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BEVEZETÉS 

A tőzi-mártó horganyzással elıállított felületek átmeneti korrózióvédelme évszázados múltra 

visszatekintıen kromátozással történik [1]. A bevonandó fémet krómsavba, vagy Cr(VI)-só 

oldatába merítik [2]-[4]. A bemerítés idıtartama alatt kémiai reakció játszódik le a fém felületén, 

mely során kialakul egy 10-1000 µm vastagságú passzív réteg. Ez a réteg cink-oxid, cink-hidroxid, 

cink-kromát, valamint Cr(III)- és Cr(VI)-oxid, és hidroxid elegyét tartalmazza. A kromát 

passziváló fürdıhöz adagolt, úgynevezett „aktivátorok”, fluoridok, szulfátok, acetátok segítségével 

vastagabb passzív réteget lehet kialakítani [5]-[7], amely réteg védi a cinkfelületet a nedvesség és a 

levegı hozzájutásától. A Cr(VI)-ion képes kioldódni a rétegbıl, és ezáltal járulékosan korróziós 

inhibitor szerepet is betölt [8][9], valamint képes arra, hogy a bevonat mechanikai sérüléseinél, 

illetve a repedésekben adszorbeált vízben oldódva továbbra is fenntartsa a korrózióvédelmet. 

A Cr(VI)-ion oldékonyságának és nagyfokú reakciókészségének köszönhetıen könnyen lép 

reakcióba szerves és szervetlen környezetével természeti károkat és súlyos egészségromboló, 

rákkeltı hatást fejtve ki. Ezen felismerés alapján az Európai Parlament 2000-ben megalkotott „End 

of Life Vehicle” direktívája szerint 2003 júliusától a jármőiparban egy jármőre vetítve a 

megengedett Cr(VI)-ion mennyisége 2,0 g lett. A szabályozásnak megfelelıen Európában, az USA-

ban és Japánban 2002 végére ebben az iparágban beszüntették a Cr(VI)-ion tartalmú 

passziválószerek alkalmazását. 2003-ban született meg az elektromos és elektronikai 

készülékekben található veszélyes elemek mennyiségére vonatkozó törvény [10], amelynek 

értelmében 2006. július 1-tıl hatályba lépett a RoHS szabályozás (Restriction of Hazardous 

Substances –Veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történı 

felhasználásának korlátozása–). A maximálisan felhasználható Cr(VI)-ion mennyiséget a 

szabályozás 1000 ppm alatti értékben határozta meg. 2006 decemberében kiadásra került az 

1907/2006/EK (REACH, Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals –A 

vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról–) európai 

parlamenti és tanácsi rendelet [11] is, mely szerint ettıl az idıponttól kezdve az EU országaiba 

belépı termékeknek szigorú megfelelıségi dokumentumokkal kell rendelkezniük. A szabályozások 

szők határok közé szorították a cinkfelület átmeneti korrózióvédelmi céljára alkalmazható 

vegyületek körét. Ennek alapján az elmúlt néhány évtizedben intenzív kutatások kezdıdtek 

alternatív megoldások irányába, melyek között kitüntetett szerepet foglaltak el a molibdén-, 

volfrám-, és vanádiumtartalmú vegyületek, mint a krómcsoporthoz tartozó változatok [12]-[16]. 

Ezen kívül ígéretes kísérletek történtek cirkónium-, és titán- valamint kobaltsókkal [17][18], vezetı 

polimerekkel [19]-[21] és a doktori kutatásaimban exponált ritkaföldfém sók alkalmazásával 

[23][24]. A fentiekben felsorolt alternatív vegyületekkel történı felületkezelések kivitelezésének 
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metodikája, és a létrejött konverziós réteg korrózióvédı képessége még egyértelmően nem 

tisztázott folyamat. Ezen kívül a kutatásoknak fókuszálni kell olyan problémák megoldására, mint 

a rétegek homogén korrózióvédı tulajdonságának reprodukálhatósága, a felviteli technológia 

költséghatékonyságának vizsgálata, és a kromátkiváltó vegyszerek környezeti, és emberi 

egészségre gyakorolt hatásának elemzése. 

CÉLKIT ŐZÉS 

A témában publikált szakirodalomban a ritkaföldfémtartalmú inhibitorok és konverziós rétegek 

korrózióvédı hatásának jellemzése leginkább laboratóriumi körülmények között acélfelületre 

leválasztott nagytisztaságú, elektrolitikus cinkbevonaton történt meg [25]-[29]. Doktori munkám 

során ezeket az eredményeket alapul véve, ipari gyártásból származó Sendzimir-szalaghorganyzó-, 

tőzi-mártó- és elektrolitikus eljárással horganyzott, gyengén ötvözött acéllemezek felületének 

átmeneti korrózióvédelmi lehetıségeit vizsgáltam Cr(VI)-iont nem tartalmazó, új generációs 

ritkaföldfém inhibitort tartalmazó vegyületekkel. Az irodalomban közölt kutatási eredmények 

alapján felállított hipotézis szerint horganyzott felületeken a ritkaföldfém-oldatokból leválasztott 

konverziós réteg kémiai összetételét tekintve oxidok, oxi-hidroxidok és hidroxidok keveréke. 

Morfológiai felépítésükre vonatkozóan azonban kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre, melynek 

vizsgálatát szintén beépítettem kutatásaimba. A konverziós rétegek korrózióvédı hatása döntı 

módon függ a rétegben jelenlévı kation természetétıl [22], és a rétegleválasztás idejétıl, ezért 

munkámban a ritkaföldfém vegyületek közül három különbözı kationt tartalmazó vegyület 

négyféle sóoldatát használtam a kísérletekhez, két bemerítési idı intervallum alkalmazásával. 

Kutatómunkám célkitőzése az volt, hogy  

� meghatározzam a különbözı típusú horganybevonatokra leválasztott konverziós rétegek 

kémiai összetételét, és a komponensek keletkezésének reakciómechanizmusát 

� milyen összefüggés van a horganybevonat fizikai paraméterei és a leválasztott 

konverziós réteg homogenitása között 

� melyik ritkaföldfém só hatására javul a legnagyobb mértékben a horganybevonat passzív 

védelme 

� számszerősített paraméterrel sorrendet állítsak fel a leválasztott konverziós rétegek 

korróziós védıhatását tekintve 

� milyen hatással van a leválasztás ideje a képzıdött konverziós réteg fizika, kémiai és 

korrózióvédı tulajdonságaira 

� meghatározzam a cink/konverziós réteg határfelületén lejátszódó elektrokémiai 

folyamatokat, és a létrehozott bevonatrendszer fizikai tulajdonságait modellezı 
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ekvivalens áramkör alapján meghatározzam a korróziós folyamat mechanizmusát leíró 

elektrokémiai paraméterek, és egyben a filmbevonat védıhatásának idıbeni változását. 

A célkitőzés megvalósításához a kialakított konverziós rétegek morfológiai tulajdonságait pásztázó 

elektronmikroszkóppal (SEM) és atomerı mikroszkóppal (AFM), összetételét elektronsugaras 

mikroanalízissel (EDS), glimm-kisüléses optikai emissziós- (GD-OES) és fotoelektron- 

spektroszkópiai (XPS) technikával vizsgáltam. A képzıdött filmrétegek korrózióvédı képességét 

egyenáramú (DC) polarizációs, valamint impedancia spektroszkópiai (EIS) elektrokémiai 

eljárásokkal jellemeztem. A környezeti hatásokat modellezve mechanikai terhelést alkalmazó, 

úgynevezett préseléses korróziós vizsgálattal is bizonyítom a réteg korrózióval szembeni ellenálló 

képességét. A szakirodalom kritikai elemzése során arra kerestem a választ, hogy gyengén ötvözött 

acél alapanyagokon milyen típusú horganyrétegekre választottak le ritkaföldfém-sóoldatokból 

konverziós rétegeket, milyen típusú kationok szerepeltek az alternatív megoldások között, milyen 

vizsgálati módszerekkel ellenırizték a képzıdött rétegek morfológiai, fizikai és kémiai 

tulajdonságait, és milyen vegyületek, valamint milyen leválasztási technikák lehetnek alkalmasak 

ipari körülmények között történı kipróbálásra. 

ACÉLLEMEZEK HORGANYZÁSI ELJÁRÁSAI 

A kísérleteim során alapanyagként alacsony ötvözéső, különbözı ipari eljárásokkal horganyzott 

acéllemezeket használtam. Ebbıl kifolyólag a szakirodalmi áttekintı fejezetekben szökségesnek 

ítélem meg a tradicionális és napjaink új fejlesztéső horganyzási eljárásainak összefoglaló 

ismertetését, melyben kiemelt szerepet kapnak a kutatásomhoz szorosan kapcsolódó horganyzási 

eljárások. 

1.1 Tőzi-mártó horganyzás 

A tőzihorganyzási eljárás kifejlesztése a XX. század elején gyorsult fel Európában és az USA-ban, 

majd a század közepén Japánban is számos sikert értek el. Az eljárások típusainak kialakulását a 

különféle terméktípus igények befolyásolták, azaz a termékek geometriai jellemzıi alapján jöttek 

létre az egyes technológiák. Az alapfolyamatok természetesen mindenhol ugyanazok, azaz 

megfelelı felület-elıkészítés után kerül sor a horganyzásra, amelynek során termodiffúziós 

folyamatok játszódnak le, és kialakul a horganybevonat. Az 1. ábra mutatja be a legelterjedtebb 

tőzihorganyzási eljárásokat. 

A folyamatos és a szakaszos eljárások között a különbség az, hogy az elıbbinél a termék 

végtelenítve, folyamatosan, megállás nélkül, adott szalagsebességgel halad végig az összes 

technológiai fázison. A szakaszos eljárásoknál viszont az egyes technológiai kezelések között 

átmeneti idık keletkeznek, amíg a munkadarab az egyik kezelıhelyrıl a másikba jut. További 
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különbség, hogy a termékek itt nem végtelenített folyamatban, hanem darabonként, vagy 

csoportokban kerülnek horganyzásra. 

 

 
1. ábra 

A tőzihorganyzási technológiák fı csoportjai az eljárás folytonossága, és a termékek  
alaki jellemzıi szerint [30] 

 

1.1.1 Folyamatos tőzihorganyzó eljárások 

A folyamatos szélesszalag- (szélesség>600mm), keskenyszalag- (szélesség<600mm) és 

huzalhorganyzó eljárások fázisaikat tekintve alapvetıen megegyeznek. Ezek a technológiák 

teljesen automatizáltak, a bevonatok tulajdonságait (vastagság, mechanikai tulajdonságok, 

esztétikai megjelenés, kémiai összetétel, stb.) megbízhatóan tudják szabályozni. A technológiai 

anyagok és berendezések teljesen különböznek a szakaszos eljárásoknál alkalmazottaktól. Nagy 

tömegben alkalmazzák az így horganyzott termékeket az autóiparban karosszéria elemek 

gyártásához, az építıiparban tetıfedı és falazati elemként, a háztartási gépiparban mosó-, 

mosogató-, és szárító berendezések gyártásához. 

A széles tekercsek, illetve keskeny szalagok tőzihorganyzásának legszélesebb körben alkalmazott 

változata az ún. Sendzimir-rendszerő technológia [31]. A módszert a hidegen hengerelt 

acéllemezek bevonására fejlesztették ki (2. ábra), melynél nagyrészt tiszta cinket tartalmazó 

fémfürdıbe (Al-tartalom 0,15-0,20 %) merítve végzik el a rétegleválasztást. A technológia 

lényege, hogy a görgısorokon vezetett, lágyítatlan, hidegen hengerelt acélszalagot kémiailag 

tisztítják (zsírtalanítás), hıkezelik oxidáló és redukáló zónával rendelkezı kemencében (H2/N2 

gázkeverékben), majd a horganyfürdı hımérsékletére (kb. 450 ºC) hőtik. Ezt követıen a 

megfelelıen lágy és fémtiszta felülető acélszalagot a horganyolvadékon átvezetve alakul ki a 

TŐZIHORGANYZÁSI 
ELJÁRÁSOK 

Szélesszala- horganyzás 

Keskenyszalag- horganyzás 

Huzalhorganyzás 

Darabáru- horganyzás 

Csı, és rúdtermék-horganyzás 

Kismérető termékek horganyzása 

Szakaszos eljárások Folyamatos eljárások 
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felületen a bevonat, amelynek vastagsága oldalanként eltérı lehet. Ezt úgy érik el, hogy a 

horganyzott lemezt közvetlenül a fémolvadék után a felületeket nem érintı levegıfúvókák között 

vezetik át. A fúvófejek teljesítményét egyebek mellett a vastagságmérı berendezéstıl kapott 

impulzusok segítségével vezérli a központi irányító egység. A megfelelı horganybevonattal 

rendelkezı lemezt a különféle hőtızónák után hideg állapotban egyengetik, melyet felületi simítás 

is követhet. A frissen bevont lemeztermékek már a légnedvesség hatására is gyors és nagyon káros 

korróziónak vannak kitéve. Ezért ezeket a vonatkozó szabványok elıírásainak megfelelıen 

utókezelésnek (kromátozás, foszfátozás, olajozás, stb.) vetik alá. Így a késıbbi felhasználásig 

megakadályozzák az ún. fehér-, illetve fekete rozsda kialakulását. A kromát-, illetve foszfátrétegek 

megfelelı alapfelületet nyújtanak a további szerves rétegek, festékbevonatok számára is. Az ilyen 

tőzihorganyzó sorok teljesítménye ma már elérheti a 350-380 m/perc sebességet is. 

 

2. ábra 
Folyamatos tőzihorganyzó sor sematikus ábrája [32] 

1. Acélszalag bevezetése, felület-elıkészítés; 2. Hıkezelés; 3. Tőzihorganyzás;  
4. Tőzihorganyzott szalag utókezelése; 5. Tőzihorganyzott szalag kivezetése 

 

Az elmúlt évtizedek során azonban már nemcsak tiszta horganyrétegek felvitelét oldották meg, 

hanem ötvözetrétegekkel (Al-Zn; Zn-Al, stb.) is létrehoztak bevonatokat. Ezek közül a 

legelterjedtebb eljárásokat az alábbiakban ismertetem. 

• GALFAN®-eljárás 

Ennél a módszernél a fémbevonat olyan Zn-Al ötvözetbıl épül fel, melynek alumíniumtartalma  

kb. 5%, és 0,02-0,04% Ce/La ötvözetet is tartalmaz. Standard rétegvastagsága oldalanként  

7-20 µm. A GALFAN-eljárással kezelt lemezek jobb korrózióállósággal és alakíthatósággal 

rendelkeznek, mint a Sendzimir-módszerrel kialakított bevonatok, amely a nagyobb mennyiségő 

alumíniumnak tulajdonítható. Építıipari alkalmazási példáik között megemlítendık a tetıfedı 

lemezek, trapézlemezek, elválasztófalak, ajtó-, és ablakkeretek, autóiparban a motorházak, 
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olajszőrık, ütközéscsillapítók borítólemezei, háztartási iparban a mosógép panelek és keretek, 

fızılapok, nehézipari alkalmazási példái a dízelpumpák, tankok, hıcserélık és ventilátorházak. 

• GALVALUME ®-eljárás 

A módszer lényege, hogy a folyamatos fémbevonó soron az acéllemez mindkét oldalára Al-Zn 

ötvözeti rétegekbıl álló bevonat kerül, mely 55% Al-, 43,4% Zn-, és 1,6% Si-tartalommal 

rendelkezik. Az így kialakított bevonatok szokásos vastagsága oldalanként 13-25 µm. Mivel magas 

az alumínium tartalma, az így felvitt ötvözeti réteg korrózióállósága még kiválóbb, és hıállósága is 

kedvezı, mert kb. 315 °C-ig megırzi tulajdonságait. Alakíthatósága és a hegeszthetısége azonban 

rosszabb, mint a Sendzimir vagy GALFAN bevonatoknál, és a csökkentett cinktartalom miatt 

kisebb mértékő a katódos védelem a vágott éleknél és a sérülések környezetében. Legjelentısebb 

alkalmazásaikat a háztartási gépiparban találjuk, ahol mikrohullámú sütık, légkondicionáló 

berendezések lemezei, meleglevegı fúvó berendezések alkatrészei, valamint hőtıgép és mosógép 

elemeinek gyártásához használják, az autóiparban pl. buszok padlózatának, tehergépkocsik 

vezetıfülkéinek kialakításához, egyéb háztartási területeken neonlámpák házait, elszívócsöveket, 

könyökcsöveket, aeroszolos flakonokat, vödröket, kerti eszközöket gyártanak belıle, nehéziparban 

használják csıvezetékekhez, napelem panelek, épületszerkezetek, vegyszertartályok, 

alagútburkolatok építéséhez. 

• MONOGAL-eljárás 

Ezzel az eljárással bevont széles acélszalag oldalanként eltérı fémréteggel rendelkezik. A 

technológia során az egyébként is vékony horganybevonatról a tiszta cinkréteget szemben forgó 

kefékkel eltávolítják. Az egyik oldalon így megmaradó, tisztán ötvözeti tétegek vastagsága kb. 

1 µm. Az elıállított bevonatok szokásos vastagsága oldalanként 7-15 µm. A módszer elvét 3. ábra 

mutatja be. Az eljárást kifejezetten az autóipar részére fejlesztették ki. Az így elıállított 

lemezeknek kiváló az alakíthatósága, hegeszthetısége és festhetısége. 

 

3. ábra 
MONOGAL-eljárás [33] 

1. Zn-fürdı; 2. Fúvókák; 3. Támasztógörgı (hőtött); 4. Szemben forgó fémkefe, győjtıtartállyal 
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• GALVANNEALED-eljárás 

Közvetlenül a tőzihorgany bevonat megszilárdulása után a fémréteget hıkezelésnek vetik alá, 

melynek során a teljes cinkbevonat Zn-Fe ötvözeti réteggé alakul át. Ennek vastartalma  

7-11% között van. Az eljárással készített bevonatok szokásos vastagsága oldalanként 7-15 µm. Az 

így kialakított fémrétegek kiválóan hegeszthetık, valamint szerkezetük és felületük miatt nagyon jó 

tapadást biztosítanak a horganyzást követı festéshez, lakkozáshoz. Az eljárás vázlatos rajzát a  

4. ábra mutatja be. Ezzel az eljárással horganyzott lemezeket legnagyobb tömegben az autóipar 

használja kiváló korrózióállósága, és jó festhetısége miatt mind külsı, mind belsı szerkezeti 

elemek gyártásához, valamint az éghajlati viszonyok függvényében az építıiparban alkalmazzák 

kültéri, vagy beltéri elemek, nyílászárók keretei, tetıszerkezetek, kerítések, hálók és profillemezek 

készítéséhez. 

 

4. ábra 
GALVANNEALED-eljárás [33] 

1. Zn-fürdı; 2. Fúvókák; 3. Hıkezelı kemence 
 

A röviden bemutatott módszerekkel már nem csak kiváló mechanikai tulajdonságokat, hanem a 

bevonatrendszer jobb korróziós ellenállását, vagy éppen jobb festhetıséget lehet elérni. Az így 

elıállított lemezek hagyományos módon tőzihorganyzott termékekkel kiegészítve, vagy önállóan 

életünk szinte minden területén megtalálhatók. Kitőnı az alakíthatóságuk és festhetıségük, ezért 

legfıbb felhasználási területük az autóipar, a háztartási elektromos és elektronikus gépipar, 

valamint a kültéri- és belsıépítészeti ipar. 

1.1.2 Szakaszos tőzihorganyzó eljárások 

A szakaszos eljárások közötti ún. csı- és rúdtermék horganyzó berendezések is már félig vagy 

teljesen automatizáltak, ezáltal lehetıség van a termék felületén kialakított bevonat jellemzıinek 

szabályozására [30]. Tömegesen alkalmazzák az eljárást, építıipari- és vízvezetékcsövek 

horganyzására. A technológia fázisai és anyagai már közelebb állnak a darabáru horganyzó 
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eljárásokhoz. A legfontosabb különbség abban van, hogy a termékeket kosarakban továbbítják az 

egyik technológiai fázisból a másikba, majd a tőzihorganyzó fürdı után a még folyékony állapotú 

horganymaradványokat egy speciális centrifugában kipörgetik az apró termékek (pl. kötıelemek) 

közül azok felületi réseibıl. Ezt az eljárást széles körben alkalmazzák kötıelemek, szegek és 

minden apróbb árucikk és félkész termék horganyzására. A jobb hatásfok érdekében sokszor 

550 ºC körüli technológiai hımérsékleten végzik a horganyzást, speciális berendezésben. A 

szakaszos eljárások közül az általános, vagy darabáru horganyzással a korrózió ellen védı 

bevonatot a folytatólagos eljáráshoz hasonlóan termodiffúziós folyamat eredményeképpen nyerjük 

[30]. Ahhoz, hogy a diffúzió akadálytalanul végbemenjen, szükséges hogy az alapfém felülete 

aktív állapotba kerüljön, azaz megfelelıen tiszta legyen, és hıfoka elérje a diffúzióhoz szükséges 

értéket. Ezeknek a feltételeknek a biztosítását a horganyzó kád elıtt elhelyezett technológiai 

kezelésekkel lehet elérni. Ezeken végighaladva, a termék felülete zsír-, olaj- és oxidmentessé válik, 

majd egy utólagos felülettisztítási céllal ún. folyósítószeres (fluxos) kezelést is kap a munkadarab, 

mielıtt eléri a 450 ºC-os fémolvadékot. 

 

5. ábra 
A darabáru-horganyzás nedves eljárással [30] 

 

Aszerint, hogy a folyósítószerrel történı kezelés milyen körülmények között zajlik le, 

megkülönböztetünk száraz és nedves eljárásokat. A fenti 5. ábra a nedves eljárás technológiai sorát 

ábrázolja sematikusan. A nedves eljárásnál a folyósítószeres kezelés a horganyfürdı felszínén úszó 

só-habban történik úgy, hogy a fémtiszta felülető munkadarabot a sóhabon keresztül vezetik a 

fémolvadékba, majd a megfelelı idejő expozíciós idı után a letisztított fürdı felszínén át húzzák 

ki. A fémfürdı felszínén úszó sóhabot a felszín alá is merülı acéllemez választja el az olvadék 

többi részétıl. A száraz eljárásnál teljesen más a megoldás. Itt a folyósítószer vízben oldott 

állapotban, külön kádban van elhelyezve. A munkadarabot a folyósító szeres kezelés után meleg 

levegıs szárító kemencébe helyezik, mielıtt a horganyolvadékba merítik. Ezt a technológiai 

elrendezést mutatja be a 6. ábra. A két eljárás eredménye azonos, tehát jó minıségő bevonatokat 

kapunk mindkét esetben. Iparszerő méretekben ma már elsısorban a száraz eljárást alkalmazzák, 

           Zsírtalanító        Öblítıvíz          Pácoló           Öblítıvíz     Horganyfürdı    Hőtıvíz 

Folyósítószer 
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mert jobban gépesíthetı, és nagymérető termékek horganyzására jobban alkalmas. 

 

6. ábra 
A darabáru horganyzás száraz eljárással [30] 

 

A megfelelı felület-elıkészítés teremti meg a lehetıséget arra, hogy a fémolvadékban 

lejátszódjanak azok a folyamatok, melyek a kiváló tulajdonságokkal rendelkezı bevonat 

kialakulásához vezetnek. A fürdıben lezajló reakciók legfontosabb része a fent említett 

termodiffúzió, melynek során a horganyfürdıbıl cink diffundál a bemerített fém felületébe, és a 

fém kristályrácsába beépülve azzal Fe-Zn ötvözetfázist alkot (7. ábra). Az ábra területein látható Γ, 

δ, ζ és η fázisok szerkezetét a 9. ábra mutatja be. Az egyes fázisok kémiai összetételét, és 

anyagszerkezeti tulajdonságait az 1. táblázat fogalja össze. 

A bemerítési folyamat során a vas és a cink között kölcsönös diffúziós folyamat indul meg, mely 

során a vas felületén egy többfázisú réteg jön létre. Ez egy ötvözeti réteg, mely a vasalaptól a 

felület felé haladva egyre kevesebb vasat, és egyre több cinket tartalmaz. Ez a rétegképzıdés addig 

tart, ameddig a tárgy az olvadékban van. Közben a vas is oldódik a horganyolvadékban, és a fürdı 

alján Fe-Zn ötvözetet alkotva ún. keményhorgany formájában győlik össze. A horganyfürdıbıl 

történı kiemelés során az ötvözetrétegekre (9. ábra) az olvadék összetételével megegyezı fémréteg 

szilárdul rá. Ez mindaddig folytatódik, amíg a munkadarab hımérséklete kb. 200 ºC alá nem 

csökken. Esetenként ennek a maradék diffúziónak a következtében a teljes bevonati keresztmetszet 

Fe-Zn ötvözetfázisokká is átalakulhat. Ennek oka általában az acél kémiai összetétele, pl.. 0,05-

0,15% szilíciumtartalom esetében a bevonat mikroszerkezetét mutatja a 10. ábra. Ebben az esetben 

nem alakul ki a tiszta cinktartalmú ε-fázis, és az oszlopos ζ-fázis vastagsága megnı az optimális (9. 

ábra) értékhez képest. A 9. ábra segítségével bemutatott összetételő horganyréteg létrejötte 

esetében fényes, kedvezı tulajdonságokkal rendelkezı bevonat alakul ki, míg Fe-Zn ötvözetfázis 

(ζ, δ Γ-fázisok) jelenlétében általában matt szürke vagy ún. leopárd mintás felületet kapunk. A két 

jellegzetes bevonat jellemzı megjelenését mutatja a 8. ábra. 

Zsírtalanító   Öblítıvíz   Pácoló     Öblítıvíz      Folyósitószer     Szárító    Horganyfürdı   Hőtıvíz 
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8. ábra 
Fényes, és szürke matt bevonatok [30] 

 

Az optimális horgany-bevonatoknak nemcsak a színezete, hanem egyéb tulajdonságai is 

kedvezıek. Keresztmetszetükben többféle ötvözetfázis található, amelyek egymástól jelentısen 

eltérhetnek. Egy klasszikus keresztmetszet csiszolati, mikroszkopikus képét mutatja be a 9. ábra. 

Az egyes ötvözeti fázisok egymástól eltérı tulajdonságai miatt arányuk, illetve meglétük döntı 

hatással van a horganyzott termék megjelenésére, gazdaságosságára, a bevonat mechanikai 

tulajdonságaira. Akár ötvözeti fázisokból, akár a horganyfürdıvel megegyezı összetételő 

bevonatról beszélünk, a rendeltetésszerő használhatósági értékük megegyezik. 

 

 

 

7. ábra 
Zn-Fe egyensúlyi diagram [96] 
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9. ábra 
Tőzihorgany bevonat mikroszkópi felvétele [30] (Ötvözetfázisok jellemzıi az 1. táblázatban) 

 

 

10. ábra 
Magas szilíciumtartalmú acél felületén kialakult horganybevonat mikroszerkezete [30] 

 

1. táblázat. 
A Fe-Zn rendszerben képzıdı fázisok anyagszerkezeti tulajdonságai [30] 

Réteg neve 
η-fázis,  

tiszta cinkréteg 
ζ-fázis,  

ötvözeti réteg 
δ-fázis,  

oszlopos réteg 
Г-fázis, 

tapadó réteg 
Összetétele Zn FeZn13 FeZn7 Fe5Zn21 

Vastartalom (%) - 5,8-6,2 7-12 21-28 
Cinktartalom (%) 100 93,8-94,2 88-93 72-79 
Kristályszerkezete hexagonális monoklin hexagonális köbös 
Rétegvastagsága 

(µm) 
8-12 20-30 30-40 1-2 

Jellemzı 
mechanikai 
tulajdonsága 

szívós kemény, rideg kemény, rideg erısen tapadó 

ε-fázis 

ζ-fázis 

δ-fázis 

Γ-fázis 

Acél alapanyag 
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1.2 Elektrolitikus horganyzás 

1.2.1 Oldatból történı elektrolitikus cinkleválasztás 

A horganyréteg kialakítása a tőzi-mártó eljárások mellett elektrolízissel is lehetséges. Az 

elektrolitikus horganyzást széleskörően alkalmazzák, mert gazdaságos (legolcsóbb fém a 

galvanizálásban alkalmazott fémek közül), az utókezelt horganybevonat védı, díszítı és 

korrózióvédı célra egyaránt alkalmazható, és különbözı típusú elektrolitokból viszonylag 

egyszerően leválasztható. Az oldatból történı horganybevonat leválasztására elterjedten 

alkalmazott elektrolit típusok a cianidos, cianidszegény (összetétel: ZnO, NaCN, NaOH), lúgos, 

cianidmentes (összetétel: ZnO, NaOH), enyhén savas ammóniatartalmú (ZnCl2, NH4Cl), enyhén 

savas ammóniamentes elektrolitok (ZnCl2, KCl, H3BO3). Az elektrolitikusan leválasztott 

horganybevonat fizikai paraméterei különböznek az öntött vagy hengerelt horgany 

tulajdonságaitól. A fizikai paramétereket nagymértékben befolyásolja az alkalmazott elektrolit 

típusa, a leválasztás körülményei, az elektrolit összetétele. A cink egyensúlyi potenciálja Zn /Zn2+  

-0,767 V. Vizes oldatból csak a nagy hidrogén-túlfeszültség miatt választható le. Túlfeszültség 

savas oldatban +0,72 V, lúgos oldatban +0,7 V. A szennyezı fémek általában a hidrogén 

túlfeszültséget csökkentik. A korszerő elektrolitokban általában szabadalommal védett szerves 

adalékokat alkalmaznak, melyek fantázianéven kerülnek forgalomba.  

A lúgos, cianidtartalmú elektrolitokat régebben elterjedten alkalmazták Magyarországon. Jelenlegi 

alkalmazása visszaszorult, elsısorban környezetvédelmi és egészségvédelmi okok miatt. A lúgos, 

cianidos elektrolitokat különbözı cianid koncentrációval alkalmazzák. A cianidos elektrolitok 

35 °C alatt jól üzemeltethetı, robusztus elektrolitok, a felhasznált víz minıségére és az 

elıkezelésre nem érzékenyek. A szennyvízkezelés a cianid oxidációja miatt költséges eljárás. Az 

elektrolit összeállításakor az alábbi vegyületeket alkalmazzák: cink-oxid (ZnO), nátrium-cianid 

(NaCN), nátrium-hidroxid (NaOH), adalékok (szabadalommal védett szerves anyagok, 

fantázianévvel kerülnek forgalomba). A cink-oxid csak nátrium-cianid oldatban oldódik, ahol 

cianid-komplexek képzıdnek. A cianidtartalom szerint megkülönböztetünk kis, közepes és nagy 

koncentrációjú elektrolitokat (2. táblázat). Az elektrolitokra az „M” faktor a jellemzı mérıszám, 

mely az összes nátrium-cianid és cinkionok koncentrációjának arányát mutatja meg [NaCN/Zn].  

A galvanikus úton leválasztott bevonatoktól megkívánjuk, hogy azok az alapra jól tapadjanak, és 

azt egyenletes vastagságban, tömör rétegben borítsák be. A galvánfürdıkben elıállított bevonatok 

minısége lényegesen befolyásolható a fürdıbe bevitt speciális adalékanyagok és cinkötvözık 

segítségével, így a gyakorlati igények szerint egyenletes vastagságú tükörfényes vagy matt, tömör 

és jól tapadó rétegek állíthatók elı. A 3. táblázatban ismertetem a cinkötvözıknek a leválasztott 
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horganyréteg mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatását. 

2. táblázat 
Galvanikus cinkleválasztó elektrolitok jellemzı összetétele [30] 

 
Kis 

cianidkoncentráció 
Közepes  

cianidkoncentráció 
Nagy  

cianidkoncentráció 
Zn (g/l) 25-35 20-25 10-20 

NaCN (g/l) 70-105 40-60 5-30 
NaOH (g/l) 75-90 50-80 50-120 

M 2,5-2,8 2,0-2,5 0,5-1,5 
pH >13,0 >13,0 >13,0 

3. táblázat 
Ötvözık hatása az elektrolitikusan leválasztott horganybevonat mechanikai tulajdonságaira [30] 

1.2.2 Elektrolitikus horganyzás olvadékkal 

Az elektrolitikus horganyzás elıtt a munkadarabok felületét elıször 40-50ºC-os lúggal, 

zsírtalanítják, öblítik, majd szobahımérséklető zsírtalanítás, öblítés, ha szükséges kénsavas pácolás 

és újra öblítés következik. Ezután a munkadarabot bemerítik az olvadt cinksókat tartalmazó 

elektrolizáló fürdıbe (11. ábra). Az elektrolízis alatt az oldatban, a cink olvadékban (anód) és a 

munkadarabon (katód) levált cinkbevonatban folyó áram valamint az oldat cink koncentrációja 

megközelítıleg állandó marad. Cinkbevonás után a munkadarab felületének kémiai átalakítása, pl. 

passziválása következik, amely a cinkréteg védelmét szolgálja. A passziválás a munkadarab híg 

savas oldatba való bemerítésével történik, amely oldat pl. króm sókat tartalmaz. A folyamat során 

vékony védıbevonat alakul ki a cinkfelületen, amely cink- és krómsókból áll, és a színét a jelen 

lévı komplexek valamint a rétegvastagság határozza meg. 

Bevonat 
Keménység 

(HV) 
Nyúlás 

(%) 
Belsı feszültség 

(N/mm2) 
Ötvözı 

(%) 
Zn-Co (savas) 190-220 1,0-1,4 50-60 0,4-1,0 
Zn-Fe (lúgos) 100-130 ≈1,0  0,3-0,7 
Zn-Ni (savas) 425-435 ≤1,0 35-45 11-13 
Zn-Ni (lúgos) 200-250 ≤1,0  6-8 
Zn-Ni (lúgos) ≈400 ≤1,0  12-15 
Zn-Sn (savas) 30-40   8 
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11. ábra 
Elektrolitikus horganyzás sematikus ábrája [30] 

 

A horganyzási eljárások összefoglalásaként a 12. ábra mutatja be a különbözı eljárások során 

létrejött rétegek összetételét, és HV keménységi értékeit. 

 

 

Tőzi-mártó 
eljárással 
elıállított 
bevonat 

Cinktartalmú 
festékbevonat 

Elektrolitikus 
bevonat 
olvadékból 

Elektrolitikus 
bevonat oldatból 

12. ábra 
Különbözı eljárással létrehozott cinktartalmú bevonatok szerkezete acéllemezen [30] 

 

A CINK KORRÓZIÓS FOLYAMATAI ÉS KORRÓZIÓVÉDELMI ELJÁ RÁSAI 

1.3 A cink légköri korróziós folyamatai 

A légköri korróziót befolyásoló tényezık közismerten a levegı nedvességtartalma, a 

légszennyezettség, a csapadék, a szél, a napsugárzás. Relatív száraz közegben a cink lassan 

korrodálódik cink-oxid képzıdés közben. Nedvesebb környezetben vízréteg adszorbeálódik a 

felületre, mely mozgásteret biztosít a cinkionok számára, mialatt gyors cink-hidroxid képzıdés 

történik. A folyamatot a következı reakció írja le [34]. 

−+ +→ eZnZn 22           (1) 

Az anódos fémoldódás mellett a következı katódos folyamatok játszódnak le, 

OHeOHO 232 644 →++ −+ (savas közeg, oxigén jelenléte)   (2) 

ε-fázis 
(100% Zn, 70 DPN) 

ζ-fázis (94% Zn, 6% Fe, 
179 DPN) 

δ-fázis (90% Zn, 10% Fe, 
244 DPN) 

Γ-fázis (75% Zn, 25% Fe, 
250 DPN 
 

Acél alapanyag 

Belépı 
szakasz 

Puffer szakasz Felület–
elıkészítés Elektrolízáló 

kádak 
Utókezelés 

Puffer 

Kilépı 
szakasz 

Felcsévélés 
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223 222 HOHeOH +→+ −+ (savas közeg)   (3) 

Illetve −−− →++ OHeOHO 442 2
2 (semleges és bázikus közeg)   (4) 

A képzıdött hidroxidion és cink reakciójából keletkezett cink-hidroxid reakcióba lép a vízben 

abszorbeált szén-dioxiddal kevésbé oldódó cink-karbonátot képezve. A cink légköri korróziójának 

termékeit szemléletesen mutatja a 13. ábra. 

 
13. ábra 

Cinkfelület atmoszférikus korróziója szennyezı anyagok jelenlétében [35] 

1.4 A cink korróziója vizes környezetben 

A cink vízben és vizes oldatokban termodinamikailag instabil. Ha a cink vízbe merül, a pozitív 

töltéső cinkionok oldatba mennek, és a cinkfelületen az oxigén redukálódik. A cink-víz rendszer 

Pourbaix-diagramját a 14. ábra mutatja be. Amikor az oldott oxigén elfogy, vagy nem kielégítı az 

oxigén diffúziója a katódos reakció fenntartásához, hidrogénfejlıdés indul meg, és ez lesz a 

további katódos reakció savas közegben: 

222 HeH →+ −+
   (5) 

A 14. ábra alapján megközelítıleg 8,5-10,5 pH tartományban a felületen cink-hidroxid film 

képzıdik. Ez a filmréteg inhibeálja a cink további oldódását. A cink-oxidok és cink-hidroxidok 

stabilitása vizes oldatokban pH-függı. A cink-oxidok és -hidroxidok amfoterek. Savas közegben 

Zn2+ ionként, lúgos oldatban −
2HZnO  és −2

2ZnO  alakban fordulnak elı. A horganyzott felületek 

számos vegyszernek ellenállnak 4-12.5 pH tartományban (15. ábra). 
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14. ábra 

Cink-víz rendszer Pourbaix diagramja [36] 

 
15. ábra 

A cink oldódási folyamatának pH függése [37] 

 

A cink szennyezıanyagokkal szulfátot és oldhatatlan karbonátot is képezhet. A cink-karbonát 

különös fontosságú, mivel nagyfokú az ellenállása a környezet okozta cinkkorrózióval szemben. A 

cink-karbonát képzıdése karbonát és bikarbonát tartalmú oldatokban lehetséges a következı 

reakcióegyenletek szerint [38]: 

OHZnHZnO 2
22 +→+ ++   (6) 

++ →+ HZnCOCOHZn 2332
2   (7) 
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++ +→++ HOHCOZnOHHCOZn 8)()(625 623523
2   (8) 

623523 )()(522 OHCOZnZnOOHHCOH →++++   (9) 

Karbonát és bikarbonát jelenlétében a cink passzív tartománya a semleges tartományba tolódik. 

Kloridtartalmú oldatokban cink kloro-hidroxo komplex képzıdhet a következı reakció szerint: 

82522 )()(4 OHClZnZnClOHZn ↔+  (10) 

Ez a korróziós termék az elektrolitikusan horganyzott felületen alakul ki 0,6M NaCl oldatban  

24 óra után [39]. Röntgen diffrakciós vizsgálat simonkolleit (ZnCl2.4Zn(OH)2·H2O) jelenlétét is 

igazolta. 

A környezet hımérséklete szintén hatást gyakorol a cink korróziós sebességére. Megközelítıleg 

65 ºC hımérsékleten a korrózió sebessége megnı mind vízben, mind tiszta oxigén atmoszférában, 

mind szén-dioxid-mentes levegı atmoszférában. A 16. ábra mutatja a hımérséklet cinkkorrózióra 

gyakorolt hatását desztillált vízben [40]. 

 
16. ábra 

A cink korróziójának hımérséklet függése [40] 

 

Elektrokémiai mérésekkel igazolták, hogy számos esetben a cink a vashoz képest anódként 

viselkedik 60 ºC alatt, de 77 ºC-on megfordul a helyzet, a vas lesz az anód a cinkhez képest.  

1.5 A cink felületvédelme 

A korrózió elleni védelemben megnyilvánuló egyre nagyobb igények hívták életre a cinkbevonatok 

esetében is a további felületvédı vegyszerek alkalmazását [41]. Az egyik legismertebb eljárás 

járulékos korrózióvédelmi célra a konverziós rétegek felvitele, melyek bemutatására a következı 

fejezetekben ismertetek példákat. A konverziós rétegek az alapfém, és egy reaktív hatóanyagot 

tartalmazó, semlegestıl eltérı pH-jú oldat kémiai reakciója során képzıdött felületi védıfilmek. 
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Ezek a rétegek egyrészt nagymértékő ellenállást biztosítanak a korrózióval szemben, másrészt 

kiváló adhéziós alapot képeznek a további felületkezelési eljárásokhoz, pl. a festéshez, 

lakkozáshoz [42]. 

1.5.1 Konverziós réteg kialakítása foszfátozással 

A foszfátozással [43] történı felületvédelem során, a fém felületén –a foszfátozó oldat 

összetételétıl függıen– vas-, cink-, kalcium- vagy mangántartalmú kristályokból és/vagy 

elegykristályokból álló foszfátréteg alakul ki. Viszonylag új eljárás a szerves oldószeres 

foszfátozás, amelynél az eljárás után a vékony vas- és cink-foszfát réteget még szerves polimer 

film is borítja. A foszfátozás alkalmazásának célja a korrózió elleni védelem (zsírokkal, olajokkal 

kombinálva), alapozó réteg létrehozása a szerves (festék vagy mőanyag) bevonatok tapadásának és 

korrózióállóságának növelésére, felületi súrlódások csökkentése hidegalakítási mőveletekhez, 

kopás csökkentése egymáson csúszó gépalkatrészeknél, elektromos szigetelés stb. A foszfátozási 

mővelet történhet bemerítéssel, szórással vagy ritkán ecseteléssel. A foszfátréteg képzıdését és 

szerkezetét befolyásolja az alapfém minısége, a felület érdessége, a felület-elıkészítés módja, az 

öblítési körülmények és a foszfátozás mőveleti feltételei (az alkotók koncentrációja, hımérséklet, 

kezelési idı, stb.). Megfelelı minıségő bevonat kialakításához szükséges a munkadarab 

kifogástalan zsírtalanítása, oxidmentesítése valamint alapos vizes öblítése, egyes esetekben fizikai 

aktiválás (azaz apró felületi üregek, csatornák kialakítása maratással) és kémiai kötések 

létrehozására alkalmas aktív gócok képzése. A cinkfoszfátozás során olyan vizes oldatokat 

használnak, amelyek cink-dihidrogén-foszfátot tartalmaznak, és fıként acél, cink valamint 

alumínium alapfémek felületkezelésére alkalmasak. A cink-foszfát rétegek matt szürkés-

sötétszürkés színt adnak a felületnek, és jó a szigetelı tulajdonságuk. A korrózióállóság növelésére 

szükség lehet utókezelésre, melyhez hatértékő krómvegyületeket használhatnak. A gyakorlatban a 

legnagyobb alkalmazási területe a cink-foszfátnak van. E foszfátrétegeket fıleg festés elıtt 

alkalmazzák. Átmeneti korrózióvédelem céljára megfelelı olajokkal, zsírokkal, viaszokkal 

utókezelésre 5-10 g/m2 tömegő cink-foszfát réteget használnak, akárcsak a feszültségmentes 

hidegalakítás megkönnyítésére. E rétegek nagy adszorpcióképességük következtében az alapfémnél 

jóval több kenıanyagot képesek felvenni. A foszfátréteg megnöveli a szerszámok élettartamát, 

csökkenti a selejt mértékét, javítja a gyártmány felületi minıségét, csökkenti a súrlódást, ezáltal a 

felhasznált elektromos energiát, továbbá lehetıvé teszi a falvastagság jelentıs csökkentését, és a 

húzás sebességének növelését. A rétegtömeget a mindenkori felhasználási célnak megfelelıen kell 

megválasztani, de általában eléri az 1-10 g/m2 értéket. 
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1.5.2 Konverziós réteg kialakítása kromátozással 

A horganyzott acélfelület kromátozásakor a következı reakciók játszódnak le: 

2442 HZnCrOCrOHZn +→+  maratás (11) 

OHOHCrHCrOH 23242 2)(232 +→+  depolarizációs reakció (12) 

OHCrOOHCrCrOHOHCr 24423 ).()( +→+  filmképzıdési reakció (13) 

A cinkfelületet az adszorbeált ~0,5 g/m2 kromátréteg passziválja. A bevonat tartalmaz  

króm-hidroxidot (részben hidratált króm-oxidot) és cink-hidroxi-kromátot. Ez a kromátréteg 

megakadályozza a cinkfelületen a fehérrozsda kialakulását. A folyamatosan horganyzott 

acéltekercs felületén a kromátréteg nagyon vékony, 0,01-0,03 µm (tömegét tekintve 0,1-0,2 g/m2), 

tehát kevésbé véd a fehérrozsda képzıdés ellen, mint a 0,5 g/m2-es mennyiség. 

A kromátok számos komplexképzési reakcióban vesznek részt bizonyos adalékok jelenlétében, 

amelyek származhatnak a kezelt fém ionjaiból. A kromátok savas közegben erıs oxidálószerek. 

Képezhetnek oldhatatlan sókat a fémfelületen, vagy növelhetik a természetes oxidfilm 

rétegvastagságát is. A krómsav redukciós termékei és a nehézfém kromátok általában 

oldhatatlanok. A képzıdı kromátréteg tulajdonságait befolyásoló paraméterek az oldat pH-ja, 

hımérséklete, a bemerítési idı, a mozgatás mértéke, az öblítés és a szárítás hımérséklete. 

1.5.3 Korrózióvédelem kromátmentes konverziós bevonatokkal 

Acél, alumínium és cink valamint ötvözeteik felületkezelési lehetıségeinek kutatása a ritkaföldfém 

vegyületek irányába mozdult el az utóbbi 10-15 évben. A ritkaföldfémek ismert anyagok a 

korrózióvédelem területén inhibitor hatásuknak köszönhetıen. A szóba jöhetı elemek a cérium, 

lantán, ittrium, prazeodimium és szamárium, melyek kielégítı eredményeket adtak cink [44][45], 

alumínium és acél [46][47] felületkezelése esetén. 

A kezdeti vizsgálatokat Hinton és munkatársai végezték el [44][45]. A kutatás során arra jutottak, 

hogy cink és alumínium felületen cérium-kloridot alkalmazva korróziós inhibitorként, katódos 

védelem alakul ki, melyet ritkaföldfém-oxid képzıdéssel magyaráztak. Montemor és munkatársai 

ebbıl kiindulva vizsgáltak ritkaföldfém-oxidokat és -hidroxidokat [47] bemerítéses technikával 

kezelt cinkfelületen. Cériumos kezelés után azt tapasztalták, hogy a felületen Ce(OH)3 és CeO2 

alakul ki, melyek mennyisége a kezelés idejétıl függ. Lantán és ittrium alkalmazásakor a film 

összetétele független a kezelési idıtıl, minden esetben La2O3 és Y2O3/Y(OH)3 alakul ki. Cériumos 

kezelésnél a rétegképzıdéskor oxidációs folyamat (Ce(III)→Ce(IV)) is lejátszódik. Lantán és 

ittrium esetében nem változik az oxidációs állapot. Ebbıl kifolyólag a film növekedése a katódos 

területeken történik. Auger technikával felvett felületi térképpel igazolták, hogy egy heterogén, 
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repedéseket tartalmazó film alakul ki a felületen, ha növekszik a bemerítés ideje. A bevonatban 

kialakult repedések száma szintén növekszik a film vastagodásával. Az egyenetlenség 

következtében anódos területek alakulnak ki a felületen, amelyet pásztázó Kelvin szondával 

igazoltak [48]. Elsı lépésben az anódos és katódos aktivitás egyenletesen oszlik el a felületen, 

azonban növekvı bemerítési idıvel lokalizált anódos aktivitásnövekedés történik. Ez érvényes 

lantán- és ittrium-só kezelésnél is. Az elektrokémiai eredmények korrelálnak az analitikai 

adatokkal. Az egyenletes film gátolja a korróziós folyamat elindulását, és jelentıs mértékben 

lecsökkenti a katódos reakció mértékét. Más részrıl a filmben jelen lévı hibák, hiányosságok 

függetlenül a vastagságtól és az összetételtıl csökkentik a korróziós ellenállás mértékét. Ebbıl 

kifolyólag a kezelési idı meghatározó szerepet játszik a felületi film jellemzıinek kialakításában. 

Rövid kezelési idı után olyan felület alakul ki, amely jobban ellenáll a kloridok korróziós 

hatásának. A polarizációs adatok bizonyították, hogy a ritkaföldfém-sók mind az anódos 

(cinkoldódás), mind a katódos (oxigén redukció) reakció sebességét csökkentik. Ezt az inhibíciós 

hatást Lu és munkatársa is megfigyelte [49][50]. A ritkaföldfémtartalmú film hatása a rendszer 

katódos válaszára azzal magyarázható, hogy a felület egyfajta gátat képez az oxigén vagy az 

elektronok szállításában [44] nagy elektromos ellenállása miatt. Következésképpen az oxigén 

redukciója, amely a sebességmeghatározó lépés, késleltetve zajlik. 

Aramaki [95] Al(III), La(III), Ce(III) és Ce(IV) kationok védıhatását vizsgálta cinkkorongon NaCl 

oldatban. Az elektrolitban lejátszódó anódos fémoldódás egyenlete: 

−+ +→ eZnZn 22    (14) 

a katódos redukciós folyamat a molekuláris oxigén redukciója: 

−− +→++ OHOHeOHO 222 2222   (15) 

−− →+ OHeOH 2222   (16) 

A cink-hidroxid rossz oldódódási képessége miatt [98] (oldhatósági szorzat 3x10-17) kiválik a cink 

felületén, és cink-oxiddá alakul át: 

2
2 )(OHZnOHZn →+ −+   (17) 

OHZnOOHZn 22)( +→   (18) 

Ez az oxidált passzív réteg védi természetes állapotában a cink felületét. Az oldható komplexek 

[56] Zn2+-ionokból, és Cl- valamint OH- funkciós csoportokból állnak. Ha a horganyzott lemez 

korróziós tulajdonságait NaCl elektrolitban vizsgáljuk, akkor ezek a komplexek a cinkfelületen 

lévı passzív film hibahelyein összegyőlnek, és megindítják annak oldódását. Ennek következtében 

a bevonat folytonossága megszőnik, és megindul a felület lokális korróziója [52]. Anionos 

inhibitorokat akkor alkalmaznak, ha a pontkorrózió elfojtása a cél. Ezzel szemben a kationos 
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inhibitorok, mint pl. a többértékő kationok, a katódos redukciós folyamatban keletkezı 

hidroxidionnal reagálva oldhatatlan hidroxidokat képeznek a fém felületén [57]. Ezek a kationok 

valamint a Zn2+-ion hidroxidjai fizikai akadály szerepét töltik be, meggátolva az oxigén 

fémfelületre történı diffúzióját, ezáltal elnyomják a katódos redukciós folyamatot. 

Aramaki említett munkájában felsorolt kationos inhibitorok hatásának vizsgálata során arra jutott, 

hogy a La(III) és Ce(III) jelentısen visszaszorítja a cinkkorrózió katódos folyamatait, míg a Ce(IV) 

és Al(III) stimulálja azokat. 10-4 M La(III) és 10-3 M Ce(III) koncentráció már elegendı ahhoz, 

hogy az inhibíciós hatékonyság elérje a 91-94 %-ot. A cinkkorong bemerítése során képzıdött 

vastag védıfilm Ce(OH)3-t, Ce2O3-t, kis mennyiségő Zn(OH)2-t és ZnO-t tartalmaz Ce(III) oldatból 

leválasztva. La(III) tartalmú oldat esetében szintén ezek az oxid, hidroxid komponensek 

mutathatók ki fotoelektron-spektroszkópiai módszer (XPS) alkalmazásával. Aramaki a vizsgált 

védırétegeket azok kloridjaiból illetve szulfátjából választotta le. 

Egy másik kutatásában 10-3 M-os Ce(NO3)3-ot használt a cinkkorong felületkezeléséhez, és annak 

korrózióvédı hatását tesztelte NaCl oldatban 4-240 h bemerítési ciklusban [58]. A polarizációs 

görbék kezeletlen mintához viszonyított változásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy 

ebben a folyamatban a nitrátionnak is van szerepe, mégpedig anionos inhibitorként viselkedik. Az 

elektrokémiai vizsgálatok után nem tapasztalt pontkorróziót a cinkfelületen. Az XPS vizsgálatok 

ebben az esetben is Ce(III)- és Ce(IV)-oxidok és -hidroxidok jelenlétét mutatták ki. Aramaki elızı 

munkájában bemutatta, hogy a Ce(III) tartalmú oxidos és hidroxidos réteg növekedése gyorsan 

bekövetkezik a cinkfelületen, a minta bemerítésének már a kezdeti szakaszában a cink-hidroxid, 

valamint a hidratált Ce(III) közötti közvetlen reakció által: A reakció során képzıdött filmréteg 

240 h elteltével is megtartja 91%-os védıhatását NaCl oldatban, de az úgynevezett „self healing” 

öngyógyító hatást nem képes kifejteni. Amennyiben a Ce(III)-só mellett anódos inhibitort is 

használnak [57][58][59] –bemetszett mintafelületet vizsgálva NaCl-ban– bekövetkezik a sérült 

bevonat regenerálódása. 

Montemor és munkatársai Ce(III) és Ce(IV) vegyületekkel kezelt horganyzott acéllemezt 

különbözı bemerítési ideig [60]. A felületet Auger-elektronspektroszkópiai és XPS módszerrel, a 

korróziós tulajdonságokat polarizációs mérésekkel, elektrokémiai impedancia spektroszkópiai 

módszerrel és pásztázó Kelvin-szondával (felületpotenciál mikroszkópiával) vizsgálták. A 

kísérletek eredményeképpen megállapították, hogy a kezelési idı növekedésével (10 s illetve 24 h) 

egyértelmő a leválasztott filmréteg vastagodása, azonban számos hibahely képzıdik rontva ezáltal 

a réteg homogenitását. Elektrokémiai szempontból ezek a hibahelyek nagy potenciálkülönbségeket 

okoznak, amely felgyorsítja a korróziós folyamatokat, ha a mintát agresszív közeg hatásának teszik 

ki. A hosszabb kezelési idınek az az elınye, hogy a leválasztott réteg hosszabb ideig marad stabil, 
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bár a védıképesség kisebb mértékő, mint a rövidebb kezelési idı alkalmazásakor. A filmképzıdés 

mechanizmusát tekintve arra a következtetésre jutottak, hogy elsı lépésként nagyon vékony 

Ce(OH)3 kiválások keletkeznek a felületen, ezzel párhuzamosan ZnO-leoldódás történik. Második 

lépés a cink oldódása, és ezzel együtt a katódos reakció, a cérium-oxid kiválás. Ez a felületi oxid 

mind a katódos, mind az anódos reakciót lassítja, a potenciál állandósul, a filmnövekedés is 

lelassul. A katódos és anódos részreakciók egymástól elkülönítve játszódnak le, a katódos fıként a 

cérium-oxid külsı, az oldattal érintkezı felületén, míg az anódos részreakció a cinkfelület és az 

oxidréteg közötti felületre vagy a film hibahelyeire lokalizálódik. Amikor a Ce(III) tartalmú 

filmréteg kellı vastagságot ér el, megindulhat a Ce(III) oxidációs folyamata a következı egyenlet 

szerint: 

−− ++→+ eOHCeOOHOHCe 2422)(2 223   (19) 

−− →++ OHeOOH 222/1 22   (20) 

Ennek a reakciónak a hatására nem változik meg a pH a fém felületén. 

Arenas és társszerzıi CeCl3.7H2O oldatból leválasztott cériumos rétegek növekedési 

mechanizmusát tanulmányozták laboratóriumi tőzi-mártó eljárással horganyzott acéllemezeken 

[61]. A vizsgálatok során kimutatták, hogy a ritkaföldfémek háromértékő ionjai vizes közegben 

erıteljesen hidrolizálnak, és a hidrolízis termékeként keletkezett komplex vegyületek összetétele a 

közeghez adagolt ritkaföldfémkation természetétıl erıteljesen függ. Hinton nyomán [62] az 

általános reakcióegyenlet: 

+−+ +→+ yHOHMOyHxM yxy
yx

y )(
2   (21) 

Ezek a komplex vegyületek hidroxid formában válnak ki, amint az oldat pH-ja növekszik: 

++ +→+ HOHMOHM 3)(3 32
3   (22) 

A keletkezett termékek amfoter jellegőek, és az oldhatóságuk erıteljesen függ a pH-értéktıl. 

Purbaix nyomán [63]: 

pHxM telített −=+ ]lg[ 3   (23) 

ahol x egy konstans, értéke 22,15. A fenti egyszerő egyenlet alapján lehetıség van arra, hogy 

megtaláljuk azt a kritikus pH-értéket, amelynél a Ce(OH)3 kiválás még lehetséges, azzal a 

feltételezéssel, hogy az oldatban jelenlévı teljes Ce(OH)3 részt vesz a hidrolízisben. Az 

irodalomban leírt cériumos kezelésekrıl általánosan megállapítható, hogy a filmrétegben mindig 

kimutatható a Ce(OH)3 jelenléte. Tehát a kísérletek során a katódos reakció zónában a pH értéke 

biztosítja a hidroxidok képzıdésének megfelelı körülményeket, akár CeCl3.7H2O akár 

Ce(NO3)3.7H2O oldatot használunk a filmképzéshez. 
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Sánchez és munkatársai cérium- és lantán-sóoldatokkal kezelt horganyzott betonacélokat 

vizsgáltak természetes, a betonpórusokban uralkodó alkalikus környezet hatását modellezve [64]. 

Arra következtettek, hogy a felületkezelt próbatesteknél mikroanódos és mikrokatódos zónák 

alakulnak ki, míg a kezeletlen mintákon a fémoldódás általánosan jelentkezik a fémfelületen már a 

bemerítés korai szakaszában. Ce(III)-ion tartalmú oldattal kezelt felületeknél a hidratálódási, majd 

a Ce(III)→Ce(IV) oxidációs folyamat lezajlása a fentebb leírt reakciók szerint folytatódik. Amikor 

azonban a mintát lúgos oldatba merítik, a kezdeti rövid passzív állapot után a réteg védıhatása 

erıteljesen romlik. Elıtérbe kerül a cérium-hidroxid oxidálódása Ce(IV)-ionná (17. ábra). Ennek 

hatására lokális anódos helyek alakulnak ki néhány óra után a felületen. Az oxidáció lebontja a 

konverziós réteget, és egy nap után korrodálódó területek lesznek láthatók. 

−+++ ++→+ eHOHCeOHCe 2)( 2
22

3   (24) 

Általánosságban megállapítást nyert, hogy a magas pH-érték nem kedvez a cériummal kezelt 

horganyzott felületek korrózióállósága szempontjából, tehát általános alkalmazáskor figyelembe 

kell venni azt a tényt, hogy a védeni kívánt horganyzott termék milyen környezeti hatásnak lesz 

kitéve a felhasználáskor. Ugyanezen kísérletsorozatban a lantános kezelés ígéretesebbnek 

bizonyult, mely során lantán-hidroxidok keletkeznek, amelyek alkalikus környezetben konverziós 

rétegként védik a felületet, meggátolva a cink érintkezését a lúgos környezettel. Mind a cériummal 

mind a lantánnal kezelt minták esetében azonban a katódos hidrogénfejlıdési reakció lezajlása 

következtében a filmrétegben mikrorepedések jönnek létre, amelyek rontják a filmréteg hosszú 

távú védıhatását. 

Az eddig kiemelt irodalmi megállapítások alapján szembeötlı a leválasztott ritkaföldfém tartalmú 

filmek „self healing” tulajdonságának problémája. Számos kutató próbálkozott ennek a feladatnak 

a megoldásával. A „self healing” tulajdonságot elısegítı adalékok közül a szervetlen peroxidok, és 

foszfátok [97] valamint a szerves szilánvegyületek kipróbálása történt meg [64]-[68]. A 

ritkaföldfémek újabb felhasználásai között szerepel a cériummal módosított szilikagél réteg 

felvitele szol-gél technika alkalmazásával [69]. A kísérletek során cinklemezeket kezeltek 

tetrametoxi-szilánnal és γ-metakril-oxipropil-trimetoxi-szilánnal. Ehhez metanolt és vizet, végül 

Ce(NO3)3.7H2O-t adtak megfelelı mólarányban. A cinklemezeket mozgatták a felületkezelı 

oldatokban. Arra a következtetésre jutottak, hogy a létrehozott bevonat konverziós rétegként 

viselkedett a lemezek felületén. A kritikus cériumsó-koncentráció 0,2-0,6 tömegszázalék közé 

esett. Nagy cériumsó-koncentráció esetében a bevonatban hálózatos hibák alakulnak ki, amely 

vizet képesek visszatartani. A Ce(III) antikorrozív tulajdonsága ebben az esetben is a felületi hibák 

vagy pórusok alján kivált oldhatatlan Ce(OH)3 inhibeáló hatásának, és „self healing” képességének 

következménye. 
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Oxidációs 
reakció 

 
17. ábra 

Cérium-víz rendszer Pourbaix diagramja [63] 
 

Aramaki H2O2-t használt cink elektródon, miután Ce(NO3)3 oldattal kezelte annak felületét [70]. A 

vizsgálati eredmények alapján megállapította, hogy az oxidáció után a jelenlévı hidratált  

Ce2O3-film külsı rétegében a Ce(IV) felhalmozódott, tehát az oxidáció fıként itt játszódott le, 

meghagyva a cink/film határfelület eredeti állapotát. Bemetszett mintákat tesztelve Cl--ion tartalmú 

korróziós közegben megállapította, hogy a bemetszés területén a leválasztott réteg megtartotta 

védıhatását. 

Buchheit és munkatársai [71] olyan zsírtalanított és oxidmentesített 2024 T3 alumínium mintákat 

vizsgáltak (4,5% Cu, 1,5% Mg, 0,6% Mn és 93,4% Al), amelyeket KNO3, LiNO3, LiOH és 

NaAlO2 hidrotalkit (HT) oldattal való kezelés után ritkaföldfém-sóoldatba merítettek. Az 

eredmények azt mutatták, hogy a cériumtartalmú bevonatok valóban rendelkeznek „self-healing” 

tulajdonsággal, mert a cérium nagy valószínőséggel, mint oldható, nagy oxidációs fokú termék 

beépül a HT rétegbe. Ha az oldat érintkezésbe kerül a bevonattal, a Ce(IV) vegyületek feloldódnak. 

A Ce(IV)-onok migrálnak az oldaton keresztül, redukálódnak és kiválnak kevésbé oldható Ce(III) 

formában. A bevonatmentes felületen ezek a kiválások lassítják a korróziót a katódos és anódos 

kinetika elfojtásával. A 18. ábra szemléletesen mutatja a Ce(IV) regenerációját (I.-IV. lépések) és 

részvételét az inhibíciós mechanizmusban. 
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18. ábra 

Ce(IV) ion regenerációs folyamata és részvétele az inhibíciós mechanizmusban [71] 

 

Amadeh és munkatársai ritkaföldfémmel ötvözött horganybevonatok korróziós védıhatását 

vizsgálták alacsony ötvözéső acéllemezeken természetes tengervíz elektrolitban [72]. A vizsgálati 

eredményekkel bemutatták, hogy az ötvözött horganybevonat finomszemcsés, egyenletes és 

hibamentes morfológiát mutat [73]. A ritkaföldfémek könnyen reakcióba lépnek oxigénnel és 

kénnel –stabil oxidokat és szulfidokat képezve–, és ezek a heterogén mikroszerkezeti kiválások 

megakadályozzák a szemcsenövekedést a megszilárdulási folyamat során. Miáltal a felületi 

feszültséget és a kritikus folyadék/szilárd határfelületi energiát csökkentik, könnyen nedvesedik az 

acél felülete, amely elısegíti a kristálycsíra képzıdés sebességének növekedését. A 

szemcsedurvulás csökkenés 0,1 % ritkaföldfém mennyiség eléréséig tapasztalható, e felett ez a 

hatás elhanyagolható. 

Korróziós közeg hatásának kitett ötvözet bevonat korróziós terméke fıként hidrocinkitbıl és 

simonkolleitbıl áll. A 6235 )()( OHCOZn  összegképlető hidrocinkit monoklin, a 

OHClOHZn 2285 .)(  képlető simonkolleit pedig trigonális kristályrendszerő ásvány, melyek 

egyben a cink ötvözı anyagok, felületi szennyezıdések vagy légszennyezık jelenlétében létrejött 

korróziós folyamatának termékei is lehetnek, bármilyen százalékban is ötvözzük a bevonatot, tehát 

a védıhatás a korróziós termék természetével nincs összefüggésben. A korróziós folyamat során a 

katódos redukciós reakcióban képzıdött hidrogén leválási túlfeszültsége a zárványok területén a 

legkisebb, de mivel a ritkaföldfém adagolás csökkenti a zárványosságot, nem alakulnak ki aktív 
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katódos helyek és mikrocellák, a felület korrózióállósági szempontból homogén. Mivel a katódos 

folyamat visszaszorul, a korrózió sebessége csökken, a korróziós ellenállás növekszik [74]. A 

ritkaföldfémek felületaktív elemek, amelyek hajlamosak a felületi rétegben koncentrálódni, és 

tömör, egyenletes oxidréteget képezni. Az oxidréteg diffúziós akadályként véd, és késlelteti az 

oxidációs és korróziós folyamatokat. Másrészrıl az oxigén és kén –melyek gyorsítják a korróziós 

folyamatokat– szilárd oldatba vitelével lecsökkentik a horganybevonat kristályközi korróziójának 

hajlamát. 

A vizsgált alapanyagok között az irodalom legtöbbször az alumíniummal ötvözött horganyréteg 

[29][52][75][76] és a tőzi-mártó eljárással, vagy GALVANNEALED-eljárással horganyzott 

acéllemez felületére leválasztott konverziós rétegek morfológiai és korróziós tulajdonságainak 

vizsgálati eredményeit ismerteti [77]. Munkám során ezt kiegészítve vizsgáltam és jellemeztem  

ipari tőzi-mártó eljárással elıállított horganyrétegen valamint elektrolitikusan leválasztott, 

foszfátozott és szerves felületkezelı anyaggal bevont horganyrétegen létrehozott Cr(VI)-ion 

mentes konverziós passzív rétegek morfológiai és korróziós tulajdonságait. 

VÉKONY FELÜLETI RÉTEGEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI 

A kialakított új generációs környezetbarát konverziós rétegek szerkezetének, felépítésének, 

összetételének valamint védıhatásának vizsgálatára a következı fejezetekben bemutatásra kerülı 

laboratóriumi felületanalitikai módszereket alkalmaztam. 

1.6 Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és elektronsugaras mikroanalízis (EDS) 

Az elemzés során finoman fókuszált elektronsugár pásztázza a vákuumban lévı minta felületét. A 

mintából kilépı válaszjeleket (visszaszórt elektronok, szekunder elektronok, karakterisztikus 

röntgensugárzás) megfelelı detektorokkal begyőjtjük, és ez szolgál a minta felületi 

tulajdonságainak leképezésére [79]. Az elektronnyaláb behatolási mélységétıl függıen a vizsgált 

anyagból származó válaszjeleket és kölcsönhatási folyamatok termékeit mutatja be a 19. ábra. 

A leképezés úgy történik, hogy a mikroszkóp elektronnyalábjával szinkronban pásztázó 

katódsugárcsı fényintenzitását moduláljuk a kapott jellel. Kis nagyítások esetén a pásztázó 

elektronmikroszkóp mélységélessége elérheti a 3-4 mm-t is, a felbontóképessége pedig átlagosan 

1-3 nm-es. A pásztázó elektronmikroszkóp lencséi nem leképezésre szolgálnak, hanem a jól 

fókuszált elektronnyaláb elıállítására és mozgatására. A pásztázó elektronmikroszkópban a 

gyorsított és fókuszált elektronnyaláb a minta anyagával kölcsönhatásba lép, és az anyagra 

jellemzı jelet hoz létre. Az 50 eV-nál kisebb energiájú szekunder elektronok pl. a minta 

felszínének geometriai egyenetlenségeirıl hordoznak információt, és velük készíthetjük a legjobb 

felbontású képet, tekintettel arra, hogy kis energiájuk miatt kisebb mintatérfogatból származnak, 
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mint a többi jel. A minta felszínét elhagyó 50 eV-nál nagyobb energiájú elektronok tartoznak a 

visszaszórt elektronok csoportjába. A képek a felszín geometriai információján kívül kémiai 

összetételi információkat is hordoznak, ugyanis a magasabb átlagrendszámú térfogategységekbıl 

nagyobb valószínőséggel verıdnek vissza, így a képen ezek a területek világosabbnak látszanak. 

Az elektronsugaras mikroanalízis annak a röntgensugárzásnak a mérésén alapul, amelyet az 

analizálandó mintába becsapódó elektronsugárzás gerjeszt. A gerjesztett karakterisztikus 

röntgensugárzás energiája vagy hullámhossza arra az elemre jellemzı, amely kibocsátotta, 

intenzitása pedig a kibocsátó elem koncentrációjával arányos. A letapogatási síkbeli 

felbontóképesség 0,5-1 µm tartományba esik. Az elektronsugaras mikroanalízis alkalmas 

elemeloszlások kétdimenziós megjelenítésére, úgynevezett térképezésre is. 
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19. ábra 

Az elektronsugár által gerjesztett térfogat, és jellemzı kölcsönhatási effektusok pásztázó 
elektronmikroszkópban 

 

1.7 Atomerı-mikroszkópia (AFM) 

A pásztázószondás mikroszkópia [80] (SPM) körébe tartozó vizsgálat során néhány atomnyi 

vastagságú hegyben végzıdı tőszondával tapogatjuk a minta felületét. A tődetektor egy laprugóra 
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van erısítve, melynek aranyozott végére centrált lézersugarat fókuszálunk. A mikroszkóp kétféle 

üzemmódban mőködhet. Kontakt-mód esetében a mőszer a minta felülete és a tő közötti erıhatást 

méri, amely a van der Waals, elektrosztatikus, mágneses és kapilláris erık nagyságrendjébe esik 

(10-8-10-10 N). A laprugó lehajlása, vagy az azt megakadályozó piezoelmozdulás elektronikus jele, 

vagy a laprugó más deformációs mozgásának regisztrálása adja a képalkotáshoz szükséges 

információt. Letapogatásos-módban (tapping) a laprugó a minta felett a laprugó, vagy a minta 

rezonancia frekvenciájához közeli értékén oszcillál. Állandó magasságú üzemmódban a rezgési 

amplitúdó nagysága szolgáltatja a képjelet. Az erı állandó értéken tartásakor pedig az állandó 

amplitúdó fenntartásához szükséges piezo elmozdulás jele a képjel. 

Az AFM felvételek az esetek túlnyomó többségében domborzati képek, vagy kalibrálhatóak úgy, 

hogy domborzati jelentésük legyen. Ezért a legtöbb SPM berendezésen alkalmazott képfeldolgozó 

(pontosabban képanalízis) eljárás során a kép (illetve a minta) domborzatának paramétereit mérjük 

meg. Így járunk el pl. a kép jellegzetes pontjai távolságának, illetve jellegzetes vonalak mentén a 

magasságprofilnak a meghatározásakor. Ezekkel a módszerekkel az x, y, z koordinátákat kb.  

5-10% pontossággal határozhatjuk meg.. Gyakran alkalmazott paraméter a minta domborzatának 

jellemzésére az érdesség. Ez matematikailag a kép minden egyes pixelében tárolt érték szórását 

jelenti, ami jól jellemzi a minta érdességének változásával járó folyamatok kinetikáját (adszorpció, 

deszorpció, korrózió, rétegnövekedés). Más eljárásokkal a magasság-értékek statisztikus 

kiértékelésével rétegvastagságot lehet meghatározni, de különbözı korreláció- és fraktálszámolási 

eljárások is hozzátartoznak az AFM szoftverek kiértékelı eljárásaihoz. 

1.8 Röntgen fotoelektron-spektroszkópia (XPS) 

A röntgen fotoelektron-spektroszkópia fotoelektromos effektuson alapuló, felületek kémiai 

összetételének vizsgálatára kifejlesztett módszer [81], mely során monokromatikus fotonokkal 

gerjesztett fotoelektronok energiaeloszlási spektrumát határozzuk meg. A mintából kilépı 

fotoelektronok energiája karakterisztikusan jellemzı a mintát felépítı elemekre valamint azok 

kémiai környezetére. 

A méréseket ultra nagy vákuumban végzik. A mintavételi mélység közelítıleg 5 nm. A 

konvencionális XPS-ben általában Al, Mg; esetleg más (pl. Cr, Ag, Mo, Cu) anódú röntgencsövek 

karakterisztikus vonalait használják gerjesztésre. A kilépı elektronok tipikus kinetikus energiája 

50 eV-tól a néhány keV-ig terjed. Jó energiafelbontás esetén monokromatizált röntgennyalábot 

alkalmaznak. A konvencionális röntgenágyús gerjesztés mellett az utóbbi idıben a szinkrotron 

sugárzással történı gerjesztés is elterjedt, amelynek legfıbb elınyei, hogy a gerjesztı 

röntgennyaláb nagyintenzitású, energiában folytonosan hangolható és polarizált. Az XPS széles 
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körben elterjedt mind ipari, mind alapkutatási célokra. Rutinszerően használatos analitikai 

technika. Tipikusan XPS módszert alkalmaznak pl. a felületi tisztaság ellenırzésére, felületi 

szennyezık meghatározására, vékonyrétegek növekedésnek vizsgálatára, felületi réteg 

összetételének és vastagságának meghatározására, a felületi összetétel módosulásának 

monitorozására ötvözetekben, valamint diffúziós, felületi szegregációs, oxidációs, korróziós és 

katalitikus folyamatok megfigyelésére. A fotoelektron vonalak energiáinak eltolódásából 

következtethetünk az adott elem kémiai állapotára. Más technikákkal összehasonlítva az XPS 

kiemelkedik a kvantitatív elemösszetétel és kémiai állapot meghatározásának pontosságában és 

gyorsaságában. A töltött részecskékkel való gerjesztéseken alapuló módszerekkel szembeni nagy 

elınye, hogy kevésbé roncsolja a mintát. Hátrányai között meg kell említeni, hogy a módszer nem 

képes hidrogén detektálására. A fotoelektron spektrumban a karakterisztikus csúcsokon kívül 

megjelenik a rugalmatlanul szóródott elektronok járuléka is. A fotoelektron csúcsok helyzetébıl 

kvalitatív információt nyerhetünk az elemösszetételre, esetleges eltolódásukból pedig az alkotó 

atomok kémiai állapotára vonatkozóan. A nagy felületi érzékenység mellett az XPS legfontosabb 

elınyeként tartják számon a kémiai kötésállapot analízis lehetıségét [82]. A kémiai kötés nemcsak 

a vegyértékelektronok energianívóit változtatja meg, hanem hatással van a törzselektronok kötési 

energiaszintjeire is. Ennek következtében ugyanabból az atomból származó fotoelektron más és 

más kinetikus energiát nyer attól függıen, hogy milyen kémiai környezetbıl származik. 

1.9 Glimm-kisüléses optikai emissziós spektroszkópia (GD–-OES) 

Napjaink egyik legkorszerőbb vizsgálati módszere, mellyel vezetı és nem vezetı minták kémiai 

összetételét, valamint a felületükre felvitt multirétegek vastagságát és összetételét lehet 

meghatározni [83]. A vizsgálat során a síkfelülető kör vagy négyszögletes alakú mintát egy 

vákuumkamra egyik oldalához rögzítik. A kamrát alacsony nyomású inert gázzal, az esetek 

többségében argonnal töltik fel. Az anód és a vezetı minta közé kapcsolt elektromos feszültség 

(DC üzemmód) vagy pedig a rádiófrekvenciás tér glimm-kisülést indít az anód és a minta felülete 

közötti térben. A kisülés hatására a minta felületérıl atomok porlasztódnak be a kisülési tér (hideg) 

plazmájába, itt gerjesztett állapotba kerülnek, és fényt bocsátanak ki. A fénysugárzás atomszínkép 

jellegő, azaz viszonylag vonalszegény, és széles koncentráció tartományban lineáris az összefüggés 

a koncentráció valamint az intenzitás között. A keletkezett fényt a csı alakú anódon keresztül egy 

optikai emissziós spektrométer rácsára vezetik, ahol megtörténik a fénynyaláb hullámhossz szerinti 

felbontása, és egy körív mentén elhelyezett detektorok irányába való leképezése. A beépített 

detektorokkal történik az egyes elemek által kisugárzott fény intenzitásának mérése, majd ebbıl 

nemzetközi etalonokkal történt kalibrálás után a koncentráció kiszámítása. Ezen polikromátoros 
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vagy szimultán mérıberendezéssel idıben egyszerre lehetséges a mintában lévı elemek mérése. 

Lehetıség van monokromátor alkalmazására is, hiszen homogén minta esetén a minta 

leporlasztásával állandóan pótoljuk a plazmában az elemeket, így idıben egymás után mérhetjük a 

különbözı elemek fénysugárzásának intenzitását, azaz a koncentrációját. Ha a glimm-kisülést a 

mintán bekapcsoljuk, folyamatosan történik a minta felületérıl a minta anyagának beporlasztása a 

plazmába az anóddal szembeni területrıl. Itt egy kráter keletkezik, és a kisülés során folyamatosan 

mélyül, azaz a minta egyre mélyebb rétegeibıl kerülnek atomok a világító plazmába, így lehetıség 

van a különbözı mélységben lévı rétegek összetételének meghatározására is. A gyártó cégek által 

a mérıprogramokba beépített ún. kvantifikáló algoritmust felhasználva kiszámíthatjuk, hogy a 

porlasztás során az idı múlásával a felülettıl számítva a minta milyen mélységben lévı rétegébıl 

származnak az atomok, így lehetıség van a mélységi koncentrációprofil mérésére. 

A KORRÓZIÓÁLLÓSÁG VIZSGÁLATI MÓDSZEREI 

1.10 Felületpréselı korróziós vizsgálat 

Horganyzott acél táblalemezek és 5-20 tonnás acéltekercsek tárolásakor és szállításakor az 

egymáshoz préselıdı felületeken fellépı korrózió tesztelésére szolgáló módszer. A vizsgálat során 

adott mérető horganyzott, és átmeneti korrózióvédı vegyszerrel kezelt lemezeket helyeznek 

egymásra olyan módon, hogy az egymással érintkezı felületre desztillált vizet vagy korrozív 

elektrolit oldatot cseppentenek, majd fóliába csomagolják azokat. Ezután a lemezeket 48 órán 

keresztül préselik 5-10 kg súllyal. 48 óra leteltével a csomagokat szétbontják, és a nedvesség 

valamint nyomás hatására lejátszódó korrózió mértékét értékelik ki. Az eredmények megítélése 

nagyfokú szubjektivitást hordoz magában. Ebbıl kifolyólag a reprodukálható mérés és elemzés 

megvalósításához elıtérbe kerülnek az elektrokémiai módszerek. 

1.11 Elektrokémiai vizsgálati ejárások 

Az elektrokémiai módszerek elterjedten alkalmazott vizsgálati eljárások, mert a fémek korróziója 

legtöbbször egy elektrolit/fém határfelületen lejátszódó elektrokémiai reakció, ezért ezen 

technikával a jelenségek adekvát módon tanulmányozhatók és jellemezhetık. Az áram–potenciál 

viszonyok megfelelıen kontrollált elektrokémiai rendszerben mérve információt adnak a korrózió 

sebességére, a fémen lévı bevonatok, filmek vastagságára, a passziválódásra és a pontkorróziós 

hajlamra vonatkozóan. 
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1.11.1 Egyenáramú polarizációs vizsgálati módszer 

Az elektrokémia kísérleti módszerei közé tartozik a voltammetriás módszer [84]. A polarizációs 

görbék Tafel-egyenessel történı illesztése, a polarizációs ellenállás mérése, a ciklikus polarizációs 

teszt, a galvanikus korrózió mérése [85][86] széles körben alkalmazott eljárás a korrózió 

tanulmányozására. A mérés során kapott áram, potenciál és ellenállás értékek alapján az 

anyagminıség ismeretében adott idıtartamra vonatkozóan korróziós sebességet, adott idıegység 

alatt korrodálódott anyagmennyiséget vagy lemezminták esetében adott idı alatt történt 

anyagvastagság csökkenést tudunk meghatározni. Ezen kívül a normál (nem logaritmikus) skálán 

felvett polarizációs görbék lineáris szakaszának meredekségébıl, amely a korróziós folyamat 

áramának és potenciáljának hányadosa, a korróziós ellenállás reciprokát tudjuk meghatározni, 

ezáltal számszerősíthetjük a folyamat korrózióval szembeni ellenállását. 

Egy elektrokémiai folyamat nyugalmi (egyensúlyi) helyzetének nyugalmi potenciáljától eltérı 

polarizációs potenciál értékét rendszerint háromelektródos elektrokémiai cellában mérjük. A cellát 

felépítı elektródok a segédelektród (nagy belsı ellenálású elektród), a referencia elektród (ismert 

elektródpotenciálú elektród) és a munkaelektród, amely maga a mérendı minta. A berendezéssel 

mérhetı paraméter a referencia elektród és a munkaelektród közötti elektródpotenciál. 

Bizonytalanságot okozhat a vizsgálat során, ha a referencia elektród vége és a vizsgált elektródfém 

közötti áram hatására ohmikus potenciálesés történik. Ennek kompenzálására az összehasonlító 

elektród csövét kapillárissá vékonyítják, és az elektródfémhez közel rögzítik. Ez az úgynevezett 

Luggin-kapilláris [84], melyet doktori munkám során is alkalmaztam az elektrokémiai méréseknél. 

A polarizációs görbéket, azaz az elektrokémiai rendszer potenciál–áramválasz függvényét 

alapvetıen kétféle módszerrel határozhatjuk meg [85]. Galvanosztatikus esetben a vizsgált 

elektródon az áramot állítjuk be, vagy változtatjuk egy megadott program szerint, és a potenciált 

regisztráljuk. Potenciosztatikus módszer szerint az elektród potenciált állítjuk, és a kialakuló 

áramot mérjük. 

A polarizációs görbék értelmezésekor és kiértékelésekor információt nyerhetünk az 

elektródreakció (töltésátlépési folyamatok, oxidáció-redukció, diffúzió stb.) meghatározó 

részfolyamatairól [86]. Töltésátlépéssel járó sebesség-meghatározó elektródreakció esetében a 

mért áramsőrőséget felírhatjuk az Erdey-Grúz-Volmer- (vagy az angol irodalomban Butler-

Volmer) egyenlettel (25): 
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jkorr: korróziós áramsőrőség (A/dm2) 

j: mért áramsőrőség (A/dm2) 
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z: töltésszám 

F: Faraday-állandó (C/mol) 

E-Ekorr: polarizációs túlfeszültség (V) 

R: gázállandó (J/mol·K) 

T: abszolút hımérséklet (K) 

α: töltésátlépési együttható 

a és k indexek az anódos és katódos folyamatra vonatkoznak. A korróziós áramsőrőségek 

meghatározhatók a Tafel egyenesek [84] korróziós potenciálra történı extrapolációjával. 

jba lg+=η    (26) 

Az egyenlet a Tafel-összefüggés, melyben szereplı a és b értékek a Tafel-féle állandók. A katódos 

és anódos Tafel-egyenes meredeksége megadható a (27) és (28) egyenletekkel:  
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A bk, ba mennyiségek a katódos és anódos görbeszakasz Tafel-egyeneseinek meredeksége, R az 

egyetemes gázállandó, F a Faraday-állandó, zk, za a katódos és anódos reakció során átlépı töltések 

száma. A korróziós áramsőrőségek meghatározhatók a Tafel-egyenesek korróziós potenciálra 

történı extrapolációjával, amelyet a 20. ábra mutat be. 

 
20. ábra 

Elektrokémiai korróziós folyamat polarizációs görbéje 
Katódos és anódos Tafel egyenesek illesztése, és extrapolációja [86] 
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1.11.2 Impedancia spektroszkópia 

Az elektrokémiai impedancia spektroszkópia (EIS) gyors és pontos módszere a korróziós 

folyamatok tanulmányozásának [86]. Elektrokémiai impedanciamérési módszert akkor 

alkalmazunk egy fém adott közegben történı korróziós folyamatának tanulmányozására, ha annak 

korróziós viselkedése, és a korrózió mechanizmusa nem pontosan ismert. Ha a mérés során kapott 

ohmikus, kapacitív és induktív paraméterek alapján ekvivalens áramköri modellt állítunk fel a 

lejátszódó elektrokémiai folyamatokhoz, annak segítségével információt nyerünk a fémfelületen 

zajló elektrokémiai, fizikai vagy kémiai folyamatok típusára vonatkozóan, amelybıl a korrózió 

elméleti mechanizmusát adhatjuk meg [87]. Ez alapján a korrózióvédı képesség idıbeni 

alakulását, vagy egyes korróziós részfolyamatok megjelenésének vagy megszőnésének jelenségét 

is vizsgálhatjuk. A mérés során kis amplitúdójú szinuszos feszültség jellel gerjesztjük (29) a 

vizsgálandó rendszert,  

)sin()( 0 tEtE ω=    (29) 

ahol E(t) a gerjesztı szinuszos potenciáljel, E0 a potenciáljel ω=2πf=0 körfrekvencia értéknél, 

mely során a (30) egyenletnek megfelelı áramválasz függvényhez jutunk: 

[ ]ttItItI ωϕωϕϕω cos(sin)sin(cos)sin()( 00 +=+=   (30) 

ahol I(t) a szinuszos áramválasz-függvény, φ a fáziseltolódás szöge, I0 az áramjel ω=2πf=0 

körfrekvencia értéknél. 

A bemeneti potenciáljel és a kimeneti áramválasz-függvény hányadosa definiálja az impedanciát 

Z = E(t)/I(t)   (31) 

Az impedancia komplex mennyiség, 

ZjZZ ′′+′=    (32) 

ahol 

1−=j    (33) 

az imaginárius egység, Z az impedancia nagysága, Z’ az impedancia valós része, amely az R 

ohmikus ellenállás nagyságát adja meg, Z’’ az impedancia képzetes része, amely az elektrokémiai 

folyamat kapacitív tagját reprezentálja. Az impedancia abszolút nagysága és a fázisszög (az 

impedancia eredı vektora és az impedancia valós részéhez tartozó vektor által bezárt szög) a 

következıképpen adható meg:  

22 ZZZ ′′+′=    (34) 
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Az EIS spektrumok kiértékelésekor az elektrokémiai cellát egyszerő lineáris áramköri elemekbıl 

álló ekvivalens áramkörrel modellezzük [87]. Az elemek összekapcsolásával kapott, jól 

megválasztott áramköri modell a valós folyamatokat és jelenségeket realisztikusan kell, hogy 

reprezentálja. Az egyes áramköri tagok karakterisztikus függvényeinek eredıje alapján 

számolhatunk impedanciát, különbözı ellenállás és kapacitás értékeket. A 0. táblázatban a 

modellezéshez általánosan használt áramköri elemek és azok impedancia függvényei találhatók. 

Az egyes elemek sorba kapcsolásakor az eredı impedancia az elemek impedanciájának összege. 

Párhuzamos kapcsolás esetében az eredı admittancia (impedancia reciprok) az egyes tagok 

admittanciájának összegébıl adódik. 

4. táblázat 
Egyszerő áramköri elemek és átviteli függvényük [86] 

Áramköri elem rajza Áramköri elem neve Impedancia függvény 
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Az egyik legegyszerőbb modell 

határfelületi jelenségek bemutatására a 

Randles-féle áramkör (21. ábra). A 

modellben RΩ reprezentálja az 

elektrolit oldat ohmikus ellenállását a 

referenciaelektród és a munkaelektród 

között, Rp a polarizációs ellenállás 

vagy a töltésátlépési ellenállás az 

elektród/oldat határfelületen, Ckr pedig a határfelület kapacitása. Amennyiben ismerjük a 

polarizációs vagy a töltésátlépési ellenállást, akkor meghatározhatjuk az elektrokémiai korrózió 

sebességét (43). A határfelület kapacitása információt szolgáltathat az adszorpciós és deszorpciós 

folyamatokról. A frekvencia növekedésével a kapacitív tag impedanciája lecsökken, míg az 

ellenállás tag ezen értéke nem változik. Mivel az említett áramkörben az Rp ellenállás 

párhuzamosan kapcsolódik a kapacitív taghoz, bizonyos frekvenciaértékek felett a kapacitív tag 

sokkal kisebb lesz, mint az Rp tag. Ekkor a kondenzátor rövidzárként mőködik. Nagy 

 
 

21. ábra 
Randles–féle ekvivalens áramköri modell [86] 
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frekvenciáknál a kapacitás impedanciája az RΩ értékénél is sokkal kisebb lesz, ezért ebben a 

tartományban a Randles modellben az RΩ a meghatározó ellenállás. Alacsony frekvencia esetében 

a kondenzátor nyitott áramkörként viselkedik, ezáltal nem játszik szerepet a körben. A Randles 

modell impedanciája ebben az esetben a két sorba kapcsolt ellenállás, RΩ és Rp, értékébıl tevıdik 

össze. A Randles modell ez által mind az alacsony, mind a magas frekvencia határon két 

különbözı értékő ellenállásként viselkedik. A képzetes komponens kis érték, a fázisszög közel 0° 

és az alacsony illetve a magas frekvenciás tartományokban a két különbözı impedancia nem 

változik lényegesen a frekvenciával. Közepes frekvencia értékek esetében a cella kapacitív 

viselkedése fontos szerepet játszik. A képzetes rész egyre meghatározóbb lesz, a fázisszög 

emelkedik 90° felé, és megjelenik az impedancia frekvencia függése. Az impedancia mérésekor 

minden egyes megmért frekvencia értéken az impedancia valós komponensének és az impedancia 

képzetes részének nagyságáról kapunk információt. Ezekbıl az adatokból tudjuk meghatározni a 

fázisszög eltolódásának mértékét (35) és az eredı impedancia nagyságát (34). Az értékek 

különbözı diagramok formájában jeleníthetık meg. A Nyquist diagramban a komplex impedancia 

képzetes részét ábrázoljuk annak valós része függvényében (22. ábra). 
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22. ábra 

Egy idıállandós folyamat Nyquist diagramja [88] 
 

A Nyquist-diagram elınye, hogy mind az RΩ mind az Rp ohmikus ellenállások értéke könnyen 

leolvasható a görbe nagyfrekvenciás ágának x tengelyre történı extrapolálásával. A kapott adatok 

másik lehetséges megjelenítési formája a Bode diagram (23. ábra). Ennél a diagramnál az 

impedancia abszolút értékét és a fázisszögét ábrázoljuk a frekvencia függvényében. Általában a 
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frekvencia logaritmusát tüntetjük fel az x tengelyen, ami lehetıvé teszi, hogy nagy frekvencia 

tartományokat lehessen ábrázolni egy diagramban. Ugyanez érvényes az impedancia y tengelyen 

való ábrázolására is, miszerint a logaritmikus skálázás nagy impedancia tartományok 

frekvenciafüggését jeleníti meg. Közepes frekvencia értékeknél a görbe meredeksége -1. Ha ezt az 

egyenest extrapoláljuk a logIZI tengelyre, ω=1 esetében a kettısréteg kapacitás meghatározható 

IZI=1/Ckr    (36) 

alapján. A Θ-logω ábrázolásnál az ω(Θmax) értéknél a maximális fáziseltolódás nagyságát 

határozhatjuk meg. A kettısréteg frekvenciáját ebben az esetben a (37) egyenlettel határozhatjuk 

meg: 

)R/R1)(RC/1( ppkrmax)( ΩΘ +=ω   (37) 

A Bode diagram elınye a Nyquist ábrázolással szemben, hogy pontosabban ábrázolja az 

elektrokémiai rendszer frekvenciafüggését. 

 

23. ábra 
Egy idıállandós folyamat Bode-diagramja [87] 
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SAJÁT EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

1.12 Kiindulási alapanyagok jellemzése 

A konverziós rétegek leválasztását az ISD DUNAFERR Zrt. által rendelkezése bocsátott alacsony 

ötvözéső, horganyzott kereskedelmi acéllemezeket használtam fel. Az acéllemezek alapanyaga 

általános rendeltetéső, ötvözetlen, szerkezeti acél volt. A különbözı horganyrétegek kialakítása 

ipari körülmények között történt. A horganyzott lemezek kiindulási állapotának adatait az  

5. táblázatban ismertetem. 

5. táblázat. 
Horganyzott acéllemezek kiindulási állapotának jellemzıi 

Alapanyag 
minısége 

DX52D+Z275-N-A 
(MSZ EN 10142) 

DC01ZE 
(DIN EN 10152) 

S235JRH 
(MSZ EN 10219-1, 
MSZ EN ISO 1461) 

Acél alapanyag 
összetétele 

(%) 

0,3C, 0,6Si, 2Mn, 
0,07P, 0,06S, 0,3Cr, 
0,15Mo, 0,4Ni, 0,1V, 
0,1Al, 0,3Cu, 0,1W, 

0,05Ti, 0,1Co, 0,15Pb 

0,12C, 0,6Si, 0,6Mn, 
0,045P, 0,045S, 0,3Cr, 
0,15Mo, 0,4Ni, 0,1V, 
0,1Al, 0,3Cu, 0,1W, 

0,05Ti, 0,1Co, 0,15Pb 

0,17C, 0,6Si, 1,4Mn, 
0,045P, 0,045S, 0,3Cr, 
0,15Mo, 0,4Ni, 0,1V, 
0,1Al, 0,3Cu, 0,1W, 

0,05Ti, 0,1Co, 0,15Pb 
Lemezvastagság 

(mm) 
0,8 0,8 1,0 

Horganyréteg 
típusa 

Folyamatos tőzi-mártó 
eljárással gyártott, 

normál horganyvirágú 
réteg 

Elektrolitikus eljárással 
felvitt réteg 

Tőzi-mártó eljárással 
felvitt réteg 

Leválasztás típusa 
Sendzimir 

szalaghorganyzó eljárás 
Olvadék elektrolízis 

Száraz tőzi-mártó 
eljárás 

Felületkivitel 
Olajozatlan, normál 
cinkkristályos felület 

Foszfátozott+Easyfilm® 
átlátszó szerves 

bevonat 
Olajozatlan 

Rétegvastagság 
(µm) 

15-20 2-5 120-150 

Átlagos felületi 
érdesség, Ra (µm) 

0,81 1,54 0,98 

Cinkbevonat 
összetétele (%) 

0,182 Al 
0,025 Pb 
0,054 Fe 

99,739 Zn 

100 Zn 

0,040 Al 
0,049 Ni 
0,025 Fe 

99,886 Zn 
 

A rendelkezésemre bocsátott lemezekbıl a különbözı minıségő ritkaföldfém-sóoldatokba való 

bemerítésekhez 65x105 mm-es próbadarabokat munkáltam ki, melyeket 5 mm-es furattal láttam el 

a lemez felfüggeszthetısége céljából. A lemezek felületkezelése elıtt azokat elsı lépésben 96 %-os 

etanollal, majd 0,1 M nátrium-hidroxid (NaOH) oldattal zsírtalanítottam. A NaOH-os zsírtalanítási 

mővelet 3 percig tartott. Mindkét felülettisztítási fázis után desztillált vizes öblítést is végeztem. A 
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zsírtalanított, horganyzott lemezek felületkezelését négytípusú ritkaföldfém-só oldatával végeztem. 

Az alkalmazott vegyületeket és a leválasztási kísérleti paramétereket a 6. táblázatban foglaltam 

össze. 

6. táblázat.  
Felületkezeléshez felhasznált vegyületek és az alkalmazott kísérleti paraméterek 

Felületkezelı 
vegyszer típusa 

Koncent-
ráció 

(mmol/l) 

Oldat-
hımérséklet 

(ºC) 

Keze-
lési idı 
(perc) 

Szárítási 
hımér-
séklet  
(ºC) 

Szárítási 
idı (perc) 

Keze-
lés 

jelzése 

Ce(NO3)3.7H2O 20 30 20 90 1 A 
Ce(NO3)3.7H2O 20 30 40 90 1 B 

CeCl3.7H2O 20 30 20 90 1 C 
CeCl3.7H2O 20 30 40 90 1 D 
LaCl3.7H2O 20 30 20 90 1 E 
LaCl3.7H2O 20 30 40 90 1 F 
YCl3.7H2O* 20 30 20 90 1 G 

*a só csekély oldhatósága miatt az oldatot tömény sósavval savanyítottuk a teljes oldódásig 

(pH=2) 

 
24. ábra 

A felületkezelı vegyszer egyenletes elterítésére szolgáló rögzített távolságú gumihenger-pár 
 

A bemerítéshez a mintákat egy szabályozható fordulatszámú motorral hajtott oszlopra 

függesztettem fel. A kezelési idık letelte után a mintákat kézi hajtású, állítható résmérető, 

gumibevonattal ellátott hengerpár között vezettem át, hogy biztosítva legyen a lemezek felületén az 

egyenletes folyadékfilm szétterülés. Mind a szabályozható fordulatszámú forgatómotor, mind 

pedig a kézi hajtású gumihenger (24. ábra) saját fejlesztés eredménye. A lemezek felületén 

egyenletesen szétterített, nem öblített réteget rögtön a gumihengeres kezelés után szárítottam. A 

lemezeket szobahımérsékletre való lehőlés után exszikkátorban tároltam a vizsgálatok 

megkezdéséig. A felületkezelési folyamat lépéseit a 25. ábra vázolja. 
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Állítható fordulatszámú motor

Mintalemezek

Felületkezelı oldat 

Forgatható gumihenger-pár

Hılégfúvó

1 2

3 4

Exszikkátor

Állítható fordulatszámú motor

Mintalemezek

Felületkezelı oldat 

Forgatható gumihenger-pár

Hılégfúvó

1 2

3 4

Exszikkátor

 
25. ábra 

A felületkezelési folyamat lépései 
 

Kontroll mintaként hasonló módon kimunkált és zsírtalanított, tőzi mártó, folyamatos tőzi-mártó és 

elektrolitikus eljárással horganyzott kezeletlen lemezeket használtam. A kísérletek során 21 db 

felületkezelt lemezt állítottam elı minden egyes elemzési és korróziós vizsgálathoz. A felületkezelt 

lemezek mintajelzését a 7. táblázatban foglaltam össze. 

1.13 A konverziós réteg mikroszerkezetének és összetételének vizsgálata 

A horganyrétegre leválasztott konverziós réteg mikroszerkezetét tekintve megfelelınek minısül, ha 

a felület borítottsága homogén, a rétegvastagság egyenletes, valamint a felületi érdességének és a 

keresztmetszeti profiljának változása tükrözi a leválasztás hatékonyságát. Ezt figyelembe véve 

értékeltem ki a mikroszerkezeti vizsgálatok során kapott eredményeket. 
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7. táblázat.  
Mintalemezek jelölése és kísérleti felületkezelésük típusa 

Elektrolitikus eljárással horganyzott lemezek 
Mintalemez 

jele 
E3 E5 E16 E9 E10 E11 E14 E12 

Kezelés 
típusa 

kezeletlen A B C D E F G 

Tőzi-mártó eljárással horganyzott lemezek  
Mintalemez 

jele 
T16 T4 T12 T9 T10 T11 T15 T13 

Kezelés 
típusa 

kezeletlen A B C D E F G 

Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott lemezek 
Mintalemez 

jele 
F5 F3 F16 F9 F10 F12 F14 F1 

Kezelés 
típusa 

kezeletlen A B C D E F G 

1.13.1 SEM és EDS vizsgálatok eredménye 

Az elıállított minták felületének SEM vizsgálatát az ISD DUNAFERR Zrt. Innovációs 

Igazgatóságának Anyagszerkezeti és -technológiai Laboratóriumában végeztem Leica Cambridge 

gyártmányú, SEM 440 pásztázó elektronmikroszkóppal. A bevonatok elemanalízise Leo-Röntec 

EDR 288 röntgen spektrométerrel történt Si(Li) detektorral. A minták felületérıl az esetleges 

szilárd szennyezıdéseket sőrített levegıs lefúvatással távolítottam el. A kezelt lemezek felületérıl 

szekunder elektron detektorral készítettem elektronmikroszkópos felvételeket. A minták 

felületének elemösszetételét 500-szoros nagyításban határoztam meg, átlagos területi elemzést 

végezve a homogén jellegzetességeket mutató területeken. Az alkalmazott gyorsítófeszültség 

értéke 20 keV volt, a mintaáramot a felvételek készítésekor 80-100 pA értékre állítottam be. 

Elemzéskor az áramot 1500-1800 1/s beütésszám eléréséig növeltem a megfelelı értékre,  

kb. 600-800 pA értékig. A mérés során hangsúlyt helyeztem a levált ritkaföldfémtartalmú réteg 

strukturális jellegzetességeinek, a borítottság homogenitásának, az esetleges hibahelyek típusának 

és nagyságának bemutatására. 

1.13.1.1 Elektrolitikusan horganyzott alapanyag 

A 40 perces Ce(NO3)3-os és CeCl3-os felületkezelések után készült elektronmikroszkópos 

felvételek a 26-28. ábrán láthatók. Megállapítottam, hogy a kezeletlen mintalemez felületének 

nagyfokú morfológiai inhomogenitása (26. ábra) nem csökkent a rétegleválasztások után. 

Ugyanezen megállapításokra jutottam a LaCl3-os és YCl3-os kezelések esetében is. Az egyes 

kezelések hatásának mikroszkopikus jellemezhetıségét ez az inhomogenitás nagymértékben 
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befolyásolta. Amennyiben megfelelı vastagságú konverziós réteg válik le a horganyfelületen, a 

szekunder elektron detektorral készült felvételeken a szürkeségi kontraszt csökken, mert a 

leválasztott, kémiailag homogén réteg elemeibıl származó azonos intenzitású jelek egyenletes 

„szürkeségi fokozatú” képet eredményeznek. Az elektrolitikus eljárással horganyzott lemezen a 

kialakult réteg vastagsága néhány nanométer volt, az elektronnyaláb az alapfém felületét képezte 

le, ezért nem lehetett elektronmikroszkópos felvétellel a réteg szerkezetét tanulmányozni. 

 
26. ábra 

E3 jelő kezeletlen minta SEM felvétele (500x) 
 

 

27. ábra 
E16 jelő minta SEM felvétele (500x) 

Ce(NO3)3 40 percig 

 

28. ábra 
E10 jelő minta SEM felvétele (500x) 

CeCl3 40 percig 

 

Az EDS vizsgálat azonban kimutatta, hogy a felületkezelés után a mintalemezen jelen volt a Ce, 

La, valamint az Y (8. táblázat). A mért elemösszetétel értékek alapján a Ce(NO3)3-os kezelés 

esetében a hosszabb bemerítési idı után nagyobb mennyiségő Ce-t detektáltam. A LaCl3-os kezelés 

idejének növelésével a horganyzott felületen jelen lévı La mennyisége lecsökkent. Az YCl3-os 

kezelés eredményeképpen levált az Y, de ezt a mennyiséget csak erısen savas oldat alkalmazásával 
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tudtam elérni. Ebben az esetben a kezelési idıt nem lehetett növelni, mert az erıteljes 

kristálybemaródás a felület roncsolódását eredményezte. 

8. táblázat.  
Elektrolitikusan horganyzott alapanyag konverziós rétegének összetétele ritkaföldfém sóoldatokkal 

történı felületkezelések után 

Összetétel (tömeg %) Kezelés  
típusa Zn Fe O C Cl Si P Ce La Y 

kezeletlen 43 3 22 26  3 3    
Ce(NO3)3 20 perc 56 2 20 17  1 1 3   
Ce(NO3)3 40 perc 65 4 16 9  1  5   

CeCl3 20 perc 66 3 13 13 1 1  3   
CeCl3 40 perc 43 3 21 25  3 3 2   
LaCl3 20 perc 45 2 13 20 1 3 2  14  
LaCl3 40 perc 44  16 23 1 3 4  9  
YCl3 20 perc 40 1 18 28  4 3   6 

1.13.1.2 Tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag 

A tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyagra leválasztott rétegek morfológiai tulajdonságait a 

29-32. ábrán szemléltetem. A 29. ábrán mutatom be a kiindulási horganyfelület szerkezetét, 

leválasztás elıtti állapotban. A Ce(NO3)3-os, LaCl3-os valamint az YCl3-os kezelések oly módon 

változtatták meg a felületi struktúrát, hogy a cinkkristályok megszilárdulási zónái eltőntek, és 

lokális, pontszerő bemaródások jelentek meg a kristályhatárokon belül. 

 

29. ábra 
T16 jelő kezeletlen minta, a felület kiindulási állapota, SEM felvétel (500x) 
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30. ábra 

T12 jelő minta SEM felvétele (500x) 
Ce(NO3)3 40 percig 

 
31. ábra 

T9 jelő minta SEM felvétele (500x) 
CeCl3 20 percig 

 

 
32. ábra 

T11 jelő minta SEM felvétele (500x) 
LaCl3 20 percig 

 
33. ábra 

T13 jelő minta SEM felvétele (500x) 
YCl3 20 percig 

 

9. táblázat.  
Tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag felületi rétegének összetétele ritkaföldfém 

sóoldatokkal történı felületkezelések után 

Összetétel (tömeg %) Kezelés  
típusa Zn Fe Al O C Cl Si Ce La Y S 

kezeletlen 86  1 8 4      1 
Ce(NO3)3 20 perc 83  1 9 4  1 2    
Ce(NO3)3 40 perc 84 1 1 8 4   2    

CeCl3 20 perc 87  1 7 3 1  1    
CeCl3 40 perc 91  2 3 1 1 1 1    
LaCl3 20 perc 87  3 6  1 1  2   
LaCl3 40 perc 95  2 2 1       
YCl3 20 perc 90  1 3 1     4 1 

 

 

Lokális bemaródások 
 

Bemaródások 
 

Bemaródások 
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Az EDS vizsgálati eredmények alapján ebben az esetben arra következtettem (9. táblázat), hogy a 

CeCl3-os és LaCl3-os kezelés esetében a különbözı kezelési idık hatása nem mutatható ki 

mikroszondás elemzéssel. 

1.13.1.3 Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag 

A kiinduló, kezeletlen felületet a 34. ábra mutatja be. A 40 perces Ce(NO3)3-os és 20 perces  

CeCl3-os felületkezelések után készült elektronmikroszkópos felvételek a 35-38. ábrákon láthatók. 

A felvételek alapján megállapítottam, hogy a kezelések során a rétegleválás egyenletes volt, abban 

repedéseket, anyagfolytonossági hiányokat nem tapasztaltam. A LaCl3-os leválasztásnál a felületen 

kristálygócok alakultak ki (36. ábra). YCl3-os kezelés hatására makroszkóposan is tapasztalható 

volt egy erıteljes szemcsehatár bemaródás, amelyet a leválasztáshoz használt oldathoz adott 

kénsav erısen savas (pH=2) hatása okozott (38. ábra). A mintalemezek EDS vizsgálati eredményei 

a 10. táblázatban találhatók. A detektált Ce, La és Y elemek alapján arra a következtetésre 

jutottam, hogy ezen az alapanyagon is megvalósítható a konverziós réteg leválasztása.  

A lantán-kloridos kezelésnél a kiugró (15%) lantán mennyiség oka, hogy a rövidebb bemerítési idı 

alatt jól detektálható, vastag passzív réteg válik le a felületen. Ezután a lantán mennyisége azért 

csökken a hosszabb bemerítési idı hatására, mert a bevonat vastagsága 20 perc után elér az 

optimális rétegvastagságot, amikortól kezdve a réteg szerkezeti változáson megy keresztül, 

helyenként elvékonyodik, megrepedezik [70], a horganyfelület szabaddá válik. Az elvékonyodott 

területeken a lantán mennyisége kevesebb, ami csökkenti a felületen detektált elemek mellett 

annak területi átlagértékbeli arányát. 

 
34. ábra 

F5 jelő kezeletlen minta, a felület kiindulási állapota, SEM felvétel (500x) 
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35. ábra 

F16 jelő minta SEM felvétele (500x) 
Ce(NO3)3 40 percig 

 
36. ábra 

F9 jelő minta SEM felvétele (500x) 
CeCl3 20 percig 

 

 
37. ábra 

F14 jelő minta SEM felvétele (2000x) 
LaCl3 40 percig 

 
38. ábra 

F1 jelő minta SEM felvétele (2000x) 
YCl3 20 percig 

 

10. táblázat.  
Folyamatos tőz- mártó eljárással horganyzott alapanyag felületi rétegének összetétele ritkaföldfém 

sóoldatokkal történı felületkezelések után 

Összetétel (tömeg %) Kezelés 
típusa Zn Fe Al O C Cl Si Ce La Y 

kezeletlen 88 1 2 6 3      
Ce(NO3)3 20 perc 86 1 1 6 3   3   
Ce(NO3)3 40 perc 87  2 6 2  1 2   

CeCl3 20 perc 86   7 4   3   
CeCl3 40 perc 85 1 1 8 4   1   
LaCl3 20 perc 89  3 3 1  1  1  
LaCl3 40 perc 73   8 3 1   15  
YCl3 20 perc 96   1 1     2 
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39. ábra 

0,05 M La(NO3)3 oldattal 5 percig felületkezelt tőzi-mártó eljárással horganyzott lemez felületének 
SEM felvétele [70] 

 

Az EDS vizsgálati eredmények szerint az elektrolitikusan horganyzott lemezminta esetében több 

szén és oxigén volt jelen a felületen, mint a másik két alapanyagnál. Ez egyrészt azzal 

magyarázható, hogy a felületen úgynevezett Easyfilm® szerves cinkfoszfát védıréteg található, 

amely az elektrolitikusan horganyzott lemezt védi a szállítás alatt bekövetkezı kisebb mechanikai 

sérülésektıl. Ennek nyomait detektálta a mikroszonda. Másrészt a leválasztott konverziós réteg 

vékonyabb volt, mint a tőzi-mártó eljárással horganyzott lemezen. Az elektronnyaláb elemzési 

térfogatában ezért a szén és oxigén jele sokkal nagyobb intenzitással jelentkezett a többi 

komponenshez viszonyítva, amely az elemek százalékos arányát növelte. Ezt a jelenséget 

szemléletesen mutatja be a 40. ábra. 

Az EDS eredmények elemzésénél célszerőbb az értékek kvalitatív kezelése, mert ez az eljárás 

felületi vékony rétegek összetételének mennyiségi meghatározását sajátságai miatt nagy 

pontatlansággal tudja csak reprodukálni. A keletkezett réteg vastagsága számszerően nem ismert, 

ezért nem határozható meg, hogy a mikroszondával elemezhetı mintatérfogat milyen arányban állt 

a tényleges rétegvastagsággal. Ezért a mikroszondás elemzési eredmények összehasonlítás nélkül, 

leginkább a minták kvalitatív jellemzésére szolgálnak. 
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40. ábra 
A felületkezelt minta EDS-sel elemzett térfogatának sematikus ábrázolása különbözı bevonat 

vastagságok esetében 
 

1.13.2 AFM vizsgálatok eredménye 

A mintákra leválasztott rétegek felületének nanométeres léptékő topográfiai tulajdonságait 

Molecular Imaging (Tempe, Arizona, USA) gyártmányú atomerı mikroszkóppal vizsgáltuk az 

MTA Kémiai Kutatóközpontjának Felületmódosítás és Nanoszerkezet Osztályán. A mérés kontakt-

módban történt levegın, szobahımérsékleten, kereskedelmi forgalomban kapható 0,12 Nm-1 

erıállandójú Si3N4 tővel (Veeco, Santa Barbara, CA, USA). A kapott topográfiai felvételek 

feldolgozása WsXM képfeldolgozó szoftverrel történt. Az AFM vizsgálattal szubmikronos képet 

kapunk a leválasztott konverziós réteg felületi szerkezetérıl, a szemcsék méretének és eloszlásának 

és a fémfelület borítottságának homogenitási tulajdonságairól. Adott sík és a letapogatott felület 

metszési vonalában pedig információt kapunk a vizsgált keresztmetszet mentén a horganyzott 

lemezek felületkezelési idıtıl függı érdességének változásáról. 

1.13.2.1 Elektrolitikusan horganyzott alapanyag 

Az elektrolitikusan horganyzott alapanyag felületkezeléseinek morfológiai hatása nem mutatkozott 

meg egyértelmően az AFM felvételeken a LaCl3-os kezelés kivételével. Ennek a mintának a 

felvételét a 41. ábra mutatja be. A rétegleválást a felületen megjelenı szemcsék bizonyítják. A 

gömbszerő szemcsék átmérıje nem haladta meg a 100 nm értéket. Ezek a részecskék helyenként 

összetapadtak, agglomerátumokat képeztek. A 42. ábraán mutatja be adott vonal mentén a felület 

bevonat 

horganyréteg 

acélmátrix 
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érdességének változásait. A LaCl3-os kezelés, mint ahogyan az AFM-es felvételen is látható, 

szemcsedurvulást okozott a felületi rétegben. A vizsgált területen a kezelési idı növelése nem 

eredményezett egymástól nagymértékben eltérı változást. Mind a 20 perces, mind a 40 perces  

LaCl3-os kezelés hatására ugyan a felület inhomogenitása növekedett, de a két kezelés ezeket a 

paramétereket azonos mérettartományon belül változtatta meg. 

    

a)  b)  

41. ábra 
Elektrolitikusan horganyzott alapanyag AFM felvétele 

a) E3 jelő minta, kezeletlen; b) E11 jelő minta, LaCl3 20 percig 

 

42. ábra 
Elektrolitikusan horganyzott alapanyag LaCl3-os kezelésének eredménye,  

vonalmenti vizsgálat 
a) E3 jelő minta, kezeletlen; b) E11, LaCl3 20 percig; c) E14, LaCl3 40 percig 

1.13.2.2 Tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag 

A tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyagon az AFM felvételekkel egyértelmően bizonyított a 

felületkezelés hatása. A horganyréteg borítottsága a Ce(NO3)3-os és CeCl3-os kezelések után 

egyenletes volt (43. ábra). LaCl3-os kezelés esetében kialakult a felületen egy olyan réteg, amely 

helyenként nem fedte a horganybevonatot, gócpontok képzıdtek, amelyeknél a konverziós réteg 

a) 
 

b) 

c) 

b.) 
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morfológiai hatása intenzívebb volt. Ez azzal magyarázható, hogy a tőzi-mártó eljárással 

létrehozott horganybevonatban a cinkristályok mérete makroszkopikus, szabad szemmel láthatók a 

megszilárdult dendritágak. A dendritek határain a kialakult konverziós réteg megvastagodik. Az 

YCl3-os kezelés ennél az alapanyagnál sem járt AFM-mel jól detektálható felületszerkezeti 

változással. A felületen levált réteg Ce(NO3)3-os (b. ábra) és LaCl3-os (f. és g. ábra) kezelés 

esetében inhomogén, a hosszabb kezelési idı hatására durvább lett. A 40 perces kezelés hatására 

ebben az esetben is szemcseösszetapadások alakultak ki, melyek mérete megközelítette a 200 nm-t, 

míg az egyedi szemcsék átmérıje nem érte el az 50 nm-t. A CeCl3-os kezelés (d. és e. ábra) 

hatákonyabbnak bizonyult, hiszen a terület borítottsága homogénebb képet mutatott. A hosszabb 

kezelési idıvel a réteg egyenletesen vastagodott, 25 nm-rıl megközelítıleg 100 nm-re.  

A 44. ábrasorozaton mutatja be a 43. ábrákon feltüntetett vonalak mentén végzett elemzési 

eredményeket, a felület érdességének változását. 

    

 a)   

    

b)  c)  

b) 

c) 
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d)  e)  

    

f)  g)  

43. ábra 
Tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag AFM felvétele 

a) T14 jelő minta, kezeletlen; b) T4 jelő minta, Ce(NO3)3 20 percig, c) T12 jelő minta, 
Ce(NO3)3 40 percig, d) T9 jelő minta, CeCl3 20 percig; e) T10 jelő minta, CeCl3 40 percig, 

f) T11 jelő minta, LaCl3 20 percig; g) T15 jelő minta, LaCl3 40 percig 
 

A vizsgált keresztmetszetek mentén a kezelési idık hatása nagyobb mértékben megmutatkozott, 

mint az elektrolitikusan horganyzott alapanyagnál. A Ce(NO3)3-os kezelésnél a különbözı kezelési 

idık hatása azonos mértékben változtatta a felület érdességét (A). A CeCl3-os kezelés (B) homogén 

szemcseméret-eloszlást eredményezett mindkét bemerítési idı esetében. A leglátványosabb a 

LaCl3-os kezelés hatása volt (C), ahol a 40 perces kezelés után a felületi szemcsék 

összetapadásával helyenként 3-szor nagyobb agglomerátumok képzıdtek, mint a 20 perces 

kezelésnél. Ez látható az AFM felvételen is. 

b) 
c) 

b) 

c) 
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A) B) C) 

44. ábra 
Tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag felületkezelésének eredménye,  

vonal-menti vizsgálat 
A) Ce(NO3)3-os kezelés; a) T16 jelő minta, kezeletlen, b) T4 20 percig; c) T12 40 percig 

B) CeCl3-os kezelés; a) T16 jelő minta, kezeletlen; b) T9, 20 percig; c) T10 40 percig 
C) LaCl3-os kezelés; a) T16 jelő minta, kezeletlen; b) T11, 20 percig; c) T15 40 percig 

1.13.2.3 Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag 

A folyamatos szalaghorganyzó eljárással elıállított alaplemezre mindhárom ritkaföldfémsó 

oldatából egyenletes réteg vált le (45. ábra). A réteg gömbszerő, egymáshoz szorosan tapadó 

szemcsékbıl állt. A kezelési idı hatása (20 perc, illetve 40 perc) abban mutatkozott meg, hogy 

ezek a gömbszerő részecskék egymással összetapadva 100-200 nm-es agglomerátumokba 

rendezıdtek az elızı mintasorozatokhoz hasonlóan. 

Az ábrákon megfigyelhetı, hogy a Ce(NO3)3-os kezelés ebben az esetben sem eredményezett 

homogén borítottságot. A levált réteg szemcseméret-eloszlása egyenetlen volt, és az összetapadt 

szemcsehalmazok formája szabálytalan alakzatot mutatott. Ezzel szemben a CeCl3-os és LaCl3-os 

kezelés eredményeképpen a felület borítottsága egyenletes, a szemcsék formája jellemzıen 

gömbszerő volt. A különbség az, hogy a szemcsék mérete az elıbbi esetben 100-200 nm volt, míg 

az utóbbi kezelésnél nem érte el az 50 nm-t. A réteg vonal-menti profilja a 46. ábrasorozaton 

tekinthetı meg. 

A kiindulási kezeletlen felület érdessége kismértékő. A kezelések hatása szemcsedurvulást 

eredményezett, de nem alakult ki olyan mértékő inhomogén méreteloszlás, mint az elızı két 

mintasorozatnál. Jellemzıen a szemcsék egymástól elkülönültek, nem volt jellemzı azok 

összetapadása. 

 

a) 
 

b) 

c) 

a) 
 

b) 

c) 

a) 
 

b) 

c) 
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a) 

  

b) 

 

    

c)  d)  

    

e)  f)  

45. ábra 
Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag AFM felvétele 

a) F5 jelő minta, kezeletlen; b) F15 jelő minta, Ce(NO3)3 20 percig; c) F9 jelő minta, CeCl3 20 
percig, d) F10 jelő minta, CeCl3 40 percig; e) FT2 jelő minta, LaCl3 20 percig; f) F14 jelő 

minta, LaCl3 40 percig 
 

b) 

b) 
c) 

b) c) 
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A) B) C) 

46. ábra 
Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag felületkezelésének eredménye,  

vonal-menti vizsgálat 
A) Ce(NO3)3-os kezelés; a) F5 jelő minta, kezeletlen, b) F15 20 percig; c) F16 40 percig 

B) CeCl3-os kezelés; a) F5 jelő minta, kezeletlen; b) F9, 20 percig; c) F10 40 percig 
C) LaCl3-os kezelés; a) F5 jelő minta, kezeletlen; b) F12, 20 percig; c) F14 40 percig 

1.13.3 XPS vizsgálatok eredménye 

A kezelt lemezek XPS vizsgálatát a Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézetének 

Nanoszerkezető Fémkatalizátorok Laboratóriumában végeztük. A mintákról alkoholos öblítést 

követıen kezeletlen állapotban, és rövid (2 perc 4 keV-es) Ar+ ionbombázás után is felvettük az 

XPS spektrumokat. A kezelés célja a minták felületét borító szénhidrogén szennyezıdés 

csökkentése volt. A méréseket Omicron EA 125 típusú elektron spektrométerrel, AlKα 

gerjesztéssel, az analizátor „Fixed Analyser Transmission” üzemmódjában végeztük. A mintákról 

minden esetben készült áttekintı spektrum („Pass energy”: 50 eV), illetve az érdekes 

tartományokról (La ill. Ce 3d, 4p, 4d, C 1s, O 1s, Zn 2p) részletes spektrumok („Pass energy”: 30 

eV). A spektrumok illesztéséhez a CasaXPS programot (Neal Fairley, 2006), az adatok kvantitatív 

kiértékeléséhez az XPSMultiQuant programot (Mohai Miklós, 2003) használtunk. 

Az XPS vizsgálatokat a folyamatos horganyzási eljárással elıállított lemezeken, a 40 perces  

CeCl3-os és LaCl3-os felületkezelés után végeztük el. Az áttekintı spektrumok alapján a minták 

megfelelıen tiszták voltak, a várakozásoknak megfelelıen erıs Ce illetve La jeleket lehetett 

detektálni, határozott O és valamivel kisebb C jelek kíséretében. Emellett minden mintán Zn 

jeleket mértünk. Fe jelenléte egyik mintán sem volt kimutatható. Az esetleges egyéb szennyezı 

elemek jelei a detektálási küszöbnél kisebbnek bizonyultak. 

A mért vonalintenzitások alapján, az összetevık homogén mélységi eloszlását feltételezve 

meghatároztuk a minta hozzávetıleges összetételét. Az eredmények a 11. táblázatban láthatók. 

 

a) 
 

b) 

c) 

a) 
 

b) 

c) 

a) 
 

b) 

c) 
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11. táblázat.  
CeCl3-dal és LaCl3-dal kezelt minták felületi rétegének összetétele 

(atom%) CeCl3 
40 perc kezeletlen Ionbombázás után 

Ce 11 23 
O 56 64 
C 32 11 
Zn 1 2 

LaCl 3 
40 perc 

 

La 17 29 
O 47 51 
C 33 15 
Zn 3 5 

 

A ritkaföldfém- illetve a Zn vonalak az Ar-ionbombázást követı erısödése, valamint a C jelek 

számottevı csökkenése egyértelmően jelezte, hogy a kezelés hatására a felületet borító 

szénhidrogén szennyezıdés vastagsága lényegesen lecsökkent. A Zn jelek azért jelennek meg, mert 

a ritkaföldfém-tartalmú réteg nem borította egyenletesen a horganybevonatot, helyenként 

inhomogenitásokat tartalmazott. 

A részletes spektrumok alapján tájékoztatást kaphatunk az egyes összetevık kémiai állapotáról. Az 

analízis során a minta töltıdése következtében fellépı csúcseltolódást a C 1s csúcs 

szénhidrogénekhez rendelhetı komponensének segítségével kompenzáltuk (kompenzált kötési 

energia: 285,0 eV). A 12. táblázat tartalmazza a 40 percig CeCl3-dal kezelt minta fı összetevıinek 

kémiai állapotára vonatkozó adatokat. 

12. táblázat.  
CeCl3-dal kezelt minta felületi rétegének kémiai állapota 

Elem, vonal Kötési energia Hozzárendelés, megjegyzés 

Ce 3d 
Bonyolult, 

sokkomponenső 
spektrum 

Ce3+ és Ce4+ ionok keveréke (cérium-oxidok: Ce2O3, CeO2, 
hidroxidok: CeO(OH), Ce(OH)3, egyéb vegyületek: Ce2(CO3)3 

O 1s 

529,5 eV 
 
 

531.8 eV 

Ce2O3, CeO2, 
Ionbombázás hatására nagyot csökken. 

 
Felületi szennyezıdés, CeO(OH), Ce(OH)3, Ce2(CO3)3 

C 1s 

285,0 eV 
 
 

289,4 eV 

Szénhidrogén (felületi szennyezıdés), ionbombázás során erısen 
csökken 

 
Ce2(CO3)3, ionbombázás során erısen csökken 

Zn 2p 1022,2 eV ZnO 
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47. ábra 
40 percig CeCl3-dal kezelt folyamatos eljárással horganyzott minta felületén mért XPS spektrum, 

Ce 3d régió 
 

A Ce 3d törzsnívók spektruma igen bonyolult, számos komponensbıl áll (47. ábra). Irodalmi 

adattal összehasonlítva [90][91] mind Ce3+ ion –ezt mutatta például a dublett csúcspár 886,2 eV és 

904,5 eV kötési energiánál–, mind pedig Ce4+ ion –ezek jelenlétét egyértelmően igazolta az erıs 

csúcs 917,4 eV kötési energiánál– járulékot adott a spektrumhoz (48. ábra). 

Az O 1s csúcsot (49. ábra) két komponenssel illesztettük. Az egyik 529,5 eV kötési energiánál 

egyértelmően cérium-oxidokhoz (Ce4+ és Ce3+ ionokhoz kötıdı oxigénhez) volt rendelhetı. A 

másik komponens, amelynek intenzitása nagymértékben csökkent az ionbombázás hatására, 

531,8 eV kötési energiánál jelentkezett. Ehhez a csúcshoz adott járulékot a felületi szennyezıdés 

szénhez kötıdı O tartalma (pl. szerves savak), így érthetı, hogy az intenzitás a szennyezı réteg 

eltávolításával csökkent. További intenzitásjárulék származott a felület közelében kialakult 

karbonát (Ce2(CO3)3) réteg O atomjaitól. Ebbe a kötésenergia-tartományba adtak járulékot a 

cérium-oxidon kialakult hidroxil csoportok (illetve a cérium-hidroxid) is. Az adatok egyértelmően 

arra utaltak, hogy a Ce ionokhoz az oxigénen kívül jelentıs mennyiségő -OH csoport is 

kapcsolódott. 
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48. ábra 
Ce 3d régió XPS spektruma [91] 

538 536 534 532 530 528 526 524

mért adatok:
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49. ábra 
40 percig CeCl3-dal kezelt folyamatos eljárással horganyzott minta felületén mért XPS spektrum, 

O 1s régió 
 

Ce 3d XPS 

CeO2 

Ce2O3 

Kötési energia (eV) 
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te

nz
itá

s  
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A C 1s spektrumot (50. ábra) is alapvetıen két nagy csúccsal illesztettük, a harmadik csúcs a Ce 4s 

vonal volt, amely gyakorlatilag egybeesett a C 1s csúccsal. A 285,0 eV kötési energiánál található 

komponens a felületi szennyezıdés szénhidrogén komponenséhez volt rendelhetı, míg a másik 

csúcs 289,4 eV körüli kötési energiája a karbonátokat (jelen esetben Ce2(CO3)3) jellemezte. 

Érdemes megjegyezni, hogy bár az ionbombázás hatására mindkét C komponens intenzitása 

lényegesen csökkent, arányait tekintve a szénhidrogénhez rendelhetı komponens csökkenése 

sokkal jelentısebb volt. Ez arra utal, hogy a karbonátos tartomány a cérium-oxid-hidroxid és a 

szennyezıdés között található. 

320 310 300 290 280 270

C 1s + Ce 4s
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mért adatok:
 

illesztési komponensek:
 C 1s (karbonát)
 C 1s (szénhidrogén)
 Ce 4s

 

50. ábra 
40 percig CeCl3-dal kezelt folyamatos eljárással horganyzott minta felületén mért XPS spektrum, 

C 1s régió 
 

A vizsgálatok szerint a cink (Zn 2p3/2: 1022,2 eV kötési energia) ZnO-ként volt jelen a mintában 

(51. ábra). 

A LaCl3-dal kezelt minta hasonlóan viselkedett az elızıhöz. A 13. táblázat röviden összefoglalja a 

minta fı összetevıinek kémiai állapotára vonatkozó adatokat. A La 3d törzsnívók spektruma 

egyszerőbb volt, mint a Ce 3d spektrum volt (52. ábra-55. ábra). Fı komponens a 3d dublett, amit a 

ritkaföldfémekre jellemzı szatellit szerkezet kísért. Irodalmi adatok alapján [69] a 3d5/2 vonal 

835,1 eV-os kötési energiája és a fı csúcs és a szatellit közötti mintegy 3,9 eV-os távolság La3+ 

ionok jelenlétét jelzi, amelyek többféle kémiai környezetben találhatók. A C 1s és O 1s vonalak 
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vizsgálata azt mutatta, hogy a lantán-oxid mellett igen sok volt a hidroxid és a karbonát is. 
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51. ábra 
40 percig CeCl3-dal kezelt folyamatos eljárással horganyzott minta felületén mért XPS spektrum, 

Zn 2p régió 
 

13. táblázat.  
LaCl3-dal kezelt minta felületi rétegének kémiai állapota 

Elem, vonal Kötési energia Hozzárendelés, megjegyzés 

La 3d 
3d5/2: 835,1 eV, 
szatellit: 839,0 

eV 

La3+ ionok, a további elemekre vonatkozó adatok alapján 
többféle kémiai környezetben (lantán-oxid: La2O3, hidroxidok: 

LaO(OH), La(OH)3, egyéb vegyületek: La2(CO3)3 

O 1s 

529,5-529,6 eV 
 

531,9 eV 
 

La2O3, viszonylag kicsi csúcs 
 

Felületi szennyezıdés, LaO(OH), La(OH)3, La2(CO3)3, 
ionbombázás során erısen csökken 

C 1s 

285,0 eV 
 
 

289,8 eV 

Szénhidrogén (felületi szennyezıdés), ionbombázás során 
erısen csökken 

 
La2(CO3)3,, ionbombázás során erısen csökken 

Zn 2p 1022,4 eV ZnO 

 

Az O 1s csúcsot ismét két komponenssel illesztettük. Az egyik 529,5-529,6 eV kötési energiánál 

egyértelmően lantán-oxidhoz (La3+ ionokhoz kötıdı oxigénhez) volt rendelhetı. A komponens 

intenzitása –fıleg az ionbombázás elıtti állapotban– igen alacsony volt, ami valószínőleg arra utal, 
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hogy a lantán-oxidot viszonylag vastagabb hidroxidos-karbonátos réteg takarta. A másik  

531,9-532,0 eV kötési energiánál található komponens intenzitása kisebb mértékben csökkent az 

ionbombázás során, mint a cériumos minta esetében. Ehhez a csúcshoz adott járulékot a felületi 

szennyezıdés szénhez kötıdı oxigéntartalma (pl. szerves savak). További intenzitásjárulék 

származott a felület közelében kialakult karbonát (La2(CO3)3) réteg oxigén atomjaitól. Végezetül –

a cériumos mintához hasonlóan– ehhez a komponenshez adtak járulékot a lantán-hidroxidok 

oxigénjei is. Az adatok egyértelmően arra utaltak, hogy a lantánionokhoz az oxigénen kívül 

jelentıs mennyiségő –OH csoport is kapcsolódott. 
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52. ábra 
40 percig LaCl3-dal kezelt folyamatos eljárással horganyzott minta felületén mért XPS spektrum, 

La 3d régió 
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53. ábra 
40 percig LaCl3-dal kezelt folyamatos eljárással horganyzott minta felületén mért XPS spektrum, 

O 1s régió 
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54. ábra 
40 percig LaCl3-dal kezelt folyamatos eljárással horganyzott minta felületén mért XPS spektrum, 

C 1s régió 
 

A C 1s spektrumokat ebben az esetben is alapvetıen két nagy csúccsal illesztettük. A 285,0 eV 

kötési energiánál található komponens a felületi szennyezıdés szénhidrogén komponenséhez 
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rendelhetı, míg a másik csúcs 289,9 eV körüli kötési energiája karbonátokra (La2(CO3)3) jellemzı. 

Érdemes megjegyezni, hogy –hasonlóan a cériumos mintához– az ionbombázás hatására mindkét C 

komponens intenzitása lényegesen csökken, arányait tekintve a szénhidrogénhez rendelhetı 

komponens csökkenése jelentısebb. Ez arra utal, hogy a karbonátos tartomány itt is a 

szennyezıdés alatt található, de nem zárható ki, hogy a karbonát kisebb koncentrációban nagyobb 

mélységekben is elıfordul. A karbonát mennyisége a cériumos és lantános mintákon hasonló volt. 

Megjegyzendı, hogy a cériumos minta esetében a C spektrumok jellege hasonló, de a Ce 4s 

struktúra teljesen átfed a C 1s jelekkel, különösen a karbonátos jellel. Végezetül a Zn (Zn 2p3/2: 

1022,4 eV kötési energia) valószínőleg ZnO-ként van jelen a mintában (55. ábra). 

 

55. ábra 
40 percig LaCl3-dal kezelt folyamatos eljárással horganyzott minta felületén mért XPS spektrum, 

Zn 2p régió 
 

Összefoglalva megállapítottam, hogy az egyes komponensek ionbombázás során mutatott 

intenzitásváltozásai alapján mindkét minta esetében a felületi szénhidrogén szennyezıdés alatt egy 

vékony, karbonátos-hidroxidos tartomány helyezkedett el, amelyben a karbonát koncentrációja 

gyorsan csökkent. Ezt követte egy kisebb karbonáttartalmú, a 40 percig 2·10-4 M-os CeCl3-dal 

kezelt folyamatos eljárással horganyzott lemezeken CeO2, Ce2O3, CeO(OH), Ce(OH)3, Ce2(CO3)3 

vegyületekbıl, míg a LaCl3-dal kezelt mintákon La2O3 LaO(OH), La(OH)3 és La2(CO3)3 

komponensekbıl álló réteg. A cérium vegyületek az (38-42.) reakcióegyenletek szerint képzıdtek a 

felületen: 
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a katódos oxigén redukció folyamatai: 

−− +→++ OHOHeOHO 222 2222  (38) 

−− →+ OHeOH 2222  (39) 

filmképzıdési reakció: 

OHOCeOHCeOHCe 2323
3 3)(262 +→→+ −+  (40) 

A cérium(III) oxidációja: 

−++ +→+ OHCeOHCe 222 4
22

3  (41) 

A hidratált cérium(III) reakciója a cinkhidroxid-réteg hidroxid ionjával: 

+++− +→+ HhidratáltOCehidratáltCeOH )]([)]([ 3  (42) 

Lantántartalmú oldatból leválasztott réteg konverziós reakciói a (41)-es reakció kivételével a 

fentiekkel egyeztek meg. 

1.14 Korróziós vizsgálatok 

A horganyrétegekre leválasztott konverziós rétegek korrózióvédı hatásának tanulmányozását célzó 

vizsgálatokhoz minden felületkezelés után három-három párhuzamos mintát választottam ki. A 

felületi tulajdonságok vizsgálatakor egy adott mintalemezen szintén három területen végeztem 

elemanalitikai és morfológiai vizsgálatokat. A közölt értékek a három párhuzamos lemezmintán 

kapott mérések átlagai. 

1.14.1 Felületpréselı korróziós vizsgálatok eredménye 

A korróziós tesztekhez tőzi-mártó és folyamatos horganyzással elıállított, és 40 percig CeCl3 

oldattal kezelt lemezekbıl 40x40 mm mérető próbatesteket munkáltam ki. A lemezek felületére az 

„A” méréssorozatban 10 µl mennyiségő desztillált vizet cseppentettem, a „B” méréssorozatban 

pedig 10 µl 0,1 M Na2SO4 oldatot. A lemezekre ráfektettem egy ugyanekkora mérető, azonos 

módon felületkezelt lemezpárt. Az így egymás felé fordított lemezeket parafilm fóliába 

csomagoltam, és 5 kg súllyal préseltem 48 órán keresztül. Ez a vizsgálat a szállítás közben 

egymáson fekvı darabolt lemezek, vagy a feltekercselt szalagok menetei közé diffundált 

környezeti nedvesség és csapadék korrozív hatását modellezi. A vizsgálati idı letelte után a 

lemezeket szétbontottam, és a korrozív közeg hatásának kitett felületet GD-OES módszerrel 

vizsgáltam annak megállapítása céljából, hogy a konverziós réteg milyen mértékben változott meg, 

különös tekintettel a Ce komponens mennyiségére. Referencia felületként a korrozív közeg 

(desztillált víz ill. Na2SO4) nélkül egymáshoz préselıdı lemezterületeket választottam ki. 

A vizsgálatokat az ISD DUNAFERR ZRT. Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratóriumok 
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Igazgatóságának Spektrometriai Osztályán végeztem. Az alkalmazott mérıberendezés típusa  

JY 10000 RF típusú ködfény kisüléses optikai emissziós spektrométer volt. A gerjesztés 

rádiófrekvenciás jellel, 25 W-os gerjesztési teljesítménnyel történt. A vizsgálatokhoz 600 Pa 

nyomású inert argon gázt alkalmaztunk. A felület porlasztása minden mintánál egységesen  

15 percig történt. Egy mérés során 4 mm átmérıjő foltról kaptuk az információt, ez az anód belsı 

átmérıje. Beépített detektorral, polikromátorral mértük a Zn, O, Al, Fe, P elemeket. Mozgatható 

detektorral, monokromátorral mértük a Ce és La elemeket (egyszerre csak egy elem rendelhetı 

hozzá a polikromátoron mérhetı elemekhez). A mintákról készített minıségi koncentráció 

mélységprofilt megadó spektrumokon a függıleges tengelyen az egyes elemek jelintenzitását, a 

vízszintes tengelyen pedig a porlasztási idıt jelenítettem meg. 

A vizsgálat során azt elemeztem, hogy a konverziós réteg megtartja-e stabilitását az alkalmazott 

korróziós körülmények hatására, és mennyire gátolja a cink korróziójának megindulását. A  

GD-OES spektrumok az 56-63. ábrán láthatók. A folt megjelölés jelenti a korróziós közeg hatásnak 

kitett területet. 

 
56. ábra 

40 percig CeCl3-dal kezelt tőzi-mártó horganyzott alapanyag GD-OES spektruma korróziós 
vizsgálat után. Korróziós közeg desztillált víz 

 

Az 56. ábraán látható spektrumon a desztillált víz hatásának kitett korróziós foltban és a referencia 

területen tüntettem fel a Zn és a Ce mennyiségének alakulását a leporlasztott felületi rétegben. Az 

spektrumból kiolvasható, hogy Ce jelet nem detektáltam a korrodált területen a 48 órás préselés 

után. Az 57. ábra a desztillált vízben korrodált, és a referencia területen felvett teljes spektrum 

kinagyított részletén mutatja be, ahol a korróziós foltban a Ce jel eltőnése mellett kismértékő O 

növekedést tapasztaltam 1-6 s porlasztásiidı intervallumban. 
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57. ábra 

40 percig CeCl3-dal kezelt tőzi-mártó horganyzott alapanyag GD-OES spektruma korróziós 
vizsgálat után Korróziós közeg desztillált víz. Az 56. ábra kinagyított spektrumrészlete 

 

Az Al jel már a konverziós réteg és a horganyréteg átmeneti területét jelezte kb. 2,3 s porlasztási 

idı után. Az 58. ábra Na2SO4-korróziós közeg alkalmazása esetében tapasztalt minıségi 

változásokat mutatja. 

 
58. ábra 

40 percig CeCl3-dal kezelt tőzi-mártó horganyzott alapanyag GD-OES spektruma korróziós 
vizsgálat után. Korróziós közeg 0,1 M Na2SO4 
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59. ábra 
40 percig CeCl3-dal kezelt tőzi-mártó horganyzott alapanyag GD-OES spektruma korróziós 

vizsgálat után. Korróziós közeg 0,1 M Na2SO4. Az 58. ábra kinagyított spektrumrészlete 
 

0,1 M Na2SO4 oldat, mint korróziós közeg alkalmazásakor is azonos eredményre jutottam a Ce 

mennyiségi változását tekintve, mint az elızı vizsgálatsorozatban. A GD-OES spektrumok 

elemzése alapján megállapítottam, hogy a tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyagon a Ce-

tartalmú konverziós réteg mind a desztillált víz, mind a Na2SO4-os közeg hatására leoldódik a 

felületrıl, és a cink korróziója is megindul. A 60-63. ábrákon mutatom be a folyamatos tőzi-mártó 

eljárással horganyzott alapanyag GD-OES spektrumait. 

 

60. ábra 
40 percig CeCl3-dal kezelt folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag GD-OES 

spektruma korróziós vizsgálat után. Korróziós közeg desztillált víz 
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61. ábra 
40 percig CeCl3-dal kezelt folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag GD-OES 
spektruma korróziós vizsgálat után. Korróziós közeg desztillált víz. A 60. ábra kinagyított 

spektrumrészlete 
 

 

62. ábra 
40 percig CeCl3-dal kezelt folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag GD-OES 

spektruma korróziós vizsgálat után. Korróziós közeg 0,1 M Na2SO4 
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63. ábra 
40 percig CeCl3-dal kezelt folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag GD-OES 
spektruma korróziós vizsgálat után. Korróziós közeg 0,1 M Na2SO4.  A 62. ábra kinagyított 

spektrumrészlete 
 

A folyamatos tőzi-mártó horganyzással gyártott alapanyag estében desztillált vizet alkalmazva 

korróziós közegként azt tapasztaltam, hogy a konverziós réteg 48 óra után is védte a felületet  

(60. ábra és 61. ábra). A detektált Ce jelintenzitása ugyan lecsökkent, de továbbra is kimutatható 

volt a felületen, és a Zn jelintenzitása is közel azonos, 2,2-2,5 s porlasztási idı eltelte után 

növekedett meg, mint a korróziós hatásnak ki nem tett referencia felületen. Ebbıl arra 

következtettem, hogy a konverziós réteg leoldódása egyes területeken nem indult meg. Na2SO4 

hatására a Ce jelintenzitása nagymértékben lecsökkent, de 2,5 s porlasztási ideig még kimutatható 

volt a felületen (62. ábra és 63. ábra). A cinkoldódás ebben az esetben sem indult meg 48 óra 

elteltével. Ennél az alapanyagnál tehát az alkalmazott korróziós közeg és nyomás együttes hatása 

ellen védelmet nyújtott a 40 perces CeCl3-os felületkezeléssel leválasztott konverziós bevonat. 

1.14.2 Polarizációs mérések eredménye 

Az elektrokémiai mérések során a három különbözı horganyrétegre leválasztott konverziós rétegek 

párhuzamos felületkezelt mintával együtt referenciaként minden esetben megvizsgáltam a 

kezeletlen mintalemezek elektrokémiai tulajdonságait. A vizsgálatokat az ISD DUNAFERR ZRT. 

Innovációs Igazgatóságának felületszerkezeti és –technológiai laboratóriumában végeztem. 

A felületkezelt lemezek polarizációs görbéit Elektroflex gyártmányú, EF 480 típusú számítógép 

vezérelt potenciosztáttal vettem fel. A használt elektrolit 0,1 M Na2SO4 oldat volt. A méréseket 

háromelektródos rendszerben végeztem. A munkaelektród a horganyzott, felületkezelt lemez volt, 

telített kalomel elektródot használtam referencia elektródként, illetve platinalemezt 
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segédelektródként. Az elektrokémiai cella duplafalú, plexi lapokból készült. A munkaelektród 

rögzítése a vizsgálatkor függıleges helyzetben történt a képzıdött korróziós termék felültrıl 

történı könnyebb eltávozása érdekében. A vizsgálandó felület szilikongumi tömítıgyőrőhöz 

szorítva, szivárgásmentesen érintkezett az elektrolittal. Az oldatellenállás következtében történı 

potenciálesés minimalizálása céljából a referencia elektród Luggin-kapillárisba merült, amelynek 

kapilláris végét 2 mm-re helyeztem el a mintafelülettıl (lásd 64. ábra). 

 
64. ábra 

Az elektrokémiai vizsgálatokhoz használt kísérleti elektrokémiai cella sematikus ábrázolása 
 

A polarizációs mérés megkezdése elıtt a cella összeállítása után 30 perces várakozási idı 

elteltével, egyensúlyi állapotban határoztam meg a nyugalmi potenciál értékét. Ekkor a mintát a 

nyugalmi potenciáltól mind anódos (pozitív), mind pedig katódos (negatív) irányban 150 mV-tal 

polarizáltam. Polarizációs sebességként 10 mV/s léptetést alkalmaztam. Az áramválasz függvényt 

a mérımőszerrel regisztráltam, amelybıl a polarizációs görbéket lgj [A/cm2–E [V] vs. telített 

kalomel elektród (SCE) függvényeként adtam meg, ahol lgj az áramsőrőség logaritmusa, E az 

elektródpotenciál a telített kalomel elektródhoz viszonyítva. A vizsgált minták korróziós 

viselkedését a polarizációs görbék alapján meghatározott Tafel-egyenesek extrapolációjából adódó 

korróziós áramsőrőség és korróziós potenciál értékekkel jellemeztem. 

Az egyes mintasorozatok felületkezelés után felvett polarizációs görbéit, és a görbék elemzését 

ismertetem a következı pontokban. A diagramokban láthatók a kezeletlen, referencia 
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mintalemezek polarizációs görbéi is. 

1.14.2.1 Elektrolitikusan horganyzott alapanyag 

A 65. ábra mutatja be a különbözı felületkezelések hatását. A polarizációs görbék minimum 

pontjánál leolvasható E(V) érték a korróziós potenciál (Ekorr), a korróziós potenciáltól negatív 

irányban a katódos korróziós folyamatok feszültség-áramválasz függvényszakaszai, míg a 

korróziós potenciáltól pozitív irányban az anódos folyamatokat leíró görbeszakaszok futnak. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

65. ábra 
Elektrolitikusan horganyzott alapanyag felületkezelés után felvett polarizációs görbéi 

a) Ce(NO3)3-os kezelések; b) CeCl3-os kezelések; c) LaCl3-os kezelések; d) YCl3-os kezelés 
 

A polarizációs mérések alapján megállapítottam, hogy a Ce(NO3)3-os kezelések csak az anódos 

folyamat sebességét változtatják meg oly módon, hogy a hosszabb bemerítési idı alatt leválasztott 

réteg jobb védıhatást fejtett ki, jobban lassította az anódos fémoldódás sebességét. Ugyanis a 

negatívabb lgj értékek kisebb korróziós sebességet jeleznek, mert a két érték egyenesen arányban 

áll egymással. Minél negatívabb a korróziós áramsőrőség, annál kisebb az adott elektrokémiai 

korróziós folyamat sebessége, mely a (43) képlettel írható le [89]. 

nD

CMj
v korr

korr =
 (43) 

ahol 

C:  konstans, (mm/év) korróziós sebesség esetén értéke 3270 
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M: a korrodálódó réteg átlagos atomtömege (g/mol) 

jkorr: korróziós áramsőrőség (A/cm2) 

n: az elektrokémiai reakcióban résztvevı ion töltésszáma 

D: a réteg átlagos sőrősége (g/cm3) 

A LaCl3-os kezelésnél a 40 perces bemerítési idı kedvezıtlenebb hatású volt, mint a 20 perces 

kezelés, mert a hosszabb idı alatt leválasztott réteg mind a katódos, mind az anódos folyamatokat 

felgyorsította. Ez abból adódott, hogy az AFM vizsgálatnál bemutatott rétegszerkezetek esetében a 

40 perces leválasztás után az agglomerálódott szemcsehalmazok nagy mechanikai húzófeszültséget 

okoztak a képzıdött rétegben, és ezeken a feszültséggócokon a réteg felrepedt, folytonossága 

megszőnt, amely azt eredményezte, hogy a korróziós közeg elérte az alapfémet, és meggyorsította a 

korróziós folyamatot. 

Az YCl3-os kezelés ennél az alapanyagnál nem bizonyult megfelelınek, mert hatására a kezeletlen 

felülethez viszonyítva az anódos fémoldódás sebessége növekedett. 

Legjobb hatást a CeCl3-os kezeléssel értem el, ahol mind az anódos, mind pedig a katódos reakciós 

folyamatok sebessége nagymértékben csökkent. A korróziós áramsőrőségek és korróziós potenciál 

értékek a 14. táblázatban találhatók. A kezeletlen mintafelület és a kezelt lemezek korróziós 

áramsőrőség értékeinek segítségével kiszámolható a képzıdött bevonat védıhatásának 

hatékonysága százalékban kifejezve a következı képlet alapján: 

(%)100(%)
0

0 ⋅−=
j

jj
V k  (44) 

V (%): védıhatás 

j0: kezeletlen minta korróziós áramsőrősége (A/cm2) 

jk: kezelt minta korróziós áramsőrősége (A/cm2) 

14. táblázat.  
Elektrolitikusan horganyzott alapanyag felületkezelése után mért elektrokémiai paraméterek 

Kezelés 
Ecorr  

(V vs. SCE) 
Szórás 
(±mV) 

j corr  
(A/cm2) 

Szórás 
(±A/cm2) 

V 
(%) 

Kezeletlen -1,059 16 1,2·10-5 6·10-7 - 
Ce(NO3)3 20 percig -1,015 12 8,7·10-6 4·10-7 28 
Ce(NO3)3 40 percig -0,953 8 1,4·10-5 7·10-7 -16 

CeCl3 20 percig -1,007 9 3,4·10-6 2·10-7 71 
CeCl3 40 percig -1,035 13 1,9·10-6 5·10-7 84 
LaCl3 20 percig -0,917 9 3,3·10-6 2·10-7 73 
LaCl3 40 percig -0,980 9 1,9·10-5 10-6 -55 
YCl3 20 percig -1,016 11 1,7·10-5 10-6 -40 

 

Az értékek alapján a 20 perces CeCl3-os és LaCl3-os valamint a 40 perces CeCl3-os kezelés 
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csökkentette legnagyobb mértékben a kezeletlen felület korróziós áramsőrőségét, ezáltal a 

korróziós sebességet. A számított védıhatás értékek ezekben az esetekben meghaladták a 70 %-ot. 

1.14.2.2 Tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag 

A 66. ábra mutaja be a minták polarizációs görbéi. Elektrokémiai szempontból a Ce(NO3)3-os 

kezelés anódos és a katódos korróziós folyamatok sebességére gyakorolt hatása nem mutatkozott 

meg. A LaCl3-os kezelés pozitívabb irányba tolta a korróziós potenciált, de az anódos és katódos 

reakciók sebessége nem változott. Ezt azzal magyaráztam, hogy ebbıl az oldatból, egy rosszul 

tapadó réteg vált le a felületen, amely száradás közben veszített rugalmasságából, és ez 

mikrorepedések kialakulását eredményezte a durvaszemcséjő hexagonális cinkkristályok határán. 

A repedésekben a lokális korróziós folyamatok felgyorsulása, a teljes felület arányában a korróziós 

sebesség növekedését eredményezte. Mivel a bevonat öngyógyító tulajdonságokkal nem 

rendelkezett, a repedéseknél fémoldódás történt, mert a horganyfelület elveszítette védelmét. Az 

YCl3-os kezelés növelte a korrózió sebességét, mert a képzıdött réteg nem tudta meggátolni a 

katódos oxigén redukciós reakciót. 

Legjobb hatást a CeCl3-os kezeléssel értem el, mert mind a katódos, mind az anódos reakciók 

sebessége csökkent. A 20 és 40 perces felületkezelések hatására levált konverziós rétegek 

védıhatása azonban nem különbözött számottevı mértékben. A görbék alapján meghatározott 

elektrokémiai paraméterek a 15. táblázatban tekinthetık meg. 

 

a) 
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b) 

 

c) 

 

d) 

66. ábra 
Tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag felületkezelés után felvett polarizációs görbéi 
a) Ce(NO3)3-os kezelések; b) CeCl3-os kezelések; c) LaCl3-os kezelések; d) YCl3-os kezelés 
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A számított védıhatás értékek alapján megállapítottam, hogy a Ce(NO3)3-os kezelés csak kisebb 

mértékben csökkenti a korróziós sebességet, tehát nem tudtam javítani a kezeletlen lemez 

korróziós ellenállását. 

15. táblázat.  
Tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag felületkezelése után mért elektrokémiai paraméterek 

Kezelés 
Ecorr  

(V vs. SCE) 
Szórás 
(±mV) 

j corr  
(A/cm2) 

Szórás 
(±A/cm2]) 

V 
(%) 

Kezeletlen -1,124 18 1,6·10-5 10-6 - 
Ce(NO3)3 20 percig -1,121 18 1,1·10-5 7·10-7 32 
Ce(NO3)3 40 percig -1,100 16 9,2·10-6 5·10-7 42 

CeCl3 20 percig -1,071 14 6,6·10-6 3·10-7 58 
CeCl3 40 percig -1,093 15 2,8·10-6 2·10-7 82 
LaCl3 20 percig -1,061 12 2,1·10-5 10-6 -29 
LaCl3 40 percig -1,063 12 4,5·10-5 2·10-6 -182 
YCl3 20 percig -1,043 11 5,6·10-5 3·10-6 -248 

 

A LaCl3-os és YCl3-os kezelések számított védıhatása rendkívül alacsony érték volt. Tőzi-mártó 

eljárással horganyzott alapanyagnál tehát ezek a kezelések nem javították a felület korróziós 

ellenállását, az elızı lemezmintáknál ismertetett lokális korróziós gócok kialakulás miatt. 

A 20 perces és 40 perces CeCl3-os kezelés után mértem a mintákon a legkisebb korróziós 

áramsőrőséget, tehát ezeknél a mintáknál lett a legkisebb a korróziós sebesség. A rövidebb kezelési 

idı hatékonyabbnak bizonyult, amelyet a legnagyobb, 82 %-os védıhatás érték is alátámaszt. A 

hosszabb kezelési idı alatt levált rétegnél azért nem jobb a védıhatás, mert a vastagabb konverziós 

réteg mechanikai feszültsége következtében (természetesen ez nanométeres vagy mikrométeres 

tartományban értendı) repedésekre lesz hajlamos, amelyet a szakirodalom [92] is alátámaszt  

(67. ábra). A SEM felvételen egyértelmően látható, hogy a 10-20 perces kezeléssel kialakított 

konverziós réteg a cinkkristályok szemcsehatárain megreped (c. ábra), és győrıdik (d. ábra). Ha a 

rétegleválasztás ideje nı, (30 perc), akkor a konverziós bevonatban nı a repedések száma, és a film 

lehámlik (d. és e. ábra). 
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67. ábra 

20 g/l-es Ce(NO3)3 oldattal kezelt túzi-mártó eljárással horganyzott lemezek felületének Sem 
felvétele. Felületkezelési idık c) 10 perc; d) 20 perc; e) 30 perc [92] 

1.14.2.3 Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag 

A 68. ábra mutatja be a folyamatos technológiával horganyzott lemezek polarizációs görbéit. A 

Ce(NO3)3-os kezelések az elektrokémiai paraméterekre kismértékő hatást gyakoroltak. A 20 perces 

kezelés után számított védıhatás értéke negatív, a 40 perces kezelés pedig csak 11%-os 

hatékonysággal volt jellemezhetı. 

 

a) 
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b) 

 

c) 

 

d) 

68. ábra 
Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag felületkezelés után felvett polarizációs 

görbéi a) Ce(NO3)3-os kezelések; b) CeCl3-os kezelések; c) LaCl3-os kezelések; d) YCl3-os kezelés 



 80 

A 20 perces LaCl3-os kezelés az anódos fémoldódás sebességét csökkentette, mely megmutatkozott 

a védıhatás 57%-os értékében, míg a hosszabb bemerítési idı után csökkent a korróziós ellenállás. 

Az YCl3-os kezelés után nagymértékben gyorsult mind az anódos, mind pedig a katódos reakciók 

sebessége. A védıhatás nagymértékben romlott, amelyet a nagy negatív érték is jelzett. 

A CeCl3-os kezelés a fenti mintasorozatokhoz hasonlóan ebben az esetben is javította a mintalemez 

korróziós ellenállását. A polarizációs görbék alapján a védıhatás számított értéke azt mutatta, hogy 

20 perces és 40 perces kezelés azonos mértékben hatott az elektrokémiai korróziós folyamatok 

sebességére. A számszerő értékek a 16. táblázatban találhatók. 

16. táblázat.  
Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag felületkezelése után mért elektrokémiai 

paraméterek 

Kezelés 
Ecorr [V vs. 

SCE] 
Szórás 
[±mV] 

j corr [A/cm2] 
Szórás 

[±A/cm2] 
V[%] 

Kezeletlen -1,094 15 5,6·10-6 3·10-7 - 
Ce(NO3)3 20 percig -1,102 16 8,5·10-6 4·10-7 -51 
Ce(NO3)3 40 percig -1,113 16 5,0·10-6 2·10-7 11 

CeCl3 20 percig -1,079 14 8,2·10-7 4·10-8 85 
CeCl3 40 percig -1,076 14 7,8·10-7 4·10-8 86 
LaCl3 20 percig -1,066 12 2,4·10-6 10-7 57 
LaCl3 40 percig -1,158 19 7,7·10-6 4·10-7 -36 
YCl3 20 percig -1,073 14 7,2·10-5 3·10-6 -1169 

 

Általánosságban megállapítottam, hogy a vizsgált, különbözı eljárással horganyzott lemezek 

esetében a 20 perces és 40 perces CeCl3-os kezelés bizonyult a legjobbnak, mert a képzıdött 

konverziós réteg nagymértékben csökkentette az anódos fémoldódás, tehát a cink korróziójának 

sebességét. A horganyzott felületen jelenlévı természetes cink-oxid réteg nagyobb reaktivitást 

mutatott kloridokkal, mint nitrátokkal. Az irodalomban [93][94][95] gyakran szereplı felületi 

komplex vegyület, amely a vizes oldatban történı kezelés hatására kialakult cink-hidroxid és 

ritkaföldfém-klorid reakciójából képzıdik, stabil formában maradt meg szárítása után is, és fizikai 

gátként védte a felületet a korróziós hatástól. 

Az YCl3-os bemerítés azonban lerontotta a korróziós ellenállást, mert az YCl3-ot csak savas 

(pH=2) oldatból lehetett leválasztani a cinkfelületre, amely együtt járt a cinkoldódás 

megindulásával. A kristályhatárok mentén bemaródások történtek (lásd SEM vizsgálatok), helyi 

aktív anódos cellákat (fémoldódás helye) alakítva ki. 

1.14.3 EIS mérések eredménye 

Az impedanciaspektroszkópiai méréseket a polarizációs méréseknél ismertetett elektrokémiai 
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rendszerben hajtottam végre (64. ábra). A méréshez használt mőszer Zahner gyártmányú, IM6eX 

típusú elektrokémiai mérıállomás volt. Az impedancia spektrumok kiértékelését és a modell 

áramkörök illesztését Thales szoftverrel végeztem. A mérések során alkalmazott szinuszos 

perturbáló jel amplitúdója ±10 mV volt. A méréstartomány 10 mHz-tıl 10 kHz-ig terjedt. Az 

impedancia spektrumok felvétele elıtt 30 perces inkubációs idıt alkalmaztam. Ezután a görbéket 

egyórás periódusonként 24 órán keresztül regisztráltam. 

Az elektrokémiai impedancia mérések során azt vizsgáltam, hogy a tesztelés ideje alatt (24 óra) 

hogyan változik a különbözı horganyzott felületekre leválasztott konverziós rétegek védıhatása 

0,1 M Na2SO4 oldatban. Irodalmi adatok szerint [47] horganyzott lemezeken lévı Ce(III)-ion és 

Ce(IV)-ion tartalmú konverziós rétegek korróziós védıhatása annál jobb, minél vékonyabb a 

leválasztott réteg. A vastagabb multirétegben a vízvesztés hatására a rugalmatlanságból adódóan 

mikrorepedések, felülethibák, folytonossági hiányok keletkeznek. A felülethibákon a fentebb 

ismertetett magyarázat értelmében helyi korróziós folyamatok akkumulálódnak. Ez okozza a teljes 

felület korróziós sebességének növekedését, a védıhatás romlását. Ebben az esetben kevesebb 

inhomogenitás alakul ki, ahol lokális korróziós cellák képzıdhetnének pontkorróziós folyamatot 

indítva. Ce- és La-sóoldatokkal történt felületkezelések során EIS vizsgálattal megállapították [47], 

hogy a Ce jelenléte több, mint egy nagyságrenddel növeli az alapanyag korróziós ellenállását, míg 

a La jelenléte ugyan szintén növeli a korróziós ellenállást a kezeletlen felülethez viszonyítva, de 

hatása sokkal kisebb mértékő. Arra vonatkozóan, hogy milyen modell áramkörökkel írhatjuk le a 

vizsgált rendszerek elektrokémiai viselkedését, kevés példát találunk az irodalomban. A használt 

modellek többnyire két idıállandós ekvivalens áramkörök86 [87][88]. Az általam felületkezelt 

lemezek modellezését ezen ekvivalens áramkörökbıl kiindulva végeztem. A következı pontokban 

alapanyag típusonként ismertetem az elektrokémiai impedancia mérések eredményeit azon 

felületkezelések esetére, melyek legalább egy nagyságrenddel növelték a kezeletlen felület 

impedanciáját, ezáltal a korrózióvédı képességét. 

1.14.3.1 Elektrolitikusan horganyzott alapanyag 

Az elektrolitikusan horganyzott alapanyag esetében a kezeletlen, valamint a 20 perces és 40 perces 

CeCl3-os kezelés után mért eredményeket mutatják be a következı spektrumok (69-71. ábra). A 

diagramokban a mérés indításakor, majd az 5., 10., 15., 20. és végül a 24. órában regisztrált 

spektrumokat tüntettem fel Bode reprezentációban. A diagramokon lévı nyilak iránya a mérési idı 

elırehaladását jelzi.  A diagramokon az y-tengelyen lévı „phase” felirat a fáziseltolódás szöge 

fokban mérve, az x-tengely „frequency” felirata pedig a vizsgált frekvencia tartomány Hz-ben 

kifejezett értékeit jelenti. 
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69. ábra 
E3 kezeletlen minta EIS spektruma Bode ábrázolásban  

(a nyíl iránya a mérési idı növekedését jelzi) 

  

70. ábra 
E9 CeCl3-ban 20 percig kezelt minta EIS spektruma Bode ábrázolásban 

(a nyíl iránya a mérési idı növekedését jelzi) 
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71. ábra 
E10 CeCl3-ban 40 percig kezelt minta EIS spektruma Bode ábrázolásban  

(a nyíl iránya a mérési idı növekedését jelzi) 

  

72. ábra 
Elektrolitikusan horganyzott lemezminta felületkezelés után mért EIS spektruma  

Bode ábrázolásban 
 

A kezeletlen mintalemez impedanciája mintegy felére csökkent 24 óra elteltével. A 20 perces 

CeCl3-os kezelés után a vizsgált rendszer impedanciája 2500 Ωcm2 (5 cm2 vizsgált elektródfelület) 

értékre növekedett, de a mérési idı elırehaladásával a kezeletlen mintáéhoz közeli értéket vett fel. 

Az impedancia spektrumok alapján megállapítottam, hogy a 40 perces CeCl3-os kezelés egy 

nagyságrenddel növelte a rendszer teljes impedanciáját, amely mintegy 10 órán keresztül fenn is 

maradt. Ekkor kezdett nagymértékben csökkenni, és a mérési periódus végére, 24 óra eltelte után 

ismét visszaesett a kezeletlen mintára jellemzı értékre. A 72. ábraábrán a mérés 1. órájában, tehát 

egy állandósult állapot beállása után mért paramétereket hasonlítottam össze a kezeletlen, és a 

CeCl3, 40 perc  

CeCl3, 20 perc 

kezeletlen 

CeCl3, 40 perc  

CeCl3, 20 perc 

kezeletlen 
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kétfajta CeCl3-os kezeléssel. A fázisdiagramokból két jelenséghez tartozó idıállandót lehetett 

megfigyelni. Ebbıl kiindulva az EIS adatok kiértékeléséhez két idıállandós, leegyszerősített, jól 

közelítı ekvivalens áramköri modellt alkalmaztam. A modell numerikus illesztésével 

számszerősíteni tudtam a korrózióvédı képességre jellemzı paramétereket, mint pl. a korróziós 

ellenállást, vagy a bevonat kapacitását. Az illesztett modell két, R (ohmikus) és CPE (kapacitív 

tag) elembıl álló részáramkört tartalmazott. Az elsı idıállandóval jellemezhetı tag a felületre 

levált bevonat frekvenciafüggı kapacitását jellemezı konstans fázis elem (CPE: constant phase 

element), és a korróziós folyamat elırehaladásával a bevonatban kialakuló pórusokba jutott 

elektrolit ellenállását reprezentáló pórusellenállásának párhuzamos kapcsolása volt. A második tag 

a meginduló korróziós folyamatra jellemzı, szintén frekvenciafüggı kettısréteg kapacitás és a 

töltésátlépési ellenállás párhuzamos kapcsolása volt. A két tagból felépített, két idıállandóval 

jellemezhetı ekvivalens áramköri modellt a 73. ábra mutatja be. Az inhomogenitásokból adódóan, 

amelyek származhatnak a felületi érdesség ingadozásából, a pórusosságtól, az egyenetlen 

rétegvastagságtól, a lejátszódó reakciók különbözı sebességétıl, valamint az egyenetlen 

árameloszlástól, nem tiszta kapacitással számoltam a modellben. A bevezetett CPE-tagok 

figyelembe vették azokat az inhomogenitásokat, amelyek a frekvenciafüggést okozták. A kapacitás 

átviteli függvénye a (45)-es egyenlettel írható le.  

1)( −−= CjZ ω  (45) 
A CPE tag átviteli függvénye a következıképpen definiálható: 

11 ])([)( −− == n
C jQYZ ωω  (46) 

Z az impedancia, Y az admittancia, Q a CPE együttható, n a CPE kitevı, amely 0 és 1 közötti 

szám. A CPE tagok abban az esetben lesznek tiszta kapacitások, ha n=1.  

Az ekvivalens áramkörrel számított paraméterek és a mért adatok illeszkedését a 20 percig CeCl3-

ban kezelt minta EIS spektrumán mutatom be (74. ábra). 
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73. ábra 
E3 kezeletlen minta ekvivalens áramköri modellje 

Roldat: oldat ellenállás; CPEbevonat: bevonatra jellemzı frekvenciafüggı kapacitás; Rpórus. bevonatban 
kialakult pórusokban mérhetı elektrolit ellenállás; CPEkettıs réteg: a kettıs réteg frekvenciafüggı 

kapacitása; Rtöltésátlépés: töltésátlépési ellenállás (Rct: charge transfer resistance) 
 

 

74. ábra 
Mért (pontozott) és illesztett (vonal) impedancia és fázisszög értékek. 

E9 CeCl3-ban 20 percig kezelt minta 
 

A numerikus illesztés eredményeképpen a pórusellenállás, a töltésátlépési ellenállás, a kettısréteg 

kapacitás, a bevonat kapacitás, és az n kitevık értékének 24 óra alatt bekövetkezı változását, azaz 

a korrózióvédı hatás idıbeni lefutását szemléltetik a következı diagramok (75. ábra). 

Roldat 

Rpórus 

CPEbevonat 

CPEkettıs réteg 

Rtöltésátlépés 
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a) pórusellenállás értékének idıfüggése 

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25
idı [óra]

R
ct
 [O

hm
.c

m2 ]

E3, kezeletlen

E9, cérium-klorid, 20 perc

E10, cérium-klorid, 40

 

b) töltésellenállás értékének idıfüggés 
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c) bevonat kapacitásának idıfüggése 
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d) kettısréteg kapacitás idıfüggése 
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e) bevonat kapacitás n kitevıjének idıfüggése 

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

0 5 10 15 20 25
idı [óra]

C
P

E k
et

tı
sr

ét
eg
, 

n 
ki

te
vı

E3, kezeletlen

E9, cérium-klorid, 20 perc

E10, cérium-klorid, 40 perc

 

f) kettısréteg kapacitás kitevıjének idıfüggése 

75. ábra 
Elektrolitikusan horganyzott lemez elektrokémiai paramétereinek két idıállandós modellel 

számított értékei 
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Az illesztett paraméterek idıbeni változása alapján megállapítottam, hogy a réteg kialakulását 

egyértelmően jelzte a bevonat kapacitásának, és 10 óra elteltével a kettısréteg kapacitás 

csökkenése mindkét kezelés esetében. Hosszabb leválasztási idı hatására a réteg vastagsága 

növekedett, melyet szintén a kapacitáscsökkenés jelzett. A számított frekvenciafüggı kapacitás 

értékekben idıbeni nagyságrendbeli változás nem történt. Ezt azzal magyaráztam, hogy a 

képzıdött korróziós termék vastagsága a mérés ideje alatt közel konstans érték volt, csak a 

szerkezete változott, amelyet az jelzett, hogy a bevonatra jellemzı n kitevı a diffúziós folyamatra 

jellemzı 0,5-ös nagyság felé közelített. A kettısrétegben számított n kitevı 1-hez közeli értékeket 

vett fel, amely azt jelentette, hogy az elektronátlépési folyamat paraméterei csak kis mértékben 

függtek a frekvenciától, vagyis a folyamat reakciósebessége közel homogén volt. 

A 40 perces CeCl3-os kezelés háromszorosra növelte mind a bevonat ellenállását, mind pedig a 

töltésátlépési ellenállást. Ez a hatás azonban 15 óra után lecsökkent a 20 perces kezeléssel elért 

értékekre. Az ellenállás növekedés magyarázta a leválasztott réteg vastagságának növekedését. 

1.14.3.2 Tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag 

A CeCl3-oldatban kezelt tőzi-mártó eljárással horganyzott, és a kezeletlen minta EIS spektrumait 

mutatja be a 76. ábra Bode reprezentációban. 

 

76. ábra 
Tőzi-mártó eljárással horganyzott lemezminta felületkezelés után mért EIS spektruma  

Bode ábrázolásban 
 

A kezeletlen lemezmintának nagyon alacsony, mintegy 750 Ωcm2 volt az impedanciája a mérés 

kezdeti pillanatában (5 cm2 vizsgált elektródfelület). Ez az érték 24 óra elteltével 500 Ωcm2 értékre 

csökkent. A 20 perces CeCl3-os kezelés után a bevonat impedanciája tízszeresére növekedett, és a 

CeCl3, 40 perc 

CeCl3, 20 perc 

kezeletlen 

CeCl3, 40 perc 

CeCl3, 20 perc 

kezeletlen 
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hatása stabilnak bizonyult 24 óra mérési periódus elteltével is. A 40 perces CeCl3-os kezelés 

harmincszorosára növelte a rendszer impedanciáját, és 24 óra elteltével is több, mint tízszerese volt 

a kezeletlen lemezre jellemzı értéknek. 

A spektrumok alapján a rendszert ebben az esetben is két határozott idıállandóval jellemeztem. A 

40 percig kezelt mintánál a nagyfrekvenciás tartományban megjelent ugyan egy inflexiós pont a 

spektrumokban, de ez feltehetıen annak volt tulajdonítható, hogy a kb. 30 percig tartó 

spektrumfelvételi idı alatt a mért rendszer tulajdonságai megváltoztak, amely torzulást okozott a 

spektrum alakjában, de nem jelentette újabb idıállandóval jellemezhetı folyamat megjelenését. Az 

illesztéshez használt ekvivalens áramköri modell megegyezik a 73. ábraán bemutatott típussal. Az 

illesztett görbét mutatja be a 77. ábra a 20 percig CeCl3 oldatban kezelt minta spektrumán. 

 
77. ábra 

Mért (pontozott) és illesztett (vonal) értékek 
T9 CeCl3-ban 20 percig kezelt minta 

 

Az illesztett elektrokémiai paraméterek idıbeni változása követhetı nyomon a 78. ábraán. Az 

elektrokémiai paraméterek idıbeni változása alapján megállapítottam, hogy a 40 perces CeCl3-os 

bemerítés hatására jelentısen, egy nagyságrenddel növekedett mind a bevonat ellenállása, mind a 

töltésátlépési ellenállás, de 20 óra mérési idı elteltével az értékek megközelítették a 20 perces 

kezelésre jellemzı paramétereket. Tehát átmeneti korrózióvédelmi szempontból a rövidebb 

bemerítési idıvel elıállított konverziós réteg megbízhatóbb, mert a 24 órás teszt alatt egyenletes 

mértékben tartotta fenn a korrózióvédı képességet. 

A bevonat kapacitás értékei a két kezelés után közel estek ugyan egymáshoz, de a hosszabb kezelés 

után az értékek lecsökkentek, melyek az elektrolitikusan horganyzott alapanyaghoz hasonlóan itt is 

a rétegvastagság növekedését jelezte. 



 90 

0

2000

4000

6000

8000

10000

0 5 10 15 20 25
idı [óra]

R
b

ev
on

at 
[O

hm
.c

m2 ]

T16, kezeletlen

T9, cérium-klorid, 20 perc

T10, cérium-klorid, 40 perc

 

a) bevonat ellenállás értékének idıfüggése 
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b) töltésátlépési ellenállás értékének idıfüggése 
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d) kettısréteg kapacitásának idıfüggése 
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f) kettısréteg kapacitás n kitevıjének idıfüggése 
78. ábra 

Tőzi-mártó horganyzással gyártott lemez elektrokémiai paramétereinek két idıállandójú modellel 
számított értékei 
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1.14.3.3 Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott alapanyag 

A folyamatos tőzi-mártó eljárással gyártott, CeCl3 oldatban kezelt alapanyag Bode diagramjait 

mutatja be a 79. ábra. 

 
79. ábra 

Folyamatos tőzi-mártó eljárással horganyzott lemezminta felületkezelés után mért EIS spektruma 
Bode ábrázolásban 

 
Az EIS spektrumok alapján a rövidebb, 20 perces CeCl3-os bemerítéssel elıállított konverziós 

réteg csaknem tízszeresére, a 40 perces bemerítés ötszörösére növelte a bevonat impedanciáját. A 

kezeletlen lemezminta esetében a 81. ábrán látható diagramból egy egy idıállandós folyamatra 

következtettem. Az erre felrajzolható ekvivalens áramkör a 80. ábrán látható. 

 
80. ábra 

F5 kezeletlen minta ekvivalens áramköri modellje 
Roldat: oldat ellenállás; CPEkettısréteg: korróziós folyamatra jellemzı frekvenciafüggı kettısréteg 

kapacitás; Rtöltésátlépés töltésátlépési ellenállás, (Rct: charge transfer resistance) 
 

A CPE tag a cinkfelületet borító oxidréteg frekvenciafüggı, és az inhomogén szerkezetre jellemzı 

kapacitás értéke, R pedig az oxidréteg ellenállása. A kezelt minták EIS spektruma alapján az 

illesztéshez a 73. ábrán bemutatott ekvivalens áramkört használtam. A 20 perces CeCl3-os kezelés 

Roldat 

Rtöltésátlépés 

CPEkettıs réteg 

CeCl3, 40 perc 

CeCl3, 20 perc 

kezeletlen 

CeCl3, 40 perc 

CeCl3, 20 perc 

kezeletlen 
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után kapott EIS spektrum illesztett görbéje a 81. ábrán látható. 

 

81. ábra 
Mért (pontozott) és illesztett (vonal) értékek 

F9 CeCl3-ban 20 percig kezelt minta 
 

Az ekvivalens áramköri modell alapján számított paraméterek idıbeli változását mutatja a 82. ábra. 

Az elektrokémiai paraméterek idıbeli változása alapján megfigyeltem egy olyan tendenciát, hogy a 

40 percig CeCl3-ban kezelt lemezminta mind bevonatának, mind töltésátlépési ellenállásának egy 

nagyságrenddel megnövekedett értéke a 24 órás vizsgálati idıtartam során csaknem állandó értéket 

mutatott, tehát a leválasztott konverziós réteg megbízhatóan védte a cinkfelületet a korróziótól. A 

frekvenciafüggı tagok kitevıjének idıbeli változása szintén a 40 perces felületkezelés esetében 

mutatott homogén, idıben kevésbé változó tulajdonságokat. A bevonat kapacitásértékei alapján 

arra következtettem, hogy a 20 perces kezeléssel leválasztott réteg tulajdonságai gyorsan változtak. 

7 órás mérési idı alatt a 40 percig kezelt minta értékeinél kisebbek, majd 7 óra urán hirtelen 

növekedni kezdtek. Ezzel szemben a 40 perces leválasztás stabil, állandó réteget eredményezett, 

melynek kapacitása a mérés ideje alatt közel állandó maradt. Ezt azzal magyaráztam, hogy a  

20 perc alatt leválasztott réteg több inhomogenitást hordozott magában, mind a hosszabb idı alatt 

leválasztott bevonat. A három különbözı eljárással horganyzott alapanyag tulajdonságait 

összefoglalva megállapítottam, hogy a 40 perces CeCl3-os leválasztás elektrokémiai szempontból 

minden esetben vastagabb, stabilabb réteget hoz létre, mind a rövidebb idejő bemerítés. Ezt a 

bevonat lecsökkent kapacitás értékei támasztották alá. Homogenitás szempontjából szintén a 40 

perces leválasztások bizonyultak eredményesebbnek, mert a frekvenciafüggést reprezentáló CPE 

tag n kitevıje kevésbé ingadozott ebben az esetben. A bevonatok pórusellenállása, valamint a 

töltésátlépési ellenállás értékeit figyelembe véve a kezeléssel egyértelmően a folyamatosan 

horganyzott lemezmintán értem el a legjobb korrózióvédı hatást. 
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c) bevonat kapacitásának idıfüggése 
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f) kettısréteg kapacitás n kitevıjének idıfüggése 

82. ábra 
Folyamatos tőzi-mártó horganyzással gyártott lemez elektrokémiai paramétereinek két 

idıállandójú modellel számított értékei 
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ÖSSZEFOGLALÁS, TÉZISEK 

Doktori munkám során ipari gyártásból származó folyamatos Sendzimir szalaghorganyzó-, tőzi-

mártó és elektrolitikus eljárással leválasztott horganybevonatok hatását vizsgáltam a bevonatra 

leválasztott új generációs, Cr(VI)-ion mentes, ritkaföldfém inhibitort tartalmazó konverziós rétegek 

morfológia, kémiai és korrózióvédı tulajdonságaira. A lemezek felületén 2·10-4 M-os CeCl3, 

Ce(NO3)3, LaCl3 és YCl3 oldatokból 20 perces és 40 perces bemerítéssel konverziós rétegeket 

választottam le. A rétegek fizikai és kémiai tulajdonságait SEM-EDS, AFM, XPS módszerekkel 

vizsgáltam. A korrózióállóságot préselés és korróziós közeg együttes hatásának alkalmazásával, 

valamint elektrokémiai módszerrel teszteltem. A terheléses korróziós vizsgálat után a korrozív 

hatásnak kitett területet GD-OES módszerrel elemeztem. Új tudományos eredményeimet a 

következı tézispontokban foglalom össze: 

1. EDS és XPS vizsgálattal igazoltam, hogy mindhárom horganyzott alapanyagon 

létrejött a konverziós réteg, amely a 40 percig 2·10-4 M-os CeCl3-dal kezelt folyamatos 

eljárással horganyzott lemezen CeO2, Ce2O3, CeO(OH), Ce(OH)3, Ce2(CO3)3 

vegyületekbıl, míg a LaCl3-dal kezelt mintán La2O3 LaO(OH), La(OH) 3 és La2(CO3)3 

komponensekbıl áll [II]. A cérium vegyületek a (38-42) reakcióegyenletek szerint 

képzıdnek a felületen: 

katódos oxigén redukció folyamatai: 

−− +→++ OHOHeOHO 222 2222  (38) 

−− →+ OHeOH 2222  (39) 

filmképzıdési reakció: 

OHOCeOHCeOHCe 2323
3 3)(262 +→→+ −+

 (40) 

cérium(III) oxidációja: 

−++ +→+ OHCeOHCe 222 4
22

3

 (41) 

hidratált cérium(III) reakciója a cinkhidroxid-réteg hidroxid ionjával: 

+++− +→+ HhidratáltOCehidratáltCeOH )]([)]([ 3

 (42) 

Lantántartalmú oldatból leválasztott réteg konverziós reakciói a (41)-es egyenlet 

kivételével a fentiekkel egyeznek meg. 

2. SEM és AFM vizsgálatokkal bizonyítottam, hogy 0,8 µm átlagos felületi érdességő, és 

0,18 % alumíniumtartalmú, Sendzimir eljárással horganyzott normál cinkkristályos 

lemezfelületen homogén, kompakt, hibamentes konverziós réteg jön létre [II,III,VI]. 
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3. A 40 percig CeCl3-dal és LaCl3-dal kezelt minták 48 órás, Na2SO4 oldattal végzett 

préseléses korróziós vizsgálatának eredményeivel igazoltam, hogy legjobb 

korrózióvédı hatása a CeCl3 oldatból leválasztott konverziós rétegnek van a 

Sendzimir eljárással horganyzott lemez felületén. Ez a leválasztott réteg homogén, 

mikrorepedés- és folytonossági hiba-mentes, ez magyarázza az együttes mechanikai és 

korróziós hatással szembeni stabil védıhatását [I,V]. 

4. A Sendzimir eljárással horganyzott lemezen leválasztott konverziós rétegek 

elektrokémiai polarizációs mérések kapott áramsőrőség értékei alapján számolt (44) 

korróziós védıhatás növekedése a Ce(NO3)3-tal kezelt lemezeken 42%, CeCl3 oldatból 

leválasztott rétegre azonban a 86%-ot is eléri, mert 20 perces kezelés után a 

konverziós réteg vastagsága és homogenitása állandósul [I,II ]. 

(%)100(%)
0

0 ⋅−=
j

jj
V k  (44) 

V(%): védıhatás 

j0: kezeletlen minta korróziós áramsőrősége (A/cm2) 

jk: kezelt minta korróziós áramsőrősége (A/cm2) 

5. A Sendzimir eljárással horganyzott lemezen a LaCl3 oldatból 20 perces bemerítéssel 

leválasztott réteg hatása függ a kezelés idejétıl. A polarizációs mérési eredmények 

alapján 20 perces bemerítéssel katódos védıréteg alakul ki a lemezfelületen, 40 perces 

kezelés után azonban mind a katódos, mind az anódos korróziós folyamatok gyorsulnak, 

mert a bemerítés idejének növelésével a megvastagodott rétegben mikrorepedések 

keletkeznek, ahol lokális anódos fémoldódás indul meg [II,IV]. 

6. A három különbözı horganyzási eljárással gyártott lemez cérium-, és lantántartalmú 

konverziós rétegeinek korróziós mechanizmusát a két idıállandós, jól közelítı, 

leegyszerősített ekvivalens áramkör modellezi (73. ábra). A modell elsı idıállandója az 

Rp és CPEbevonat elem párhuzamos kapcsolása, a konverziós réteg kapacitását és 

ellenállását reprezentálja, a második idıállandó az Rtöltésátlépés-CPEkettısréteg tagok 

szintén párhuzamos kapcsolása, a meginduló elektrokémiai korrózió töltésátlépési 

folyamatának megfelelı fizikai áramkört írja le [I,II,III]. 
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a dolgozat 73. ábrája 

Roldat: oldat ellenállás; CPEbevonat: bevonatra jellemzı frekvenciafüggı kapacitás; Rpórus. bevonatban 
kialakult pórusokban mérhetı elektrolit ellenállás; CPEkettıs réteg: a kettıs réteg frekvenciafüggı 

kapacitása; Rtöltésátlépés: töltésátlépési ellenállás (Rct: charge transfer resistance) 
 

A felállított ekvivalens áramkör helyességét igazolta, hogy az impedancia spektrumok ezen 

modellel végzett numerikus elemzése, és a Na2SO4 oldattal végzett préseléses korróziós 

vizsgálat azonos eredményre vezetett (miszerint a CeCl3 oldatból 40 perces bemerítéssel 

leválasztott réteg a Sendzimir eljárással horganyzott lemez felületén biztosítja a legjobb 

korróziós ellenállást [I]. 

A melléklet 1. és 2. táblázatában összefoglaltam az egyes mintalemezeken elvégzett vizsgálatokat 

valamint megadtam a vizsgálatok eredményeinek áttekintı osztályozását. Az összesítı táblázatban 

az általam vizsgált ritkaföldfém-sóoldatokkal kezelt lemezeket rangsoroltam alapanyag 

típusonként. Az elektrokémiai és korróziós vizsgálatok eredményei alapján a korrózióállóságot 

gyenge→legjobb relatív skálával jellemeztem. A célom az volt, hogy az egyes lemezfajtákra 

vonatkozóan összehasonlítsam a felületkezelések korrózióvédı hatását. A felületanalitikai 

vizsgálatok esetén (EDS, XPS) a ritkaföldfém elemek detektálhatóságát tüntettem fel, míg a SEM 

és AFM vizsgálatoknál a leválasztott ritkaföldfém-só rétegek homogenitásával jellemeztem a 

felületkezelés eredményességét. 

Az ipari felhasználás szempontjából tekintve az eredményeket és megállapításokat arra 

következtettem, hogy a vizsgált környezetbarát konverziós-réteg képzı vegyületek közül ígéretes 

eredmények várhatók Sendzimir tőzi-mártó horganyzással gyártott lemezeknél CeCl3 oldat 

alkalmazásával.. A vegyület bemerítéses technikával alkalmas a különbözı horganyzott felületeken 

egyenletes bevonatot létrehozni, és mind elektrokémiai, mind pedig valós környezeti hatásokat 

modellezı korróziós körülmények között hosszú idejő korrózióvédı hatást kifejteni. A jövıben 

elvégzendı feladat a rétegleválasztás paramétereinek optimalizálása, és az ipari körülményekhez 

való közelítése, mely kísérlettervezéssel, és kutatási szisztémámat követı korróziós és morfológiai 

vizsgálatok elvégzésével válik lehetıvé. 

Roldat 

Rpórus 

CPEbevonat 

CPEkettıs réteg 

Rtöltésátlépés 
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MELLÉKLET 

1. táblázat 
A felületkezelt lemezmintákon elvégzett korróziós és felületszerkezet vizsgálatok összefoglaló 
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2. táblázat 
A kezelt lemezminták vizsgált tulajdonságainak összefoglaló minısítése az adott horganyzott 

alapanyag típuson belül 
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