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1. Bevezetés 
 

 

Az acél termékek korrózióvédelmének egyik legbiztosabb módszere évszázadok óta a 

tűzihorganyzás. A tűzihorgany bevonat legfőbb előnye a többi korróziógátló bevonattal 

szemben, hogy az olvadt cink nem csupán egy egyszerű védőréteget képez a felületen, mint 

például egy festékbevonat, hanem a hordozó felülettel reakcióba lépve olyan szilárd kötés jön 

létre, amely a felületet érő hatásoknak nagymértékben ellenáll.  

A tűzihorganyzott termékek felületének színezését leggyakrabban pigmentált szerves 

bevonatokkal, tehát festéssel (ún. duplex bevonattal) oldják meg. Ez egyrészt előnyös, mivel 

tetszetősebb, eladhatóbb a termék, ráadásul a bevonat korrózióállósága a kettős 

bevonatolásnak köszönhetően megnő, másrészt hátrányos, mivel növeli az előállítás 

költségeit. Kevésbé ismert és elterjedt eljárás, amikor a tűzihorganyzó fürdőt nagy 

reakcióképességű, több oxidációs fokkal rendelkező átmeneti fémekkel, mint például titánnal, 

vagy mangánnal ötvözik. Ekkor ugyanis a tűzihorganyzással egyidőben olyan felületi 

reakciók mennek végbe a horganyzásra kerülő terméken, amelyeknek köszönhetően a 

tűzihorganyzott termék „egy lépésben” színessé válik. Az iparban alkalmazott horganyfürdők 

titánnal való ötvözése kevésbé elterjedt – sőt, sorozatgyártásban nem is alkalmazzák – noha 

ismert, hogy a titánötvözésű horganybevonat, megfelelő összetétel, hőmérséklet és hűtési 

sebesség paraméter-együttes mellett színezhető is. A felületen kialakuló titán-oxid réteg 

vastagságától függően más és más szín érhető el a bevonat felületén. Ezért kutatásaimat a 

cink-titán (Zn-Ti) fémolvadékkal való tűzihorganyzás vizsgálatára koncentráltam.  

Disszertációm első, irodalmi összefoglalás fejezetében bemutatom a horganyzás 

fejlődésének rövid történetét, a különböző horganyzási technológiákat és a bevonatok 

jellemzőit. Ezután a színező tűzihorganyzás eddig ismert és elért eredményeit szemléltetem. 

Fontos megemlíteni, hogy a színező tűzihorganyzás témaköréből viszonylag kevés 

szakirodalom áll rendelkezésre, és azok is távol-keleti kutatók munkái. Ezt követően 

bemutatom, miként teremtettem meg a feltételeit egy laboratóriumi horganyzó 

összeállításának, valamint miként dolgoztam ki ezzel egy olyan horganyzási technikát, 

amellyel megfelelő felületi minőségű és kellő mennyiségű lemezmintát tudtam előállítani. Az 

így elkészült horganyzott lemezeket először vizuálisan értékeltem, majd sztereomikroszkópos 

vizsgálatot, GD-OES mélységprofil elemzést, CIE-Lab-rendszerű színmérést, valamint SNMS 

és XPS elemzést hajtottam végre rajtuk. Az így kapott eredményeket rendszereztem, majd 

disszertációm végén egy komplex modell segítségével értelmeztem és extrapoláltam őket. 

Végül ezekből kiindulva megfogalmaztam új tudományos eredményeimet - téziseimet. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 

A horganyzott termékeken rendszerint megjelenő, egyhangú ezüstösszürke vagy 

ezüstösfehér csillogás mára már hátrányossá vált, mivel a díszítő hatás lényeges tényező, ami 

a környezettel való összhangot és vevői követelményeknek való megfelelést illeti. Ezért 

fontos feladat a horganybevonatok színezése. A fémoxidáció által fémfelületen okozott 

elszíneződés jelensége jól ismert, mivel pl. a megeresztés során, acélalkatrészeken keletkező 

oxidfilm vastagságából eredő, a sárgától a liláig és szürkéig terjedő felületi szín jellemezte 

általában a megeresztés mértékét [1]. A kanadai Cominco Ltd. a 60-as években megtalálta a 

módját annak, hogy cinkfelületeket színezett bevonattal lásson el, úgy, hogy azokon 

fényinterferenciás tulajdonságokkal rendelkező oxidfilmet hozzon létre [2, 3, 4, 5]. Ez az ún. 

színező tűzihorganyzás, egy olyan újszerű, színezett acéllemezeket előállító technológia, 

melynek segítségével egyesíthető a tűzihorganyzás és a magas hőmérsékletű oxidálás. A 

színező tűzihorganyzás lényege, hogy a horganyzás során egy színes oxidfilm képződik 

közvetlenül a horganyzott acél horgany bevonatán, mégpedig a horganyfürdő ötvözőinek 

szelektív oxidációja által, horganyzás után. A tűzihorganyzó eljáráshoz tehát olyan 

ötvözőelemre van szükség, melynek affinitása az oxigénnel nagy, ezáltal elősegíti a 

fényinterferencia-film kialakulását [6]. Az oxigénpotenciáljaiknak és az oxidfilmjük 

tulajdonságainak köszönhetően a színező horganyfürdő ötvözőelemeiként a mangán és a 

titán javasolható. 

Távol-Keleti kutatók részletes vizsgálatokat végeztek a színező tűzihorganyzás 

színezési szabályszerűségeinek meghatározására. Kísérleti eredményeik azt mutatják, hogy a 

kialakuló színeket egyrészt a levegőn történő hűlés határozza meg, másrészt az olvadék 

összetétele és a tűzihorganyzás hőmérséklete [7].  

 

 

 

 

 

 

 
 

a.)        b.) 
 

1. ábra: a.) Zn-Ti fürdőben kialakuló színek a horganyzás hőmérséklete és a Ti-koncentráció 

függvényében; b.) Színtartományok alakulása levegőn való hűléssel [7] 
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3. A doktori kutatás célkitűzései 

 

Doktori kutatásaim célja volt a színező tűzihorganyzás technológiájának saját 

kidolgozása, mely segítségével válaszokat kaptam azokra a kérdésekre, amelyek a színező 

tűzihorganyzás eljárásáról csak részben voltak ismertek, vagy pedig kutatásaim során 

merültek fel.  

Kulcsfontosságú volt a következők megválasztása: 

 megfelelő horgany-alapanyag 

 megfelelő titán ötvöző-anyag  

 horganyozandó lemez alapanyag 

 az olvasztáshoz alkalmazandó tégely 

 

Tekintettel arra, hogy kutatásaimnál fontos szempont volt a színező tűzihorganyzás 

ipari alkalmazhatóságának, megvalósíthatóságának kérdése, ezért megoldandó feladat volt a 

titánnak a cinkbe való gazdaságos beötvözése, melyre egyetlen szakirodalomban sem találtam 

konkrét választ. Előzetes vizsgálataim során kétféle ötvözést terveztem meg: a forgács 

formájában lévő fémtitánnal, valamint a K2TiF6 - titán tartalmú sóval történő ötvözési 

kísérletet.  

A fentiek mellett az egyik legfőbb megoldandó feladat volt egy olyan kísérleti 

horganyzó berendezés megtervezése és megépítése, melynek segítségével változó 

paramétereket alkalmazva, nagyszámú lemezmintákat tudok előállítani. Választ kerestem a 

színeződés jelenségének egyértelmű magyarázatára is, azon előállítási paramétereknek a 

pontos definiálása, amelyekkel a különböző színek tökéletesen reprodukálhatóak és 

egyenletes felületi eloszlásúak.  

Kutatásaim során lehetőségem nyílt Németországban, az Aacheni Egyetemen 

(Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen) is kísérleteket végeznem, ahol egy 

Rhesca típusú, számítógéppel vezérelt professzionális horganyzó-szimulátorral tudtam 

próbalemezeket készíteni. Ennek köszönhetően megállapíthattam, hogy alkalmas-e a színező 

tűzihorganyzás ipari méretű sorozatgyártásra.  

A színező tűzihorganyzás során megjelenő színek magyarázatára termodinamikai – 

áramlástani - hőtani – diffúziós – optikai modellt is készítettem. Célom ezzel nemcsak a saját 

kísérleti eredményeim reprodukálása volt, hanem annak feltérképezése is, hogy az általam 

kísérletileg nem vizsgált technológiai paraméterek megváltoztatásának vajon milyen hatása 

lehet a kialakuló színekre.   
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4. A saját kísérletek bemutatása 

4.1. A horganyfürdő titánnal való ötvözése 

  

 Ötvözési kísérleteimet három fő részre osztottam, amelyek az alkalmazott ötvözőben, 

és az ötvözés technológiájában különböztek egymástól. Ezek szerint megkülönböztettem: 
 

 ötvözés forgács formájában lévő fémtitánnal levegő atmoszférában, keverés mellett, 

 ötvözés forgács formájában lévő fémtitánnal vákuumozható kísérleti cellában, 

sóolvadék alatt, keverés nélkül, 

 ötvözés titán-tartalmú sóval (K2TiF6) és fémtitánnal vákuumozható kísérleti cellában, 

keverés nélkül.  

 

 Az ötvözési kísérletek eredményességét minden esetben a kapott cink minta titán-

tartalmának ICP-elemzésével határoztam meg. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy 

a cink titánnal történő ötvözésének leggyorsabb módja a fémtitánnal, esetünkben 

titánforgáccsal történő ötvözés levegő atmoszférában, keveréssel.  

 

4.2. A horganyzási kísérletek 

 

 Doktori kutatásaim során megterveztem és megépítettem egy olyan kísérleti (labor) 

horganyzó berendezést, amely segítségével különböző változó paramétereket alkalmazva, 

saját színes horganylemezeket tudtam előállítani. Kísérleteim során kb. 200 db mintalemezt 

horganyoztam, ötvözetlen, vagy pedig ~0,15 tömeg% titánt tartalmazó horganyfürdőben. 

Emellett az Aacheni Egyetem horganyzó szimulátorával is végeztem kísérleteket. Ez, 

valamint az általam épített horganyzó berendezés látható a 2. ábrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A horganyzószimulátor (balra) és a saját kísérleti horganyzó (jobbra) 
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4.3. A kísérletek kiértékelése 

 

Az elkészült, összesen 220 db lemezen hat különböző vizsgálatot végeztem el: 
 

 Szemrevételezés 
 

A saját kísérleti horganyzóval, ötvözetlen horganyfürdőben előállított lemezeken 

kialakuló bevonatokról megállapítottam, hogy az általam alkalmazott előállítási paraméterek 

mellett 450 °C-on, 15 másodperces mártási idővel és 10 mm/s-os kihúzási sebességgel 

állítható elő a legjobb minőségű horganyzott felület. Mind a horganyzási hőmérséklet 

csökkentése és emelése, mind a kihúzási sebesség növelése rontott a horganyzott felület 

minőségén. 

 A titánnal ötvözött horganyfürdőben előállított színes acéllemezek esetében 

meghatároztam a különféle színek megjelenésének hőmérséklet tartományait, melyek a 

következők voltak: 
 

 30488  
o
C hőmérséklet tartományban ezüst szín; 

 22541  
o
C hőmérséklet tartományban sárga szín; 

 10574  
o
C hőmérséklet tartományban lila szín; 

 15600  
o
C hőmérséklet tartományban kék szín. 

 

Ezek a hőmérsékleti tartományok akkor érvényesek, ha a horganyfürdő 0,15 tömeg% titánt 

tartalmaz, a mártási idő 30 másodperc, a kihúzási sebesség 10 mm/s, és horganyzás után a 

darabok normál levegőatmoszférán hűlnek le.  

 A horganyzó szimulátorral előállított horganyzott lemezekről megállapítottam, hogy a 

berendezéssel csupán sárga szín érhető el, az is csak szigorúan ellenőrzött és meghatározott 

körülmények között.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Ezüst – sárga – lila – kék lemezek 
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 Mikroszkópos vizsgálat 
 

 A különböző felületi színnel rendelkező acéllemezeken Zeiss Axio Vision 

sztereomikroszkóppal végeztem el a felület mikroszkópos vizsgálatát. Méréseim során 

megállapítottam, hogy a színárnyalatok élénkülésével, tehát az ezüsttől az élénk kékig a 

felület érdessége folyamatosan növekszik. A felület érdességét elsősorban az okozza, hogy a 

felületen egy „gyűrött” felületi réteg alakul ki, amely nem más, mint oxidhártya, 

feltételezhetően titán-oxid, amely a színt adja. Ezen feltételezéseket GD-OES és SNMS 

technikák segítségével vizsgáltam meg. 

 

 

 CIE-Lab színmérés 
  

A CIE-Lab színmérés során a dimenzió nélküli „b” értéket vizsgáltam, amely minél 

pozitívabb, annál sárgább, minél negatívabb értékű annál kékebb színről beszélünk. Az ezüst 

színű lemezhez viszonyítva meghatároztam a Δb értékeket, melyeket a horganyzási 

hőmérséklet függvényében ábrázoltam a 4. ábrán. Megállapítható a diagram alapján a 

kialakuló színek függése a horganyzási hőmérséklettől. Tehát az előzőleg már általam 

meghatározott korreláció a horganyzás hőmérséklete és a kialakuló színek között a CIE-Lab 

színmérés segítségével számszerűen is bizonyíthatóvá vált. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: A színmérés során meghatározott Δb érték a horganyzási hőmérséklet függvényében, 

az ezüst mintákat figyelmen kívül hagyva 



 8 

Zn Fe

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50

%

µm

Zn

Fe

Cu

Al

Ti

Si

Sn

O

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

%

µm

Zn

Fe

Cu

Al

Ti

Si

Sn

O

 GD-OES mélységprofil elemzés 
 

 A saját kísérleti horganyzóval előállított mintalemezeken elvégzett GD-OES 

mélységprofil elemzésekről egységesen elmondható, hogy két fő adatot kaptam belőlük: a 

bevonat átlagos vastagságát µm-ben, valamint a felületen lévő titán mennyiségét tömeg%-

ban. Kísérleteimmel bizonyítottam, hogy az oxigén mennyiségét a GD-OES berendezéssel 

nem lehet megfelelően mérni, ahogyan a felületen lévő titán-oxid réteg vastagságát sem. A 

színeződött felületű horganybevonatokon detektált növekvő titán mennyisége valószínűleg az 

egyre vastagabb oxidréteg jelenlétére utal, viszont ez a vizsgálóberendezés, jelen kísérleti 

körülmények között nem tudja mérni a pontos oxidréteg-vastagságot.  

 Az Aacheni Egyetem Rhesca típusú horganyzó szimulátorával előállított acéllemezek 

GD-OES mélységprofil elemzése során a legfőbb adat, amelyet a bevonat vastagsága és a 

felületen lévő titán mennyisége mellett megállapíthattunk, az, hogy a bevonat ónt és némi 

alumíniumot is tartalmazott. Bár a horganyzó szimulátorral végzett kísérleteim során a 

berendezés hőmérsékleti korlátai miatt nem tudtam lila és kék mintákat előállítani, 

valószínűleg az olvadékba került alumínium egyébként is gátat szabott volna a színeződésnek 

 Az 5. ábrán egy teljes mélységprofil (balra), és annak felületi rétegre vonatkozó 

kinagyítása (jobbra) látható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: Teljes GD-OES mélységprofil (balra), a felületi rétegre vonatkozó nagyítása (jobbra) 
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 SNMS tömegspektrometriás vizsgálat 
 

Az első és leglényegesebb megállapítás az SNMS mérésekből a színváltás ténye. A 

színképzésben szerepet játszó kioltó interferencia szerepe látványosan előjött a felületi 

oxidhártya porlasztással való vékonyítása során. Vékonyabb réteg esetén más lett a szín, így 

lett a kékből lila, a lilából aranysárga (6. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A kék és lila színű minta színváltásai néhány másodperces SNMS porlasztás után 

 

A másik eredmény, hogy sikerült megközelítőleg azonosítani a külső oxidréteg 

sztöchiometriáját: az minden bizonnyal TiO2.  

A harmadik eredmény, hogy sikerült lemérni és színekhez rendelni a TiO2 vastagságát, 

legalábbis egy-egy mintán. Így az ezüstös színtől a kék színig való átmenet során fokozatosan 

nőtt a TiO2 réteg vastagsága: 24 nm (ezüstös színű minta); 36 nm (sárga színű minta); 54 nm 

(lila színű minta), 69 nm (kék színű minta). Az eddigi eredményeket a 1. táblázatban 

foglalom össze.  

 

1. táblázat: A kialakuló színhez szükséges hőmérséklet, a Zn-Ti ötvözet vastagsága, a külső 

rétegben mért legnagyobb Ti-koncentráció (GD-OES) és a TiO2 réteg vastagsága (SNMS) 
 

 
Ezüst      

 (Ti-mentes) 

Ezüst 

(Ti) 
Sárga Lila Kék 

Átlagos horganyzási 

hőmérséklet, °C 
450 488 ± 30 541 ± 22 574 ± 10 600 ± 15 

Átlagos bevonat-

vastagság, µm 
40 ± 4 52 ± 8 43 ± 7 38 ± 6 35 ± 6 

Átlagos Ti-mennyiség 

a felületen, tömeg% 
0,006 ± 0,004 3 ± 2 14 ± 5 17 ± 5 35 ± 9 

TiO2 réteg vastagsága, 

nm 
-- 24 36 54 69 
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5. Következtetések, új tudományos eredmények  

 

1.Az acélon megszokott fémes / ezüstös színű horganybevonatot sikerült színessé tennem a 

fürdőhőmérséklet változtatásával a következő állandó értéken tartott technológiai 

paraméterek mellett: a horganyzott lemez: DC01, alacsonyan ötvözött acél; horganyzás 

előtti felület előkészítés: 5 perc hideg zsírtalanítás (Dexacid H420) + 5 perc sósavas pácolás 

(25 – 37 tömeg% HCl) + 1 perc fluxolás (Fluorfux-SPG) + szárítás a horganyfürdő felett; a 

horgany olvadék összetétele: Zn + 0,15 tömeg% Ti; az acéllemez méretei: 100 mm 

(magasság), 80 mm (szélesség), 0,8 mm vastagság; az acéllemez horganyfürdőbe való 

eresztésének sebessége: 10 mm/s; az acéllemez tartózkodási ideje a horganyfürdőben: 30 s; 

az acéllemez kihúzási sebessége: 10 mm/s; levegő nyomása, összetétele és hőmérséklete: 

normál légköri; salaklehúzás: alkalmasan kialakított acél terelőlemezzel.  

1.1. A fürdőhőmérséklet változtatásával a horganybevonat színe a következőképpen 

változott: színváltozást nem tapasztaltam 515 
o
C alatt; a szín sárgára változott 

22541
o
C hőmérséklet tartományban; a szín lilára változott 10574

o
C hőmérséklet 

tartományban; a szín kékre változott 15600
o
C hőmérséklet tartományban.  

1.2. A horganyréteg színét CIE-Lab féle színméréssel is jellemeztem és úgy találtam, hogy a 

módszer által szolgáltatott dimenziómentes b  paraméter és a fürdőhőmérséklet (TZn, 

o
C) között csökkenő lineáris összefüggés áll fenn: ZnT47,0269b  , ahol TZn 

értéktartománya: 510 – 630 
o
C, a korrelációs együttható: R

2
 = 0,71.  

1.3. Oxigén-mentes gázközegben és Ti-mentes horganyfürdőt alkalmazva a horganybevonat  

színe a 420 – 650 
o
C-os tartományban változatlanul fémes / ezüstös maradt.  

 

2. A kísérletekhez felhasznált Zn-Ti ötvözet előállítására több módszert is kidolgoztam:  

2.1.  Ezek közül azt a módszert találtam a leghatékonyabbnak, amikor ismert tömegű Ti-

forgácsot nyomtam egy megfelelő kerámiarúd segítségével az ismert tömegű Zn-

olvadék felszíne alá és az olvadékot a kerámiarúddal kevertem. Eközben azonban azt 

tapasztaltam, hogy a Zn-olvadék tetejének színe az idő múlásával az eredeti fémes / 

ezüstös színről először sárgára, majd lilára, majd kékre változott, ami az ötvöző titán 

részleges veszteségére utal.  

2.2.  A titán részleges veszteségét sikerült csökkentenem sóolvadék (NaCl-KCl ekvimoláris 

+ 10 tömeg%NaF) alatti ötvözéssel, 700 
o
C-on. Mivel ebben az esetben keverésre nem 

volt lehetőségem, ez az ötvözés sokkal lassabb volt, mint a 2.1 alpontban leírt esetben.  
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2.3.  Amikor a NaCl-KCl ekvimoláris sóolvadékhoz 10 tömeg% K2TiF6 sót adagoltam de 

fémes titánt nem, a Zn olvadékba titán nem lépett át, mert a Zn és K2TiF6 

cserereakciója termodinamikailag nem előnyös. Azonban ha ezen utóbbi sóolvadékba 

a Zn-olvadékkal nem érintkező fémes Ti-darabot helyeztem, 1 órás hőntartás után a Ti 

a sóolvadékon át részben „átdiffundált” a Zn-olvadékba. Ezen folyamat hajtóereje a Ti 

aktivitás különbsége a Zn-olvadékban és a szilárd tiszta titánban, irodalomból ismert 

mechanizmusa pedig:  

1. a Ti „oldódása” a sóolvadékban a sóolvadék/Ti határfelületen a Ti + 3Ti
+4

 =  

    4Ti
+3

 vagy a Ti + Ti
+4

 = 2Ti
+2

 kémiai reakcióknak megfelelően,  

2. a Ti
+2

 és/vagy Ti
+3

 ionok diffúziója a sóolvadékon át,  

3. az előző reakciók fordított irányba való lejátszódása a sóolvadék / Zn-olvadék  

    határfelületen,   

         4. végül a Ti atomok oldódása a Zn-olvadékban. Mivel ebben az esetben keverésre  

         nem volt lehetőségem, ez az ötvözés sokkal lassúbb volt, mint a 2.1 alpontban leírt.  

 

3. A fürdőhőmérséklet növelésével fokozatosan csökkent az acéllemezre tapadt Zn-Ti ötvözet 

vastagsága:  

 30488  
o
C hőmérséklet tartományban a Zn-Ti réteg átlagos vastagsága 1252  m ;  

 22541  
o
C hőmérséklet tartományban a Zn-Ti réteg átlagos vastagsága 743 m ;  

 10574  
o
C hőmérséklet tartományban a Zn-Ti réteg átlagos vastagsága 1135 m ; 

 15600  
o
C hőmérséklet tartományban a Zn-Ti réteg átlagos vastagsága 1232 m .  

 

4. A horganyréteg / levegő határfelületről merőlegesen az acéllemez felé indulva kétféle 

módszerrel is végeztem mélységi elemanalízist:  

4.1.  GD-OES mélységprofil elemző technikával a Zn/levegő határfelületen jelentős Ti-

csúcsot találtam, aminek maximuma nőtt a fürdőhőmérséklettel. A Zn/acél 

határfelületen Ti-csúcsot a GD-OES technikával nem találtam.  

4.2. SNMS technikával dr. Hakl József (ATOMKI) segítségével megállapítottam, hogy a 

horganyréteg külső 30 – 70 nm-es vastagságban TiO2–t tartalmaz, aminek 

vastagsága nő a fürdőhőmérséklettel, mégpedig a következők szerint:  

 30488  
o
C hőmérséklet tartományban ezüst szín esetén 24 nm vastag a TiO2 réteg;  

 22541  
o
C hőmérséklet tartományban sárga szín esetén 36 nm vastag a TiO2 réteg; 

 10574  
o
C hőmérséklet tartományban lila szín esetén 54 nm vastag a TiO2 réteg; 

 15600  
o
C hőmérséklet tartományban kék szín esetén 69 nm vastag a TiO2 réteg. 
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5. Elméleti kapcsolatot teremtettem a fürdőhőmérséklet és a különböző technológiai 

paraméterek között a kémiai termodinamika, az áramlástan, a hőtan, a heterogén 

kémiai reakciók kinetikája és az optika tudományágak ismert összefüggéseinek és az 

Fe / Zn-Ti / levegő rendszer ismert fizikai-kémiai tulajdonságainak felhasználásával.  

 

5.1. A kémiai termodinamika eszköztárát felhasználva kimutattam, hogy a Zn-Ti olvadék / 

levegő határfelületen egyrétegű TiO2 réteg keletkezik (ezt az SNMS elemzés 

igazolta). Ugyancsak a kémiai termodinamikát felhasználva kimutattam, hogy a 

Zn-Ti olvadék / acéllemez határfelületen csak FeZnx-típusú intermetallidok 

jelennek meg, FeTix típusú intermetallidok nem fognak megjelenni annak ellenére, 

hogy azok stabilabbak a FeZnx típusú vegyületeknél – ennek oka a titán kis 

koncentrációja a Zn olvadékban és a Zn-Ti atomok erős vonzó kölcsönhatása (ezt a 

GD-OES elemzés igazolta, ugyanis nem mutatott ki Ti-dúsulást a Zn/acél 

határfelületen).  

5.2. Az áramlástan eszköztárát felhasználva kimutattam, hogy konstans lineáris 

sebességgel függőlegesen a Zn-Ti olvadékból kihúzott acéllemezre tapadt és ott 

kristályosodott Zn-Ti réteg átlagos vastagsága négyzetgyökösen növekszik a 

kihúzási sebesség és az olvadék kinematikai viszkozitásának szorzatával (ezt a 

mérési eredményeim igazolták).   

5.3. A hőtan / hőtranszport tudományág eszköztárát felhasználva kimutattam, hogy a Zn-

Ti olvadék réteggel fedett vékony acéllemez álló és szobahőmérsékletű levegőben 

a newtoni kinetika törvényszerűségei szerint hűl, és hűlését elsősorban a lemez 

forró felülete mentén kialakuló kis sűrűségű levegőréteg gravitációs okokból 

fellépő, felfelé való áramlása biztosítja. Bemutattam, hogy a hűlési idő (ami alatt a 

Zn-Ti olvadék hőmérséklete a fürdőhőmérsékletről a Zn 420 
o
C-os olvadáspontjára 

hűl) közel lineárisan növekszik a fürdőhőmérséklettel, és 600 
o
C fürdőhőmérséklet 

mellett értéke kb. 70 s.  

5.4. A heterogén kémiai reakciók kinetikája, illetve a diffúzió / anyagtranszport 

tudományágak eszköztárát felhasználva bemutattam, hogy a 30 – 40 m  

vastagságú Zn-Ti rétegből a rendelkezésre álló hűlési idő alatt a rétegben lévő Ti-

tartalom túlnyomó része (több mint 99,99 %-a) képes a külső felületre diffundálni 

és ott TiO2-vé alakulni. Kimutattam, hogy a Ti + O2 = TiO2 heterogén kémiai 

reakció sebesség-meghatározó lépése - 1 nm rétegvastagság fölött - a titán 

ionoknak a TiO2 rétegen át való diffúziója; következésképpen a TiO2 réteg annak 
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levegővel érintkező (külső) felületén növekszik. Egy kísérleti érték (adott 

fürdőhőmérsékleten kialakult TiO2 vastagság mért értéke) felhasználásával 

megbecsültem a titán ionok TiO2 rétegen át való diffúziós állandójának pre-

exponenciális koefficiensét, ami jelen komplex modell egyetlen illesztett 

paramétere (a diffúziós állandó aktiválási energiáját a vas ionok TiO2-ben mért 

aktiválási energiájával tettem közelítőleg egyenlővé). Végeredményben 

meghatároztam a TiO2 réteg vastagságának fürdőhőmérséklettől való függését (ezt 

a mérési eredményeim igazolták).  

5.5. Az optika tudományág eszköztárának felhasználásával elméleti kapcsolatot 

teremtettem a horganybevonat felületén kialakuló TiO2 réteg vastagsága és a 

kioltásos interferencia következtében kialakuló színek között. Eszerint 29 nm alatt 

a horganyfelület fémes / ezüstös színű marad, míg ezen TiO2 vastagságérték felett 

a következő színekre lehet számítani: zöld (29-36 nm), sárga (36 – 45 nm), lila (46 

– 54 nm), kék (54 – 70 nm), türkiz (70 – 79 nm), stb. Ezen optikai eredményeket 

összekapcsoltam az 5.4 altézispontban talált fürdőhőmérséklet - TiO2-vastagság 

elméleti összefüggéssel, és így elméletileg meghatároztam a fürdőhőmérséklet – 

szín korrelációt. Eszerint: a horganybevonat színe fémes / ezüstös marad 525 
o
C 

alatt, 525 – 540 
o
C között zöld színűvé válik, 540 – 565 

o
C között sárga színűvé 

válik, 565 – 580 
o
C között lila színűvé válik, míg 580 – 615 

o
C között kék színűvé 

válik. Ezeket az elméleti eredményeket a kísérletek jó közelítéssel igazolták, 

leszámítva azt, hogy az ezüstös és sárga színek között elméletileg várt zöld színt is 

sárgának láttam. Ennek valószínű oka a réteg egyenetlensége, ami nem teljesíti az 

optikai elmélet által előírt sík és egymással párhuzamos Zn/TiO2 és TiO2/levegő 

határfelületeket.  

5.6. Fenti elméletek összekapcsolásával a következő, kísérletileg nem vizsgált 

előrejelzéseket tettem, a többi (az adott tézispontban nem említett) technológiai 

paraméter állandó értéken tartása mellett: 

5.6.1. A gáz nyomásának és oxigéntartalmának egy bizonyos kritikus érték felett nincs 

hatása a kialakuló TiO2 réteg vastagságára és a horganybevonat színére, mert 

normál levegő atmoszférában nem az O2 gáz diffúziója / adszorpciója / 

disszociációja határozza meg a TiO2 réteg növekedésének sebességét.   
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5.6.2. Az acéllemez magasságának növelése, az acéllemez vastagságának növelése és 

a hűtőgáz hőmérsékletének növelése a TiO2 vastagság növeléséhez vezet, és emiatt 

a horganybevonat színe az 5.5 tézispont alatt írottak szerint változik. Ellenkező 

hatással van a TiO2 réteg vastagságára és a horganybevonat színére a hűtőgáz 

áramlási sebességének növelése, míg az acéllemez szélességének és az acéllemez 

horganyfürdőből való kihúzási sebességének a változtatása gyakorlatilag 

hatástalan.  

 

5.6.3. A Zn-olvadék Ti-tartalmának egy bizonyos kritikus érték felett nincs hatása a 

TiO2 bevonat vastagságára és így a horganybevonat színére sem. Ez a kritikus 

érték erősen nő a fürdőhőmérséklettel, értéke 450 
o
C-on 0,0074 tömeg %, 600 

o
C-

on 0,063 tömeg %, míg 710 
o
C-on eléri a kísérleteinkben használt 0,15 tömeg% 

értéket. A kritikus értéknél kevesebb Ti-t tartalmazó Zn-Ti olvadék felületén 

kialakuló TiO2 réteg vastagságát nem a titán ionoknak a TiO2 rétegen át való 

diffúziója és a rendelkezésre álló hűlési idő fogja meghatározni, hanem a Zn-Ti 

réteg vastagsága, illetve az abban rendelkezésre álló Ti-mennyiség. Ezért a TiO2 

réteg vastagsága és a horganybevonat színe ezen kritikus Ti-koncentráció alatt a 

Ti-koncentráció függvénye lesz. Az elméletileg maghatározott színeket a Ti-

koncentráció és a fürdőhőmérséklet függvényében a következő ábrán mutatom be:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különböző színek elméleti stabilitási területe Zn-Ti horgany felületén a Ti-koncentráció és a 

fürdőhőmérséklet függvényében (a többi kísérleti paraméter értéke megegyezik az 1. 

tézispontban megadottal) 
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