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Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych
z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej.
Część 1: Ogólny opis technologii i struktura powłok
Thermal diffusion zinc coating technology with reactive atmosphere recirculation.
Part 1: General description of technology and structure of coatings
W artykule przedstawiono opis innowacyjnej technologii wytwarzania
termodyfuzyjnych powłok cynkowych. Technologia zakłada wprowadzenie recyrkulacji atmosfery reakcyjnej, co zapewni ujednorodnienie
jej składu, intensyfikację procesu nasycania cynkiem powierzchni stali
oraz podniesienie efektywności wykorzystania czynników aktywnych.
Opracowana technologia pozwala na wytworzenie ciągłych powłok na
elementach gwintowanych o wymaganej grubości przy znacznym skróceniu czasu wyżarzania w porównaniu z tradycyjna metodą szerardyzacji i uzyskanie lepszej jakości powierzchni powłoki. Powłoki wytworzone
innowacyjną technologią cynkowania termodyfuzyjnego posiadają
dwuwarstwową budowę faz międzymetalicznych układu Fe-Zn. Przy
podłożu powstaje zwarta warstwa fazy Γ1 (Fe11Zn40), którą pokrywa
warstwa fazy δ1 (FeZn10).
Słowa kluczowe: cynkowanie termodyfuzyjne, powłoka cynkowa, szerardyzacja

The article presents an innovative thermal diffusion zinc coating technology. The technology involves recirculation of reactive atmosphere,
which ensures homogenization of its composition, intensified zinc saturation in steel surfaces and increased efficiency of active agents. That
newly developed technology allows creating continuous coatings on
threaded elements of requested depth while at the same time considerably shortening the heating time compared to traditional sherardizing
method and thus resulting in better quality of coated surface. The coatings created with the innovative thermal diffusion zinc coating technology have a two-layer structure of Fe-Zn intermetallic phases. Right at
the base a compact layer of Γ1 (Fe11Zn40) phase is created and then
covered with a layer of δ1 (FeZn10) phase.
Keywords: thermal diffusion zinc coating, zinc coating, sherardizing

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Powszechnie stosowane obecnie technologie cynkowania nie zawsze zapewniają wytworzenie powłok ochronnych o właściwościach
oczekiwanych przez odbiorców, w tym długotrwałej odporności antykorozyjnej, powtarzalności struktury powłoki i możliwości kontroli
jej grubości. W przypadku odpowiedzialnych wyrobów i elementów
konstrukcyjnych aspekty te są bardzo ważne, a w wielu przypadkach
zastosowanie znanych metod cynkowania daje efekty niewystarczające, szczególnie jeżeli proces przyczyni się do utraty właściwości
użytkowych. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku zabezpieczania różnego rodzaju elementów złącznych oraz wyrobów
o podwyższonej wytrzymałości. Stosując obecnie najbardziej powszechną metodę cynkowania zanurzeniowego, bardzo dużą rolę
odgrywa gwałtowny przebieg reakcji na granicy podłoże stalowe/ciekły cynk oraz złożoność procesów kształtowania powłoki. W metodzie
zanurzeniowej warstwa dyfuzyjna powłoki powstaje w wyniku równocześnie zachodzących procesów cząstkowych: dyfuzyjnego wzrostu faz międzymetalicznych układu Fe-Zn oraz ich rozpuszczania na
granicy z kąpielą cynkową [19]. W takich warunkach wydłużanie cza-

Commonly used zinc coating technologies of today do not always
ensure creation of protective coatings of properties expected by
the users, such as long term anti-corrosive resistance, repeatability
of coating structure and possibility of controlling its depth. In the
event of responsible products and structural elements such aspects
are of major significance while in many cases the application of conventional zinc coating methods yields insufficient if at all feasible
effects, especially when a given technology contributes to the loss
of functionality. The issue is particularly important in the event of
protecting various fasteners and products of increased strength. In
the most common application of hot-dip galvanizing a major role
is played by violent reaction on the contact of steel base/liquid zinc
as well as the complexity of the processes creating the coating. In
the hot-dip method the diffusion layer of the coating appears as
a result of simultaneous partial processes: diffusive increase of FeZn intermetallic phases and their dissolution at the boundary of zinc
bath [19]. In such circumstances increasing the immersion time fails
to provide a significantly thicker coating; on the contrary, it contrib-
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su zanurzenia nie powoduje istotnego zwiększenia grubości powłoki, lecz przyczynia się nadmiernego rozpuszczania żelaza w kąpieli
i generowania strat cynku. W procesie tym trudna do kontrolowania
jest również grubość warstwy zewnętrznej. Wymaga to stosowania
odpowiednich dodatków stopowych do kąpieli, między innymi Pb
[9], Bi, Sn [8]. Stosowanie tych pierwiastków w niektórych przypadkach jest ograniczone ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko
w przypadku Pb [6] oraz skłonność do pękania, szczególnie wysokowytrzymałych wyrobów w kąpieli zawierających Bi i Sn [5]. Utrzymanie odpowiedniej grubości powłoki przy tradycyjnym cynkowaniu
o
w temperaturze ok. 450 C stanowi poważny problem w przypadku
współpracujących elementów o określonej tolerancji wymiarowej,
jakim są elementy złączne. Cynkowanie takich wyrobów odbywa się
na ogół w wysokiej temperaturze. W procesie cynkowania wysokoo
temperaturowego, powyżej 550 C istnieje możliwość powtarzalnego
pokrycia powierzchni gwintu przy zachowaniu odpowiedniej grubości powłoki i usunięcia nadmiaru cynku wyciąganego z kąpieli [4].
Jednak w przypadku wysokowytrzymałych śrub HV istnieje ryzyko
utraty właściwości wytrzymałościowych.
Równomierny rozkład warstwy cynku na powierzchni wyrobu,
w tym również wyrobów o skomplikowanym kształcie zapewnia metoda cynkowania elektrolitycznego. Ze względu na małe grubości
powłok otrzymywanych metodą elektrolityczną (zwykle do 15 mm)
znaczna ich odporność na korozję w początkowym stadium eksploatacji szybko się zmniejsza w niedługim czasie, co predysponuje
elementy ocynkowane tą metodą do pracy w środowisku o małej
agresywności korozyjnej. Trzeba również zaznaczyć, że cynkowanie
elektrolityczne odznacza się dużym poziomem skażenia środowiska
naturalnego i szkodliwości dla zdrowia pracowników z względu na
prowadzenie go w roztworach elektrolitów cyjankowych, niskocyjankowych, alkalicznych lub słabo kwaśnych zawierających m.in. jony
siarczanowe lub chlorkowe. [13].
Cynkowanie natryskowe pozwala na pokrywanie powłoką ochronną większych wymiarowo konstrukcji. Nie powoduje obciążeń termicznych obrabianego wyrobu, co wyklucza zniekształcenia i utratę
właściwości mechanicznych. Wadą tej metody jest jednak to, że nie
można dotrzeć do wgłębień, ani do trudno dostępnych miejsc, takich
jak np. zagięcia. Budowa powłoki charakteryzuje się występowaniem
porowatości a uzyskanie zamkniętej porowatości wymaga wytwarzania powłok o dużej grubości oraz ich uszczelniania, co praktycznie
eliminuje te powłoki do zastosowania na elementy złączne [12].
Inną znaną metodą wytwarzania powłok cynkowych jest szerardyzacja. W porównaniu z cynkowaniem zanurzeniowym technologia
szerardyzacji wykazuje kilka zalet. Metodą tą mogą być pokrywane
wyroby o skomplikowanych kształtach, w tym również gwintowane
elementy złączne, a uzyskane powłoki wykazują dużą równomierność grubości [3, 21]. W procesie szerardyzacji pokrywane wyroby
umieszcza się w zamkniętych, obrotowych retortach wypełnionych
proszkiem cynku z dodatkiem tlenku cynku [17]. Podczas ruchu obrotowego retorty następuje ciągły kontakt mieszaniny proszkowej
z powierzchnią pokrywanych wyrobów. Jednocześnie wygrzewanie
wsadu retorty w temperaturze poniżej temperatury topnienia cynku
powoduje powstawanie faz międzymetalicznych na powierzchni stali [3, 18]. Ze względu na niższą temperaturę procesu w porównaniu
do cynkowania zanurzeniowego, zachowuje się właściwości użytkowe, takie jak twardość [18]. Ponadto warstwa ochronna utworzona
przez szerardyzację składa się wyłącznie z faz międzymetalicznych
układu Fe-Zn [7,18,20]. Taka budowa jest korzystna ze względu na to,
że powłoki wykazujące większy udział faz międzymetalicznych Fe-Zn
posiadają lepszą odporność korozyjną [15]. Proces szerardyzacji wymaga jednak stosowania stosunkowo długiego czasu wygrzewania
nawet do 12 godzin.
Wskazane powyżej cechy charakterystyczne dla standardowych
procesów cynkowania nie pozwalają na przeprowadzanie obróbki
w przypadku konieczności pokrycia powłoką cynkową elementów

utes to excessive dissolution of iron in the zinc bath and generates
zinc losses. Furthermore, in that technology it is difficult to control
the depth of external layer. It requires an application of alloy additions to the zinc bath, including Pb [9], Bi, Sn [8]. In some cases using
those elements is impracticable due to their environmental impact
like that of Pb [6] or their susceptibility to cracking, particularly in the
case of high strength products treated in baths containing Bi and Sn
[5]. Maintaining an appropriate coating depth in conventional zinc
o
coating at a temperature of approx. 450 C constitutes a major problem in the event of co-operating elements of defined dimensional
tolerance, such as fasteners. Zinc coating of such elements is usually
performed at high temperature. In a high temperature zinc coating
o
process, above 550 C, there is a possibility of repeatable coating of
thread surface while maintaining appropriate coating depth and removing the excess of zinc extracted from the bath [4]. However, in
the case of high strength HV bolts there is a risk of compromising the
resistance properties.
A uniform distribution of zinc coating on product surface, including products of intricate shape, is ensured by the electro-galvanizing
technology. Due to minor depths of electro-galvanized coatings
(typically up to 15 mm), their initially substantial resistance to corrosion decreases fairly quickly, which predisposes products galvanized
with this method to work in an environment of less corrosive power.
It must also be pointed out that electro-galvanizing is characterized
by high level of environmental pollution and health hazard to operators due to the process being run in an environment of cyanide,
low cyanide, alkaline or low acidic electrolytes which contain, among
others, sulfate or chloride ions. [13].
Spray zinc coating permits applying a protective coating on larger
structures. It does not cause thermal impact on the processed product, which eliminates distortions and loss of mechanical properties.
However, a disadvantage to that method is that hollows and hardly
accessible points such e.g. bends cannot be reached. The coating
structure is characterized by porosity and obtaining closed porosity
necessitates creating thick coatings and sealing them, which practically eliminates such coatings from fastener applications [12].
Another popular method of creating zinc coatings is sherardizing. Compared to hot-dip zinc coating, the sherardizing technology
has a few advantages. It can be applied to zinc-coated products of
complicated shapes, including threaded fasteners, and the resulting coatings demonstrate great uniformity of thickness [3, 21]. In the
sherardizing technology products are placed in enclosed, rotating
retorts filled with zinc powder with an addition of zinc oxide [17].
Rotations of the retort cause continuous contact of the powder mixture with the surface of processed products. Simultaneously, holding
the retort at temperature below zinc melting point results in creation
of intermetallic phases on steel surface [3, 18]. Due to lower process
temperature compared to hot-dip galvanizing, functional properties such as hardness are retained [18]. Furthermore, the protective
coating created through sherardizing consists exclusively of Fe-Zn
intermetallic phases [7, 18, 20]. Such structure is advantageous since
coatings of higher participation of Fe-Zn intermetallic phases demonstrate better resistance to corrosion [15]. However, the sherardizing technology requires a considerably long time of holding at temperature – up to 12 hours.
The aforementioned features characteristic of standard zinc coating technologies do not allow zinc coating of particularly responsible
elements. A significant risk of compromising material strength properties and continuity of coating structure as well as compromising
corrosion resistance, have created a need to seek new technological solutions in protective coating which would allow replacement
of expensive high-strength steels resistant to corrosion with cheaper carbon steels of properly protected surface, retaining material
strength properties through their coatings. Consequently, coatings
of greatly improved properties will be achieved on the zinc-coated
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szczególnie odpowiedzialnych. Duże ryzyko utraty własności wytrzymałościowych materiału oraz niezapewnienie odpowiedniej powtarzalności i ciągłości struktury powłok, a także odporności na korozję
stwarzają potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych wytwarzania powłok, które zamiast drogich wysokowytrzymałościowych stali odpornych na korozję pozwolą na stosowanie tańszych stali węglowych o odpowiednim zabezpieczeniu powierzchni,
z zachowaniem własności wytrzymałościowych materiału po wytworzeniu powłoki, a w efekcie otrzymywanie powłok o znacznie
lepszych własnościach na obecnie cynkowanym asortymencie specjalnego przeznaczenia, np. śruby wytrzymałościowe, co wpłynie na
zwiększenie żywotność konstrukcji.
2. Innowacyjna technologia cynkowania termodyfuzyjnego
Opracowana technologia cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej jest nowatorską technologią wytwarzania powłok cynkowych. Proces odbywa się w zamkniętej obrotowej
retorcie, do której wprowadza się pokrywane wyroby wraz mieszaniną proszkową zawierającą proszek cynku, wypełniacz oraz aktywator. Widok prototypowych pieców do cynkowania termodyfuzyjnego
z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej przedstawiono na rys.1. Techno-

assortments of special designations, such as e.g. HV bolts, which will
expand the durability of structures.

2. Innovative thermal diffusion zinc coating technology
Presented herein technology of thermal diffusion zinc coating
with reactive atmosphere recirculation is an innovative technology
of creating zinc coatings. The process is performed in a closed rotating retort into which are fed the processed elements together with
powder mixture containing zinc powder, filler material and an activator. A preview of prototype furnaces for thermal diffusion zinc coat-

b)

a)

Rys. 1. Prototypowe urządzenia do cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej: a) o ładowności 100 kg
wsadu, b) o ładowności 350 kg wsadu.
Fig. 1. Prototype furnaces for thermal diffusion zinc coating with reactive atmosphere recirculation: a) load volume 100 kg,
b) load volume 350 kg.

logia ta stanowi alternatywę dla tradycyjnego procesu szerardyzacji,
w którym w tradycyjnym rozwiązaniu nie stosuje się aktywatora.
Podczas ruchu obrotowego retorty nagrzanej do temperatury
o
350-490 C, w mieszaninie nasycającej następuje wytworzenie aktywnych gazów, które oddziałując na powierzchni pokrywanego wyrobu powodują wydzielanie się na niej atomów cynku dyfundujących
w głąb stali. Dodatkowo nowatorskim rozwiązaniem jest wspomaganie procesu recyrkulacją atmosfery reakcyjnej zapewniającej kontakt
powierzchni wyrobu z mieszaniną proszkową. Wprowadzenie recyrkulacji pozwala na ujednorodnienie składu atmosfery reakcyjnej
w całej objętości retorty, co zapewnia lepszą powtarzalność uzyskanych powłok na wszystkich pokrywanych wyrobach. Recyrkulacja atmosfery reakcyjnej pozwala również na większy stopień wykorzystanie składników aktywnych, co prowadzi do skrócenia czasu procesu
cynkowania. Poglądowy schemat przepływu atmosfery w komorze
retorty roboczej urządzenia do nakładania powłok termodyfuzyjnych przedstawiono na rys. 2.
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ing with reactive atmosphere recirculation is presented in Fig. 1. The
technology constitutes an alternative to the traditional sherardizing
process, in which an activator is not used.
During rotations of the retort preheated to the temperature of
o
350-490 C, active gases are created in the saturation mixture which
react with the surface of processed products to cause emission of
zinc atoms that diffuse into the steel. Additionally the innovative
solution is that the process is enhanced with recirculation of reactive atmosphere throughout the retort, which facilitates the contact
of product surface with powder mixture. Introduction of recirculation permits homogenization of reactive atmosphere composition
throughout the retort, which in turn ensures increased repeatability
of coatings obtained on all processed products. Furthermore, recirculation of reactive atmosphere allows a better utilization of active
components, which leads to a shortening of zinc coating time. A visual schematic of atmosphere circulation in the working retort of a
thermal diffusion zinc coating furnace is presented in Fig. 2.
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Rys. 2. Przepływ atmosfery w komorze retorty roboczej urządzenia do nakładania powłok termodyfuzyjnych.
Fig. 2. Atmosphere circulation in the working retort of a thermal diffusion zinc coating furnace.

Podczas nagrzewania mieszaniny proszkowej w retorcie powstają gazowe produkty reakcji, które przemieszczają się w kierunku
pokrywanego podłoża. Na podłożu stalowym następuje adsorpcja
atomów cynku powstających z mieszaniny gazowej w wyniku reakcji
redukcji, dysocjacji lub wymiany. Powstawanie aktywnych atomów
cynku i ich adsorpcja na pokrywanej powierzchni jest początkowym
stadium tworzenia pokrycia. Aktywny cynk powstaje na pokrywanej
powierzchni w wyniku reakcji:

(1)



In the course of heating up the powder mixture in the retort, gaseous reactive products are created which move towards the processed surfaces. On the steel surface occurs adsorption of zinc atoms
created from gas mixture through a reduction, dissociation or exchange reaction. Creation of active zinc atoms and their adsorption
on the processed surface is an initial stage of coating. Active zinc is
created on the processed surface as a result of presented reaction:

(2)
(3)

a także w wyniku adsorpcji cynku znajdującego się w stanie gazowym. Wolne atomy cynku dyfundują w głąb sieci krystalograficznej
stali tworząc fazy międzymetaliczne układu Fe-Zn.
Dzięki ujednorodnieniu mieszaki w całej objętości roboczej retorty
w wyniku wymuszenia jej recyrkulacji uzyskuje się stałą temperaturę w przestrzeni roboczej, mniejsze zużycie mieszaniny proszkowej
i efektywniejsze jej wykorzystanie. Ze względu na możliwość dotarcia
par cynkowych do trudnodostępnych miejsc pozwala to na pokrywanie elementów o złożonych kształtach zarówno na zewnątrz jak
i wewnątrz, skrócenie czasu nakładania powłoki, kontrolę jej grubości
oraz zapewnienie jej równomierności na całej powierzchni elementu.
3. Badania doświadczalne





(1)



(2)
(3)

and also as a result of adsorption of gaseous zinc. Free atoms of zinc
diffuse into the crystallographic lattice, creating Fe-Zn intermetallic
phases.
Due to homogenization of gas mixture within the volume of the retort through enforced recirculation, a constant temperature is obtained
in the working space, as well as lower consumption of powder mixture and more efficient use of the latter. Since zinc vapours may reach
hardly accessible points, the technology permits coating of products of
complex shapes both on the outside and inside while shortening the
coating time, allowing monitoring of coating depth and ensuring coating uniformity on the entire surface of a treated product.
3. Experimental research

Materiały do badań
Materials for research
Powłoki do badań wytworzono na prototypowym stanowisku wyposażonym w piec z obrotową komorą roboczą o pojemności 100 kg
i wymuszoną recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Wyroby do badań
w postaci śrub M10 ze stali 42CrMo4 umieszczano w komorze roboczej pieca wraz z mieszaniną proszkową, a następnie wygrzewano
o
w temperaturze 410, 440 i 490 C oraz czasie 60 min i 120 min. Mieszanina proszkowa składała się z proszku cynku, do którego dodawano 15% tlenku cynku ZnO, jako wypełniacza oraz 2 % NH4Cl jako
aktywatora. Przed wypełnieniem komory roboczej pieca składniki
o
mieszaniny proszkowej poddano suszeniu w temperaturze 120 C
przez 12 godzin w celu zmniejszenia zawartości wilgoci do ok. 1%.
Aktywator dodawano do mieszaniny bezpośrednio przed procesem
ze względu na jego dużą higroskopijność. Powierzchnie próbek stalowych przed procesem poddawano oczyszczaniu mechanicznemu,
trawieniu w roztworze kwasu solnego, płukaniu w wodzie i suszeniu.
Zakres i metodyka badań
W celu określenia struktury otrzymanych powłok cynkowych,
przeprowadzone zostały badania z wykorzystaniem mikroskopu
świetlnego. Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikro-

Research coatings were made in a prototype plant equipped with
a rotary retort furnace with a loading volume of 100 kg and forced
circulation of reactive atmosphere. Research products consisting of
M10 bolts of 42CrMo4 steel were placed in the working space of the
furnace together with powder mixture and soaked at the temperao
ture 410, 440 and 490 C for the time 60 and 120 minutes. The powder mixture consisted of zinc powder with a 15% addition of zinc
oxide ZnO as a filler and 2% of NH4Cl as an activator. Before filling
the furnace working space the components of the powder mixture
o
were dried at the temperature of 120 C for 12 hours in order to lower
their moisture to approx. 1 %. The activator was added to the mixture directly before processing due to its high hygroscopicity. Right
before processing the surfaces of steel samples were subjected to
mechanical cleaning, etching in hydrochloric acid, rinsing in water
and drying.
Research range and methodology
In order to establish the structure of thus produced coatings, metallographic tests were performed on a light microscope. Microstruc-
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obszarach powłok wykonano przy pomocy mikroskopu skaningowego Hitachi typu S-3400 N wyposażonego w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii (Energy Dispersion Spectroscopy).
Rentgenowską analizę fazową przeprowadzono na dyfraktometrze rentgenowskim JEOL JDX-7S, stosując lampę z anodą miedzianą
(λCuKα = 1,54178 Ǻ) zasilaną prądem o natężeniu 20 mA przy napięciu
40 kV, oraz monochromator grafitowy. Rejestracji dokonano metodą
krokową z krokiem 0,05° i czasem zliczania 3 sekund w zakresie od 10
do 90° 2θ. Identyfikacji faz dokonano za pomocą bazy danych ICDD
PDF-4+. Badania dyfraktometryczne przeprowadzono z ukośnie szlifowanych powierzchni próbek tak, aby ujawnić skład fazowy na całym przekroju powłoki.

ture and chemical composition in microsites of coatings were performed with a Hitachi S-3400 N scanning microscope equipped with
a radiographic energy dispersion spectroscope.
Radiographic phase analysis was performed with a JEOL JDX-7S
X-ray diffractometer using a copper anode lamp (λCuKα = 1,54178 Ǻ)
powered with 20 mA current at 40 kV, and with a graphite monochromator. Recording was performed with a stepwise approach of 0.05°
step and counting time 3 seconds in the range of 10 to 90° 2θ. Phases
were identified with the help of the ICDD PDF-4+ database. Difrractometric tests were performed on skew-ground sample surfaces so
that phase structure could be displayed in the entire cross-section
of the coating.

4. Wyniki badań i ich analiza

4. Research results and analysis

Wygląd powłok

Appearance of coatings

Wygląd zewnętrzny powłok wytworzonych ma śrubach M10 na
prototypowym urządzeniu do cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej przy różnych parametrach prowadzenia procesu przedstawiono na rys. 3. Otrzymane powłoki niezależnie
od temperatury i czasu cynkowania nie wykazują nieciągłości. Na
o
powierzchni powłok otrzymanych w temperaturze 410 i 440 C (rys.
3a-c) można zaobserwować jasno szary i matowy wygląd. Powłoki
o
otrzymane w temperaturze 490 C są znacznie ciemniejsze (rys. 3d).

The outer appearance of coatings obtained for M10 bolts in a prototype furnace for thermal diffusion zinc coating with reactive atmosphere recirculation at various process parameters is presented in
Fig. 3. The coatings obtained independent of zinc coating temperature and time do not display any discontinuity. Light gray and mat
look is displayed on the coated surfaces obtained at the temperao
o
o
tures 410 C and 440 C (Fig. 3 a-c). The coatings obtained at 490 C
are considerably darker (Fig. 3 d). Such appearance may prove the oc-

o

a) 410 C, 60 min.

o

b) 410 C, 120 min.

o

c) 440 C, 120 min.

o

d) 490 C, 120 min.

Rys. 3. Wygląd powierzchni śrub M10 z powłoką cynkową otrzymaną na prototypowym urządzeniu do cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej przy różnych parametrach procesu.
Fig. 3. The appearance of M10 bolts with zinc coating surfaces obtained for
various processing parameters in the prototype thermal diffusion zinc coating
furnace with reactive atmosphere recirculation.
o

a) 410 C, 60 min.

o

c) 440 C, 120 min.

o

b) 410 C, 120 min.

o

d) 490 C, 120 min.

Rys. 4. Wygląd przekroju poprzecznego powłok otrzymanych na prototypowym urządzeniu do cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej przy
różnych parametrach procesu.
Fig. 4. Cross-sectional view of the coatings obtained in a
thermal diffusion galvanizing prototype device with recirculation of the reactive atmosphere at various process
parameters.
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Obserwowany wygląd powłok może świadczyć o występowaniu na
powierzchni faz międzymetalicznych Fe-Zn. Na powierzchni śrub po
cynkowaniu nie stwierdzono występowania pozostałości mieszaniny
proszkowej. Na przekroju poprzecznym (rys. 4) otrzymane powłoki posiadają zwartą budowę i nie wykazują znaczących różnic w budowie
wraz ze zmianą temperatury wygrzewania, chociaż można zauważyć
wzrost ich grubości ze zwiększaniem temperatury procesu. Przy najo
niższej badanej temperaturze 410 C i czasie 60 min. powłoki wykazywały niewielką grubość i dużą nierównomierność.

currence of Fe-Zn intermetallic phases on the surfaces. No traces of
powder mixture were found on the surface of the zinc coated bolts.
On the cross-section (fig. 4), the obtained coatings have a compact
structure and do not show significant differences in the structure
with a change of the heating temperature, although one can notice
an increase in their thickness with increasing process temperature. At
o
the lowest temperature tested, 410 C and time 60 minutes the coatings show low thickness and high irregularity.

Mikrostruktura (SEM) oraz mikroanaliza (EDS)

Microstructure (SEM) and microanalysis (EDS)
o

Mikrostrukturę powłoki otrzymanej w temperaturze 440 C i czasie
120 min., uznaną jako reprezentatywną, oraz wyniki rentgenowskiej
analizy widmowej EDX w wybranych mikroobszarach przedstawio-

The microstructure of coating obtained at the temperature of
o
440 C and time of 120 minutes, considered as representative, and the
results of spectral analysis EDX in selected microsites are presented in

a)

d) pkt 1

b) obszar A
e) pkt 2

f ) pkt 3
c) obszar B

Rys. 5. Mikrostruktura (SEM) oraz wyniki badań składu chemicznego w mikroobszarach
(EDS) powłoki otrzymanej metodą termodyfuzyjną z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej.
Fig. 5. Microstructure (SEM) test results for chemical composition in microsites (EDS) of
coating obtained through thermal diffusion method with reactive atmosphere recirculation.
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no na rys. 5. Zawartości procentowe analizowanych pierwiastków
zamieszczono w tabl.1. Średnia grubość powłoki otrzymanej przy
tych parametrach procesu wynosiła 72,24 µm. Powłoka zbudowana jest z dwóch warstw: warstwy powierzchniowej, oznaczonej jako
obszar A oraz warstwy przylegającej do podłoża, oznaczonej jako
obszar B. Warstwie powierzchniowej odpowiada skład chemiczny
ok.10,7% mas. Fe i 89,7% mas. Zn w strefie górnej warstwy (pkt 1,
tabl.1) oraz 12,8% mas. Fe i 87,2% mas Zn (pkt 2, tabl.1) w strefie dolnej. W warstwie przylegającej do podłoża stwierdzono natomiast
występowanie 18,2% mas. Fe i 81,8% mas. Zn (pkt 3, tabl.1). Na postawie wyników mikroanalizy rentgenowskiej można stwierdzić, że
skład chemiczny w warstwie powierzchniowej zawiera się w zakresie
występowania fazy δ1 (FeZn10). Różna zawartość składników w tej fazie może świadczyć o występowaniu różnej jej morfologii: w górnej
strefie – fazy δ1p o budowie palisadowej oraz w dolnej strefie – fazy
δ1k o budowie zwartej. Natomiast skład chemiczny w warstwie przy
podłożu odpowiada zakresowi stabilności fazy Γ1 (Fe11Zn40) [11].

Fig. 5. The percentage contents of the analysed elements is shown in
Table 1. The average thickness of coating obtained at such process parameters was 72.24 µm. The coating is composed of two layers: outer
layer marked as site A, and base layer marked as site B. The outer layer
has a chemical composition of ca.10.7% mass Fe and 89.7% mass Zn
at the top zone of the layer (item 1, table 1) and 12.8% mass Fe and
87.2% mass Zn (item 2, table 1) at the bottom zone whereas in the
base layer the research determined 18.2% mass Fe and 81.8% mass Zn
(item 3, table 1). From the electron microanalysis it may be stated that
chemical composition in the outer layer is comprised within phase
δ1 (FeZn10). Different content of components in this phase may indicate the occurrence of its different morphology: in the upper zone
– δ1p phase of palisade structure and in the lower zone – δ1k phase of
compact structure, while chemical composition in the base layer corresponds to stability range for phase Γ1 (Fe11Zn40) [11].

Rentgenowska analiza fazowa (XRD)

Radiographic phase analysis (XRD). X-ray phase analysis

Rentgenowska analiza fazowa XRD z powierzchni szlifu ukośnego
powłoki (rys. 6) potwierdziła występowanie fazy δ1 o wzorze FeZn10
oraz fazy Γ1 o wzorze Fe11Zn40 jako składników powłoki oraz Fe jako
składnika podłoża stalowego. Jednak warunki, w jakich powstaje powłoka nie wykluczają tworzenia się również fazy Γ o wzorze Fe3Zn10
i z o wzorze FeZn13, których widma charakterystyczne pokrywają się w dużej części z widmami fazy Γ1 i δ1. Należy zwrócić uwagę,
że w warstwie dyfuzyjnej powłok otrzymanych metodą metalizacji
o
zanurzeniowej w temperaturze 450 C powstają wszystkie stabilne
w tych warunkach fazy: Γ, Γ1, δ1 i z [22]. Mechanizm tworzenia się powłoki jest jednak bardziej złożony. Warstwa dyfuzyjna powłoki powstaje w wyniku zachodzących równocześnie procesów dyfuzyjnego wzrostu, rozpuszczania i wtórnej krystalizacji [14] a dyfundujący
do podłoża cynk jest dostarczany z fazy ciekłej. W bardziej zbliżonych
warunkach do proponowanej metody, przy szerardyzacji, Konstantinov [10] wskazuje na występowanie fazy Γ i δ1, natomiast Jiang [7]
twierdzi, że powłoka zbudowana jest przy podłożu ze zwartej warstwy fazy δ1 o wzorze FeZn7 oraz niejednorodnej zewnętrznej warstwy fazy z o wzorze FeZn13.
Również niejednoznacznie określona jest budowa powłok cynkowych otrzymanych metodą kontaktowo-gazową (pack cementation) w mieszaninach proszkowych z dodatkiem aktywatora. Liu [16]
stwierdził występowanie fazy Γ oraz fazy δ1 podczas gdy Wortelen
[23] wskazuje na tworzenie się struktury zbudowanej z faz Γ, Γ1, δ1 i ζ.
Przeprowadzone badania strukturalne jak również skład chemiczny
w mikroobszarach powłok wytworzonych nową metodą cynkowania

Radiographic phase analysis XRD of the surface of skew-machined
surface (Fig. 6) confirmed the existence of phase δ1 of formula FeZn10
and phase Γ1 of formula Fe11Zn40 as components of the coating and
Fe as a component of the steel base. However, the conditions in
which the coating is created do not exclude creation of phase Γ of
formula Fe3Zn10 and phase z of formula FeZn13, whose characteristic
spectra largely coincide with the spectra of phases Γ1 and δ1. It must
be pointed out here that all phases stable in such conditions i.e. Γ, Γ1,
δ1 and z appear in the diffusion layer of coatings obtained through
o
immersion metallization at the temperature of 450 C [22]. Nevertheless, the mechanism of creating of a coating is more complex. The
diffusion layer of the coating develops as a result of simultaneous
processes of diffusive growth, dissolution and recrystallization [14]
and the zinc diffused into the base is delivered from liquid phase. In
conditions resembling the proposed method, applied for sherardizing, Konstantinov [10] indicates the occurrence of phase Γ and δ1,
whereas Jiang [7] states that the coating is made of compact phase
δ1 of formula FeZn7 at the base, and non-homogenous outer layer of
phase z of formula FeZn13.
What also escapes precise definition is the structure of zinc coatings
obtained through the pack cementation method in powder mixtures
with added activator. Liu [16] confirmed occurrence of phase Γ and
phase δ1 while Wortelen [23] indicates a structure composed of phases Γ, Γ1, δ1 and ζ. The structural research conducted as well as chemical
composition in coating microsites obtained through the new method
of thermal diffusion zinc coating with reactive atmosphere recircula-

Tabl.1. Skład chemiczny w wybranych mikroobszarach powłoki otrzymanej
metodą termodyfuzyjną z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej (punkty analizy
wg rys. 5).
Table 1. Chemical composition at selected microsites of coating obtained
through thermal diffusion method with reactive atmosphere recirculation
(measurement points acc. to Fig. 5).
Zawartość pierwiastków/
Content of elements

Punkt pomiaru/
Measurement point

Fe-K

Zn-K

%mas.

%at.

%mas.

%at.

pkt 1/ point 1

10,7

12,3

89,3

87,7

pkt 2/ point 2

12,8

14,7

87,2

85,3

pkt 3/ point 3

18,2

20,7

81,8

79,3

Rys. 6. Dyfraktogram z powierzchni szlifu ukośnego powłoki otrzymanej metodą
termodyfuzyjną z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej w mieszaninie proszkowej zawierającej aktywator NH4Cl.
Fig. 6. Diffractogram of the surface of skew-ground coating obtained through thermal diffusion method with reactive atmosphere recirculation in powder mixture
containing NH4Cl activator.
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termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej nie potwierdzają występowania fazy Γ i z. Jednak podobny skład fazowy uzyskali
autorzy [1, 2, 20]. Wytwarzając powłokę cynkową metodą kontaktowo-gazową (pack cementation) w mieszaninie proszkowej stwierdzili oni występowanie fazy Γ1 i δ1.
5. Podsumowanie

tion have failed to confirm occurrence of phases Γ and z. However,
authors [1, 2, 20] arrived at a similar phase composition. When creating a zinc coating through pack cementation method they confirmed
the occurrence of phases Γ1 and δ1 in powder mixture.

5. Résumé

Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość wytworzenia powłok innowacyjną metodą cynkowania termodyfuzyjnego. Zastosowanie recyrkulacji atmosfery reakcyjnej pozwoliło na ujednorodnienie
jej składu oraz lepszy kontakt powierzchni wyrobu z mieszaniną proszkową. Pozwoliło to na wytworzenie ciągłej powłoki na powierzchni
o
gwintu śruby M10 w temperaturze 410 C już przy czasie wyżarzania
o
60 min. Natomiast powłoka uzyskana w temperaturze 440 C i czasie
wyżarzania 120 min. osiągnęła średnią grubość 72,24 µm. W porównaniu z tradycyjną metodą szerardyzacji należy oczekiwać, że opracowana metoda umożliwi wytwarzanie powłok o wymaganej grubości
w znacznie krótszym czasie. Otrzymane powłoki wykazywały dobrą
jakość powierzchni pozbawioną pozostałości mieszaniny proszkowej,
co jest zaletą opracowanej technologii w porównaniu z powłokami
termodyfuzyjnymi otrzymanymi metodą kontaktowo-gazową (pack
cementation). Wytworzone powłoki charakteryzowały się dwuwarstwową budową. Bezpośrednio na podłożu powstaje zwarta warstwa
fazy Γ1 (Fe11Zn40), którą pokrywa warstwa fazy δ1 (FeZn10).
Podziękowanie
Badania nad cynkowaniem termodyfuzyjnym przeprowadzono
w ramach projektu badawczo-rozwojowego Nowatorska technologia termodyfuzyjnego cynkowania odpowiedzialnych elementów
konstrukcyjnych z wykorzystaniem recyrkulacji atmosfery reakcyjnej
(nr projektu POIG.01.04.00-08-383/13) współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

The research performed within the project confirmed feasibility of
creating protective coatings through an innovative method of thermal
diffusion zinc coating. Application of reactive atmosphere recirculation
allowed to homogenize its composition and to obtain a better contact
of product surface with powder mix. That in turn resulted in a uniform
o
coating on the surface of M10 bolt thread at the temperature of 410 C
as early as after 60 minutes of heating. The coating obtained at the temo
perature of 440 C and holding time 120 minutes had an average depth
of 72,24 µm. Compared to the traditional sherardizing method it may
be expected that the new technology will allow obtaining coatings of
required depth in a considerably shorter time. The coatings obtained
demonstrated good surface quality, free of powder mix residues, which is
a clear advantage of the new technology compared to thermal diffusion
coatings obtained by pack cementation method. The so obtained coatings were characterized by a dual-layer structure. Directly on the base
a compact layer of phase Γ1 (Fe11Zn40) appears which is then covered
with a layer of phase δ1 (FeZn10). The presence of hard Fe-Zn intermetallic phases in the coating will provide the coating with high corrosion
and abrasive resistance.
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