőmérséklettel érhetőek el.

3. Tudáshiány, a doktori kutatás célkitűzései
A cink-mangán horganyfürdőben megvalósított színező tűzihorganyzás szakirodalom
kutatásának eredményeképpen a következő tudáshiányt állapítottam meg:


A szakirodalmakból nem derül ki, hogy a bennük található kísérleteket megelőzte-e
valamilyen elméleti számítás, amelyre alapozták a kísérleteiket,



Nem található a szakirodalmakban a mérési eredményeik elméleti alátámasztása, mint
például a felületi mangán-oxid réteg sztöchiometriája,



A szakirodalmakban mindössze Auger elektron spektroszkópiával vizsgálták néhány
lemezük felületét, a modern felületanalitikai eszközöket (GD-OES: Glow Discharge
Optical Emission Spectrometer vagy SNMS: Secondary Neutral Mass Spectrometer)
nem alkalmazták,



A szakirodalmakban nem vették figyelembe a színképződésnél a horganyfürdő
különböző szennyező elemek oxidjainak befolyását a kialakuló színekre,



A színképződés előrevetítésére nem alkalmaztak optikai elemzést,



A kísérletek leírásánál számos kísérleti körülmény nem tisztázott, például az
ötvözéshez használt anyagok (cink, mangán) összetétele, a mangánnal történő
horganyfürdő ötvözés hatásfoka, vagy a felület előkészítő anyagok típusa, összetétele,



Nem határozták meg a színeződés kezdetének koncentráció határát, hogy melyik az a
legalacsonyabb mangán koncentráció, ahol már megjelenik a fémes ezüsttől eltérő
szín,



Minden kísérlet esetén azonos, 1,2 mm vastagságú acéllemezeket alkalmaztak, így
nem határozták meg a horganyzásra kerülő acél alapanyag falvastagságának hatását a
kialakuló színekre,
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Nem tartalmaznak a szakirodalmak a színező tűzihorganyzott termékek felhasználása
szempontjából fontos tulajdonságok vizsgálati eredményeit sem, például kopásállóság
vagy korrózióállóság vagy a színek tartóssága a Zn-Mn rendszerben,



A szakirodalmakban található kísérletek mindegyike laborkísérlet, de nem ismert,
hogy milyen mennyiségű horganyfürdővel dolgoznak. Nagyobb méretű, akár ipari
kísérletekről, egyáltalán azok megvalósíthatóságáról szintén nem tartalmaznak
információt ezen szakirodalmak.

Fentiek alapján megfogalmaztam doktori kutatásaim célkitűzéseit, melyek az alábbiak:
1. Előzetes elméleti analízis készítése a Fe/ Zn-Mn/ levegő rendszerre, aminek célja annak
elméleti előre vetítése, hogy várhatóan milyen feltételek mellett milyen mangán-oxid fog
keletkezni az acéllemezt fedő cink réteg és levegő határfelületén, várhatóan milyen
vastagon és milyen színnel, illetve ehhez milyen mangán koncentráció tartozik. Azt is
érdemes előre látni, hogy a Zn-Mn olvadékot óhatatlanul szennyező elemek közül
melyiknek és milyen minimális koncentráció mellett van esélye oxidként a mangán-oxid
(ok) helyett a felületen megjelenni és ezzel befolyásolni a kialakuló színt. Ezen elméleti
számítás eredményeit alapul véve lehet majd tudományosan megalapozott, részletes
kísérleti tervet készíteni, melynek lényege: milyen paraméterekkel milyen kísérleteket
tervezek végezni és azok eredményeit milyen módszerekkel és hogyan tervezem
kiértékelni.
2. Az 1. pont alapján elkészített kísérleti tervnek megfelelő kísérletsorozat elvégzése, ideértve
a keletkező minták teljes körű analízisét.
3. Az eredmények összevetése az irodalommal és az 1. pontban kapott elméleti predikcióval.
Szükség esetén kiegészítő kísérleti terv készítése és azok elvégzése addig, amíg nincs
elegendő mennyiségű és minőségű (reprodukált) kísérleti adat ahhoz, hogy a 4. pontra
léphessek.
4. A laboratóriumi színező tűzihorganyzási kísérletek alapján a technológia ipari körülmények
közötti megvalósíthatóságának vizsgálata.

4. A felhasznált alapanyagok, berendezések, eljárások
A kísérleteket elméleti számítások alapozták meg, melyek főleg a kémiai
termodinamika és az optika ismert törvényszerűségeit alkalmazzák annak megállapítására,
hogy az acél / Zn-Mn / levegő rendszer külső határfelületén milyen oxidok keletkeznek
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milyen vastagsággal és azok várhatóan milyen színt adnak. Ezek a számítások alapozzák meg
az 1- tézist. A többi tézis kísérleti munka eredménye, melyek feltételeit a továbbiakban
specifikálom.

4.1. Alapanyagok
Olyan cinkre volt szükségem a kísérletek elvégzéséhez, amely még ötvözőmentes:
ennek a kritériumnak az ún. SHG2 anyagminőségű, ötvözetlen horganytömb felelt meg. Ezt az
alapanyagot alkalmazzák azok a horganyzó üzemek, akik saját maguk végzik a horganyfürdő
ötvözését. Az ötvözésre használandó mangánt elektrolit mangán formájában sikerült
beszereznem, amely ICP mérés alapján 99,94% tisztaságú volt. A kísérletekhez használt
acéllemez a Dunaferr által gyártott, alacsony ötvöző tartalmú, hidegen hengerelt DC04 jelű
acéllemez volt, melyet két különböző vastagságban (0,8- és 1,5 mm) használtam fel. A
horganyzásra kerülő acéllemezek felületét horganyzás előtt megfelelően előkészítettem. A
lemezdarabok horganyzását laboratóriumi körülmények között végeztem, az ipari darabáru
horganyzás száraz technológiájával azonosan.
4.2. A laboratóriumi színező tűzihorganyzás megvalósításának berendezései
A kísérletek elvégzését a korábbi, horganyzási kísérletekhez használt, de általam
továbbfejlesztett laboratóriumi horganyzó berendezéssel végeztem el. A laboratóriumi
horganyzót, valamint főbb szerkezeti egységeit a 2. ábrán mutatom be.

4.3. Az üzemi kísérlet berendezései
A kísérletek elvégzésében Magyarország egyik legnagyobb horganyzó vállalata volt
segítségünkre, az ő üzemükben hajthattuk végre üzemi kísérleteinket az évkezdés előtti leállás
alkalmával. Érthető gazdasági és technológiai okokból nem lett volna célszerű az üzemben
található ~800 tonna cinket tartalmazó horganyzókádat beötvözni mangánnal, arról nem is
beszélve, hogy már csupán 0,1 m/m% mangán koncentrációhoz is 800 kg mangánra lett volna
szükség. Éppen ezért egy „kád a kádban” rendszer megvalósításával végeztem kísérleteimet,
mely során egy 1 m hosszú × 0,3 m széles × 0,7 m magas, 10 mm vastagságú acéllemezből,
külön erre a célra, az üzemben hegesztett kádat használtam (3. ábra). A horganyzás
hőmérséklete – 450 °C – így adott volt, hiszen a kísérleti kádat a 800 tonnás horganyzókádba
merítettük bele.
2

SHG = Special High Grade tisztasági fokkal rendelkező cink
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2. ábra: Az általam továbbfejlesztett, saját laboratóriumi horganyzó berendezés főbb
egységei: 1. Ellenállás fűtésű olvasztókemence, 2. Mozgatószerkezet a minta beengedéséhez
és kiemeléséhez, 3. Mintabefogó, 4. Hőelem közvetlenül az olvadékban, 5. Tápegység a
mozgatómotorhoz, 6. Ellenállás fűtésű hőkezelő kemence az utólagos hőntartáshoz

3. ábra: A kísérleti horganyzókád behelyezve a nagy kádba, valamint kiemelve
4.4. A kiértékeléshez használt vizsgálati módszerek, eszközök


ICP elemzés



Az SNMS mélységprofil elemzés



GD-OES mélységprofil elemzés



Sópermetkamra (gyorsított korróziós vizsgálat)



Koptató vizsgálat (saját építésű, sóderágyas berendezéssel)
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5. Tézisek
1. A kísérleteimet megalapozó kémiai termodinamikai és optikai számításokkal, figyelembe
véve az irodalomban ismert termodinamikai és optikai információkat, a következő, az
irodalomban eddig nem közölt elméleti megállapításokat tettem:
1a. A rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján meghatároztam a Zn-olvadékban végtelen
híg oldatban lévő Mn aktivitási tényezőjének közelítő hőmérsékletfüggését:
=
ahol

∙

−

(A)

(K) az abszolút hőmérséklet.

1b. Kiszámítottam és megszerkesztettem az Mn-O fázisdiagram levegő atmoszférában
érvényes, alacsony hőmérsékletű fázisdiagram részletét, amit az A. ábrán mutatok be.

A.ábra: Az Mn-O levegőn érvényes fázisdiagramjának alacsony hőmérsékletű részlete
1c. Amennyiben a Zn-olvadék Mn-t is tartalmaz, és a Zn-Mn olvadék levegővel érintkezik,
akkor a sokfajta lehetséges mangán-oxid közül a felületen az MnO oxidréteg fog
megjelenni.
1d. A Zn-Mn olvadékban oldott mangán a felületi ZnO réteget akkor fogja MnO rétegre
cserélni, ha az olvadék mangán tartalma nagyobb egy kritikus értéknél (

,

, Mn-

móltört, dimenziómentes), aminek hőmérsékletfüggése ( , K):
,

=

−4,5207 −
7

,

(B)

Példaként T = 450 oC = 723 K hőmérsékleten a (B) egyenletből:

= 3,48.10-4, amit

,

megszorozva 84,0 - val3 0,0292 tömeg % kritikus Mn tartalmat kapunk.
1e. A Zn-Mn olvadék/levegő határfelületen keletkező MnO-réteg maximális vastagságára
(

,

,

) a következő elméleti képletet vezettem le:
,

ahol

(

= 1,41 ∙

∙

−

) az acélréteghez tapadt Zn-Mn réteg vastagsága,

dimenziómentes) a Zn-olvadék kiindulási Mn-móltörtje,
számított kritikus Mn-móltört. T = 723 K-en a (B) egyenletből
horganyfürdőt maximum 0,1 m/m% mangánnal ötvözöm,
= 60

(C)

,

, akkor a (C) képletből

,

,

(mol/mol,

a fenti (B) képlettel
,

= 0,000348; ha a

= 1,19 · 10-3, és ha

= 71 nm maximális MnO vastagság

adódik. A valóságban a (C) egyenlettel számolthoz képest vékonyabb MnO rétegre
számítunk, hiszen annak növekedése kinetikailag gátolt, illetve jellemzően 1
tömegszázaléknál kisebb mangán koncentrációval dolgoztam.
1f. A Zn-Mn olvadék/vas határfelületen a Mn nem fog dúsulni, így ez a körülmény nem fogja
módosítani a (B-C) képletekkel kiszámolt értékeket.
1g. Miután a kritikusnál nagyobb Mn-tartalmú Zn-Mn olvadék/levegő határfelületen kialakult
az első MnO réteg, annak levegővel érintkező külső felülete tovább fog oxidálódni, és
végeredményben egy relatíve vastag MnO réteg felett a következő sorrendben fognak
relatíve vékony további oxidrétegek kialakulni, a hőmérséklet függvényében:
 444 oC alatt: Zn-Mn / MnO / Mn3O4 / Mn2O3 / MnO2 / levegő,
 444 – 898 oC közötti hőmérséklet tartományban: Zn-Mn / MnO / Mn3O4 / Mn2O3 / levegő,
 898 – 1510 oC közötti hőmérséklet tartományban: Zn-Mn / MnO / Mn3O4 / levegő,
 1510 oC felett az oxidbevonat csak egyrétegű lesz: Zn-Mn / MnO / levegő.
1h. A Zn-Mn ötvözet előállításához használt SHG minőségű Zn és elektrokémiailag előállított
Mn összesen 18 ismert szennyezője közül (Al, As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Ni,
P, Pb, S, Sb, Si, Sn) csak a következő három elem oxidja jelenhet meg a felületen, és azok
is csak a zárójelekben megadott maximális vastagságokkal (feltéve, hogy a horganyréteg
60 m vastag, egyéb esetekben a következő zárójelekben megadott értékek ezzel a
vastagsággal arányosan változnak): SiO2 (31 nm), Al2O3 (11 nm), B2O3 (10 nm).
3

≅ 84 ∙
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1i. Elméleti optikai elemzéssel kimutattam, hogy az elsőnek keletkező MnO rétegnek csak
akkor lesz a felületen az interferenciából származó színmódosító hatása, ha minimum 43
nm vastagságú réteget hoz létre a Zn-Mn/levegő határfelületen. Ezt az értéket
behelyettesítve a fenti (C) egyenletbe (figyelembe véve a szennyező elemek hatását is),
meghatároztam a Zn-Mn olvadék minimális Mn-móltörtjét, ami ahhoz kell, hogy a felület
elszíneződjön:
,

ahol

=

,

+

.

… ,

(D)

értékét m-ben kell behelyettesíteni. Az irodalmi átlag

horganyvastagságot feltételezve és a 723 K-hez tartozó

,

= 60

= 0,000348 értéket

felhasználva (ami a fenti (B) egyenletből számolható), a (D) egyenletből adódó érték:
,

= 0,000419…0,000856, ami 0,035…0,072 tömegszázalék minimálisan

szükséges Mn-tartalomnak felel meg a Zn-Mn olvadékban.
1j. Elméleti optikai elemzéssel kimutattam, hogy amennyiben a Zn-Mn/levegő határfelületen
csak egyrétegű MnO réteg keletkezik, akkor az interferencia hatására az MnO réteg
vastagságának

függvényében

az

A.

táblázatban

megadott

színek

várhatóak.

Megállapítottam, hogy a szennyező elemek oxidjai (abban a maximális vastagságban,
ahogy azt az 1h tézispontban kiszámoltam), önmagukban nem képesek színessé tenni a
felületet. Azonban valószínű, hogy az MnO által keltett színre az egyéb oxidrétegeknek
módosító hatása lesz, amit a (D) egyenletben már figyelembe vettem.
A. táblázat: Az elméleti kapcsolat az MnO réteg vastagsága és a Zn-Mn/MnO/levegő
rendszer színe között, természetes beeső fényben, szennyezők nélkül számolva
MnO rétegvastagság, nm
0 < d < 43
43 < d < 52
52 < d < 60
60 < d < 68
68 < d < 75
75 < d < 82
82 < d < 90
90 < d < 104
104 < d < 120
120 < d < 136
136 < d < 150

9

Látható szín
ezüst (eredeti Zn)
zöld
sárga
lila
kék
kék és türkiz keveréke
türkiz
lila
kék
zöld
zöld és sárga keveréke

2. Laboratóriumi kísérleteim elvégzéséhez kidolgoztam a cink olvadék mangánnal való
ötvözésének laboratóriumi eljárását. A különböző módszerek mindegyike hasonló
hatékonyságú ötvözéshez vezetett, ami az ICP mérések eredményei alapján kb. 65% volt. A
szakirodalmakban erre vonatkozó hasznosulási hatásfokról nem tesznek említést, mivel ott
Zn-Mn mesterötvözettel dolgoztak. Az általam legegyszerűbbnek ítélt ötvözési eljárás során
az elektrolit mangán ötvözőt a szobahőmérsékletű szilícium-karbid tégely aljára helyeztem,
majd erre került rá a feldarabolt SHG cink. A tégelyt egy acéllappal fedtem le, majd
elkezdtem a felfűtést. Ennek eredményeképpen mikor az SHG cink 420 °C-on megolvadt,
addigra az elektrolit mangán ötvöző is előmelegedett, valamint az ötvöző közvetlenül a
megolvadt cinkbe került, nem volt szükség a nehézkes, felülről történő adagolásra, mely után
a mangán lapkákat a horganyfürdő felülete alá kellett juttatni.

3. Az acélon megszokott fémes / ezüstös színű horganybevonatot sikerült színessé tennem a
következő, konstans értéken tartott technológiai paraméterekkel:
 a horganyzott lemez DC04 (DIN St14) anyagminőség, alacsonyan ötvözött acél;
méretei: 100 × 80 mm (magasság×szélesség), ebből horganyzásra kerülő felület 80 × 80
mm; vastagsága 0,8 és 1,5 mm;
 horganyzás előtti felület előkészítés:
o 10 perc hideg zsírtalanítás (Beizentfetter-beta +Surfaclean N850 vizes oldata + sósav)
o 10 perc sósavas pácolás (33% töménységű sósav + Hexametilen-tetramin vizes oldata)
o 10 perc fluxolás (Florflux + Polytensid vizes oldata)
o majd szárítás a horganyfürdő felett.
 horganyfürdő összetétele: kiindulás SHG minőségű, 99,99% tisztaságú cinkből, ötvözve
változó koncentrációban elektrolit mangánnal;
 az acéllemez horganyfürdőbe való eresztésének és kihúzásának sebessége: 50 mm/s; az
acéllemez tartózkodási ideje a horganyfürdőben: 30 s;
 levegő nyomása, összetétele és hőmérséklete: normál légköri;
 salaklehúzás: kimondottan erre a célra kialakított acél terelőlemezzel.

3.a. A horganybevonat színének változását a horganyzás hőmérséklete, az acéllemez
vastagsága és a Mn-Zn olvadék mangán koncentrációja befolyásolta.
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3.b. Az előkísérletek eredményei szerint a fémes ezüsttől eltérő kék szín 0,018 – 0,057 m/m%
mangán tartalomnál jelenik meg. Ez a kísérletileg meghatározott intervallum igazolja az
1.i. tézispontban megjelölt 0,035-0,072 m/m% elméleti intervallum helyes voltát.

B. ábra: 0,018 – 0,042 – 0,057 m/m% mangán tartalmú horganyfürdőben előállított
acéllemezek
3.c. 450 oC-on , 0,25 és 0,5 m/m% mangán tartalom esetén a bevonat színe sárgára változott,
ennek teltsége a mangán tartalom növelésével egyre intenzívebbé vált és tolódott a
rózsaszín felé. 480 °C-on lila, 510 °C-on jellemzően zöld, ennél magasabb
hőmérsékleteken (540, 570, 600 °C) már kizárólag vegyes színű, szivárványos
felületeket tudtam elérni.
3.d. Magasabb mangán koncentráció esetén (0,6 és 0,75 m/m%) a horganyfürdő
kezelhetősége alacsony horganyzási hőmérsékleten nehézzé vált, az olvadék nehezen
nedvesítette az acéllemez felületét, így sok esetben nem alakult ki egységes
horganybevonat. 480 °C-os, vagy magasabb horganyzási hőmérsékleten viszont az
olvadék jól kezelhetővé vált, és megfelelő horganybevonattal rendelkező acéllemezeket
lehetett előállítani benne. Ilyen esetben a legjellemzőbb kialakuló szín a lila és a zöld
voltak, színük élénk, telt, intenzív. A kialakuló színek rendszeréről készítettem egy, a
szakirodalomhoz hasonló diagramot, amelyben saját eredményemet ábrázoltam. Ez
alapján meghatároztam az egyes színek képződésének tartományait (C. ábra).
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C. ábra: A mangán koncentráció és a horganyzási hőmérséklet együttes hatása a kialakuló
színekre
3.e. Megállapítottam, hogy a horganyzáshoz használt acéllemezek vastagsága befolyásolja a
kialakuló

színeket.

Azonos

horganyzási

paraméterek

mellett,

de

eltérő

lemezvastagságnál a vastagabb, nagyobb hőkapacitással rendelkező acéllemezen
erőteljesebb színárnyalatok vagy színváltások jelentek meg. A nagyobb hőkapacitás
miatt a vastagabb lemez később hűlt le, így a horganyrétegben lévő mangánnak több
ideje volt a felületre diffundálni és ott vastagabb mangán-oxidot képezni (D. ábra).
Annak érdekében, hogy jól látható legyen a horganyzásra kerülő acéllemez
vastagságának hatása a kialakukló színekre, készítettem egy diagramot, amelyen a 0,8és 1,5 mm vastagságú acéllemezeken, különböző horganyzási hőmérsékleteken
kialakult színeket ábrázoltam. Megállapítottam, hogy a horganyfürdő hőmérsékletének
változásával eltérő színű bevonatok alakulnak ki 0,8- és 1,5 mm-es acéllemez esetén (E.
ábra).
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Horganyzás hőmérséklete: 450 °C
Horganyfürdő mangán tartalma: 0,25 m/m%
Lemez vastagsága: 0,8 mm
Lemez vastagsága: 1,5 mm

Horganyzás hőmérséklete: 480 °C
Horganyfürdő mangán tartalma: 0,5 m/m%
Lemez vastagsága: 0,8 mm
Lemez vastagsága: 1,5 mm
D. ábra: Páronként azonos horganyzási paraméterekkel, de eltérő acéllemez vastagsággal
előállított, különböző színű acéllemezek

Horganyfürdő hőmérséklete, °C

650
600

Szivárványos

550
Zöld

500
Lila
Sárga

450

Kék

400
0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Horganyzott acéllemez vastagsága, mm

E. ábra: A kialakuló színek a horganyzásra kerülő acéllemez vastagságának és a horganyzási
hőmérséklet függvényében 0,5 m/m% mangán tartalmú horganyfürdőben
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3.f. A laboratóriumi horganyzási kísérleteim során alkalmazott öt különböző mangán
koncentrációjú horganyfürdőben és hét különböző hőmérsékleten előállított acéllemezek
közül a 450-, 480- és 510 °C horganyzási hőmérsékleten értem el a legjobb felületi minőségű
lemezeket. A kapott eredményekből megállapítottam, hogy adott hőmérsékleten a mangán
koncentráció növekedése, valamint adott mangán koncentráción a hőmérséklet növekedése is
a színek változását, egész pontosan a színek élénkülését és színváltásokat eredményeztek, a
kék-sárga-rózsaszín-lila-zöld színsorrendben (B. táblázat).
B. táblázat: 0,8 mm vastagságú színező tűzihorganyzott acéllemezek különböző mangán
koncentráción (0,1-, 0,25-, 0,5-, 0,6-, 0,75 m/m%) valamint különböző hőmérsékleten (450-,
480-, 510 °C) előállítva

Mangán koncentráció, m/m%

Horganyzás hőmérséklete, °C

0,1

0,25

0,50

0,6

0,75

450

480

510

Eredményeimet összevetettem a rendelkezésre álló szakirodalmakkal is, és megállapítottam,
hogy a színek kialakulási sorrendjében, főként az adott mangán tartalomhoz és horganyzási
hőmérsékletekhez tartozó színekben eltérés tapasztalható. Ez az eltérés adódott egyrészt
abból, hogy a távol-keleti kutatók nem 0,8 mm vastagságú, hanem 1,2 mm-es acéllemezt
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használtak kísérleteikhez. Emellett nem ismert az, hogy a szakirodalomban használt
horganyfürdő milyen szennyező elemeket tartalmazott.

4. A színes felületű horganyzott acéllemezeken végzett SNMS és GD-OES vizsgálati
eredményeimből a következőket állapítottam meg:
4.a. Elméleti számításaim ellenőrzése céljából az SNMS mérések során meghatároztam a
felületi mangán-oxid réteg sztöchiometriáját. A mérések során a felületi oxidrétegben az
átlagos mangán/oxigén mólarány a következők szerint alakult: kék: 1,01 ± 0,08, sárga: 0,94
± 0,07, rózsaszín: 1,06 ± 0,10, lila: 1,06 ± 0,10, zöld: 1,10 ± 0,09. Ezen értékek mindegyike
jól egyezik az elméletileg előrejelzett MnO sztöchiometriájával.

4.b. A lemezvastagság hatását a kialakuló színekre szintén SNMS mélységprofil analízissel
állapítottam meg. A lemezvastagság növelésével (0,8 mm → 1,5 mm) ugyanazon horganyzási
paraméterekkel eltérő felületi színt értem el, melyekhez eltérő MnO rétegvastagság is
tartozott. A 0,8 mm vastagságú acéllemez színező tűzihorganyzása esetén a horganyzási
hőmérséklet növekedésekor kisebb MnO réteg növekedési sebességet állapítottam meg, mint

MnO réteg vastagsága, nm

az 1,5 mm vastagságú acéllemez esetében (F. ábra).

250

250

0,8 mm vastag acéllemez
1,5 mm vastag acéllemez

200
150

155

145
120

100
50
0
450

480

Horganyzás hőmérséklete, °C

F. ábra: Az MnO réteg SNMS-sel mért vastagságának függése az acéllemez vastagságától
(lásd felirat) és a horganyzási hőmérséklettől 0,5 m/m% mangán tartalom esetén
4.c. A GD-OES mennyiségi mélységprofil elemzéssel két fő vizsgálatot végeztem: a
felületi MnO réteg és a horganyréteg vastagságának mérését. Jóllehet, a GD-OES berendezés
az SNMS-hez képest kisebb felbontó képességű, kidolgoztam viszont egy kiértékelési
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módszert, melynek alapja az volt, hogy a felületi MnO réteg vastagságát a felületen mért
mangán vastagságával azonosítottam. Ehhez abból indultam ki, hogy a horganyzott
acéllemezek felületén lévő mangán kizárólag oxid formájában lehet jelen, így az ott detektált
mangán vastagsága megegyezik a mangán-oxid vastagságával.
Az így kapott eredményeket összevetettem az SNMS mérések eredményeivel, melyekből
megállapítottam, hogy minél vastagabb a mangán-oxid réteg, annál pontosabban képes a GDOES berendezés is mérni a vastagságát. A G. ábra két diagramjáról megállapítottam, hogy
mind 0,8, mind 1,5 mm vastagságú lemez esetén a GD-OES / SNMS mérések aránya, az
SNMS-sel mért MnO rétegvastagság függyvényében tart az egyhez. Tehát minél vastagabb a

1,75

2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25

1,5 mm vastag acéllemez

0,00
0

50

100

150

200

250

300

GD-OES / SNMS arány

GD-OES / SNMS arány

felületi MnO réteg, annál nagyobb megbízhatósággal képes azt a GD-OES berendezés mérni.

1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,8 mm vastag acéllemez

0,00
0

350

MnO vastagsága SNMS-sel mérve, nm

50

100

150

200

250

300

MnO vastagsága SNMS-sel mérve, nm

G. ábra: A GD-OES/SNMS mérésekkel mért MnO rétegvastagság aránya a valós, SNMS-sel
mért mangán-oxid rétegvastagság függvényében
5. Vizsgáltam a színező tűzihorganyzott acéllemezek kopásállóságát, korrózióállóságát és a
színek tartósságát.
5.a. A kopásállóság vizsgálat alapján megállapítottam, hogy utókezelés nélküli színes
felületű acéllemez kopásállósága a mangán-oxid rétegvastagság növekedésével nőtt. Abban az
esetben, ha a színes acéllemez felülete lakkozva vagy passziválva volt, a kopásállóság
jelentősen megnőtt, kiemelten a lakkozott mintánál. A legjobb kopásállósága az utólagosan
hőntartott daraboknak volt, amelyek még az 5 × 30 másodperces sóder-közeges koptatás után
is megtartották színüket.

5.b. A sópermetkamrás gyorsított korróziós vizsgálatok eredményeiből megállapítottam,
hogy a fehérrozsda vékonyabb mangán-oxid réteg esetén már néhány óra után megjelenik a
felületen. A fehérrozsda megjelenése a mangán-oxid réteg vastagodásával egyre későbbre
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tolódott. Abban az esetben, ha a színező tűzihorganyzott darabokat utólagos felületkezeléssel
láttam el, a korrózióálló képesség is javult, legjobban a passzivált felületű daraboknál.
5.c. A színek tartósságát is vizsgáltam, mely során a mintalemezek 11 napot töltöttek
laboratóriumi – zárt – környezetben, napi háromszori desztillált vizes permetezéssel, majd
vidéki – nyílt – környezetbe kerültek, ahol 172 napot voltak (2017. május 18-ig). A
színtartóssági vizsgálat eredményei alapján megállapítottam, hogy a színező tűzihorganyzott
mintalemezek színtartóssága a mangán-oxid rétegvastagság növekedésével egyre jobb volt,
bár a színek még a legvékonyabb mangán-oxid rétegvastagság esetén sem tűntek el.
6. A 8-9 kg Zn-Mn olvadékkal végzett laboratóriumi kísérleteimet kiegészítettem 800 kg
Zn-Mn olvadékban végzett félipari kísérletekkel is, aminek hőmérséklete adott volt és
megegyezett az ipari gyakorlattal: 450 °C. Kidolgoztam a Mn ötvözés egy ipari módszerét,
aminek hatékonysága az ICP szerint ~33-50 % volt. Az ötvözés során a kísérleteimhez
használt A10 méretű szilícium-karbid tégely aljára ~200 cm3 mennyiségű horganyolvadékot
öntöttem, majd ebbe szórtam bele a beötvözni kívánt mangán lapkák felét. Ezt követően újból
~200 cm3 olvadékot öntöttem a tégelybe, és bejuttattam a mangán lapkák fennmaradt részét.
A végén egy utolsó, „záró” horganyfürdő réteggel zártam le az addigra kb. 75%-ig megtelt
tégelyt. Szilárdulás és hűlés után az így keletkező cink+mangán tömböt kivettem a tégelyből
és a horganyfürdőbe helyeztem. Így a mangán a „cinktömbbe zárva” jutott a horganyfürdőbe,
melynek köszönhetően a felületi leégés általi veszteséget le tudtam csökkenteni. Ha ugyanis a
mangán lapkákat a horganyfürdőbe szórtam volna, nem süllyedtek volna el, és a beötvözés
sikertelen lett volna. Ezekben az üzemi kísérletekben három mangán koncentrációval (0,1 –
0,15 – 0,2 m/m%) horganyoztam 0,8 mm vastagságú acéllemeztől a 4 mm falvastagságú
zártszelvényen keresztül egészen a 30 mm vastagságú acél-kockáig sokféle próbatestet. Az
üzemi kísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a növekvő mangán-oxid
rétegvastagság, vagyis a sárgától a zöld felé változó színek nemcsak a horganyfürdő
hőmérsékletének emelésével érhetőek el, hanem állandó hőmérsékleten horganyozva is, ha a
horganyzásra kerülő acél darabok falvastagsága növekszik (H. ábra).
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H. ábra: Az SNMS-sel mért mangán-oxid réteg vastagsága a falvastagság függvényében

6. Kitekintés
Doktori kutatásaim során sikerült laboratóriumban és az iparban is színes
tűzihorganyzott acéllemezeket előállítanom Zn-Mn fémolvadékban.
Azt gondolom, hogy eddigi kutatómunkám igazi gyümölcse az lehetne, ha üzemi
körülmények között is “mindennapossá” válhatna a színező tűzihorganyzás. A technológiai
akadályok (a beötvöződés nem megfelelő hatásfoka, a hagyományos technológiához képest
erőteljesebb salakképződés, a nem egyenletes horganybevonat minőség, a jellemzően
kialakuló nem homogén színek, stb…) mellett azonban gazdaságossági nehézségei is adódnak
a színező tűzihorganyzásnak, hiszen hatalmas költséget jelent egy horganyzóműnek a
horganyzókádjuk beötvözése mangánnal, főként ha figyelembe vesszük a beoldódási
hatásfokát is. Nem beszélve a termelési kapacitásbeli problémákról is, hiszen célszerű lenne
ekkor az üzemeknek legalább kettő horganyzókáddal működniük, hogy az egyik kádjuk
maradhasson a hagyományos (nem színező) tűzihorganyzásos technológia szolgálatában.
Ezek ellenére mindenképpen érdemes volna megteremteni ennek a nagyszerű lehetőségeket
magában rejtő technológiának a gazdasági alapjait is a kutatás-fejlesztési és termelési
tevékenységen

kívül,

a

színező

tűzihorganyzásra

fókuszáló,

speciális

marketing

tevékenységgel. A színesen tűzihorganyzott termékek számtalan felhasználási lehetőséggel
rendelkeznek

a

bel-

és

kültéri

építészetben
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vagy

akár

a

művészetben.
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