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Bevezetés 

 Tőzi-mártó horganyzással elıállított felületek átmeneti korrózióvédelme a gyártás és 

végfelhasználás közötti idı intervallumban évszázados múltra visszatekintıen kromátozással 

történik [Wilhelm, 1936.]. A bevonandó fémet krómsav vagy Cr(VI)-só oldatába merítik 

[Nevison, 1987][Zhang, 1996.][Williams, 1972.]. A bemerítés idıtartama alatt kémiai reakció 

játszódik le a fém felületén, és kialakul egy 10-1000 nm vastagságú passziváló réteg, amely 

cink-oxidot, cink-hidroxidot, cink-kromátot, Cr(III)- és Cr(VI)-oxidok és -hidroxidok elegyét 

tartalmazza. A Cr(VI)-ion képes kioldódni a rétegbıl, és ez által járulékosan korróziós 

inhibitor szerepet is betölt [Almeida 1, 1998][Almeida 2, 1998.] 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 

az alkalmazható Cr(VI)-ion mennyiségét 2,0 g értékben maximálta. 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, amelynek értelmében 2006. július 1-tıl hatályba lépett a RoHS  

[RoHS, 2002] szabályozás (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 (A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és 
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korlátozásáról) európai parlamenti és tanácsi rendelet [REACH, 2006] 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 vanádium tartalmú 

vegyületek, mint a krómcsoporthoz tartozó változatok [Wilcox, 1987.] 

[Wilcox, 1988.][Korobov, 1998.][Hosseini, 2007.][Deck, 1992.]. Ezen kívül ígéretes 

kísérletek történtek cirkónium-, és titán- valamint kobaltsókkal [Hinton, 1991.] 

[Barbucci, 1998.], vezetı polimerekkel [Gonzalez, 2001.][Hosseini 1, 2006.] 

[Hosseini 2, 2006.] és a doktori kutatásaimban exponált ritkaföldfém sók alkalmazásával 

[Baoshan, 2006.][Lu, 2006.]. A fentiekben felsorolt alternatív vegyületekkel történı 

felületkezelések kivitelezésének 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 környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásának elemzése. 

 

A munka célkitőzése 

A témában publikált szakirodalomban a ritkaföldfém tartalmú inhibitorok és konverziós 

rétegek korrózióvédı hatásának jellemzése leginkább laboratóriumi körülmények között 

acélfelületre leválasztott nagytisztaságú, elektrolitikus cinkbevonaton történt meg  

[Arenas, 2004.][Rosalbino, 2007.][Arenas, 2006][Arenas, 2004][Akiyama, 2003.]. Doktori 

munkám során ezeket az eredményeket alapul véve ipari gyártásból származó Sendzimir 
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szalaghorganyzó-, tőzi-mártó- és elektrolitikus eljárással horganyzott, gyengén ötvözött 

acéllemezek felületének átmeneti korrózióvédelmi lehetıségeit vizsgáltam Cr(VI)-ion mentes, 

új generációs, cérium, lantán, és ittrium ritkaföldfém inhibitort tartalmazó sóoldatokkal. 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 rendelkezésre, melynek vizsgálatát szintén 

beépítettem kutatásaimba. A konverziós rétegek korrózióvédı hatása döntı módon függ a 

rétegben jelenlévı kation természetétıl [Montemor, 2002.] 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. 

� megállapítsam az összefüggés a horganybevonat fizikai paraméterei és a leválasztott 

konverziós réteg homogenitása között. 

� meghatározzam, hogy melyik ritkaföldfém só hatására javul a legnagyobb 

mértékben a horganybevonat passzív védelme. 

� számszerősített paraméterrel sorrendet állítsak fel a leválasztott konverziós rétegek 

korróziós védıhatását tekintve. 

� feltárjam, hogy milyen hatással van a leválasztás ideje a képzıdött konverziós réteg 

fizika, kémiai és korrózióvédı tulajdonságaira. 
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� leírjam a cink/konverziós réteg határfelületén lejátszódó elektrokémiai folyamatokat, 

és a létrehozott bevonatrendszer fizikai tulajdonságait modellezı 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. 

 

Új tudományos eredmények 

Doktori munkámban ipari gyártásból származó folyamatos Sendzimir szalaghorganyzó-, tőzi-

mártó és elektrolitikus eljárással horganyzott, gyengén ötvözött acéllemezek felületének 

átmeneti korrózióvédelmi lehetıségeit vizsgáltam új generációs, környezetbarát, ritkaföldfém 

tartalmú vegyületekkel. 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: 
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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 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 áll [2]. A cérium vegyületek az 1-5 

reakcióegyenletek szerint képzıdnek a felületen: 

katódos oxigén redukció folyamatai: 

−− +→++ OHOHeOHO 222 2222  (1) 

−− →+ OHeOH 2222  (2) 

filmképzıdési reakció: 

OHOCeOHCeOHCe 2323
3 3)(262 +→→+ −+

 (3) 

cérium(III) oxidációja: 

−++ +→+ OHCeOHCe 222 4
22

3

 (4) 

hidratált cérium(III) reakciója a cinkhidroxid-réteg hidroxid ionjával: 

+++− +→+ HhidratáltOCehidratáltCeOH )]([)]([ 3

 (5) 

Lantántartalmú oldatból leválasztott réteg konverziós reakciói a (4)-es egyenlet 

kivételével a fentiekkel egyeznek meg. 

2. SEM és AFM vizsgálatokkal bizonyítottam, hogy 0,8 µm átlagos felületi 

érdességő, és 0,18 % alumínium tartalmú, Sendzimir eljárással horganyzott 

normál cinkkristályos lemezfelületen homogén, kompakt, hibamentes konverziós 

réteg jön létre [2][3][6]. 

3. A 40 percig CeCl3-dal és LaCl3-dal kezelt minták 48 órás Na2SO4 oldattal végzett 

préseléses korróziós vizsgálatának eredményeivel igazoltam, hogy legjobb 
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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 [1][5]. 

4. A Sendzimir eljárással horganyzott lemezen leválasztott konverziós rétegek 

elektrokémiai polarizációs mérések kapott áramsőrőség értékei alapján számolt (6) 

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 [1][2]. 

(%)100(%)
0

0 ⋅−=
j

jj
V k  (6) 

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 [2][4]. 

6. A három különbözı horganyzási eljárással gyártott lemez cérium- és lantántartalmú 

konverziós rétegeinek korróziós mechanizmusát a két idıállandós, jól közelítı, 

leegyszerősített ekvivalens áramkör modellezi (1. ábra). A modell elsı idıállandója 

az Rp és CPEbevonat elem párhuzamos kapcsolása, a konverziós réteg kapacitását 
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és ellenállását reprezentálja, a második idıállandó az Rtöltésátlépés-CPEkettısréteg 

tagok szintén párhuzamos kapcsolása, a meginduló elektrokémiai korrózió 

töltésátlépési folyamatának megfelelı fizikai áramkört írja le [1][2][3]. 

 

1. ábra 

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 

 

 

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 [1]. 

 

Alkalmazási lehetıségek 

Az ipari felhasználás szempontjából tekintve az eredményeket és megállapításokat arra 

következtettem, hogy a vizsgált környezetbarát konverziós réteg képzı vegyületek közül 

ígéretes eredmények várhatók CeCl3 oldat alkalmazásával fıként a folyamatos tőzi-mártó 

Roldat 

Rpórus 

CPEbevonat 

CPEkettıs réteg 

Rtöltésátlépés 
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horganyzással gyártott lemezeken. 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 kutatási feladat a rétegleválasztás 

paramétereinek optimalizálása, és az ipari körülményekhez való közelítése, mely 

kísérlettervezéssel, és a dolgozat szisztémáját követı korróziós és morfológiai vizsgálatok 

elvégzésével válik lehetıvé. 
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