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MATEMATYCZNE MODELOWANIE GALVANNEALINGU
BLACH KAROSERYJNYCH W LINII CYNKOWANIA
ZANURZENIOWEGO
Celem pracy było opracowanie metody modelowania matematycznego rozwoju powłoki cynkowej, która uwzględni
wpływ temperatury i czasu wyżarzania oraz rodzaj powlekanej stali, skład kąpieli cynkowej oraz masę powłoki na
kinetykę wzrostu ilości żelaza w powłoce podczas galvannealingu. W ramach pracy przeprowadzono wyżarzanie blach
powlekanych cynkiem wykorzystując Gleeble 3800 w celu symulacji galvannealingu. Uzyskane powłoki poddano badaniom strukturalnym i określono ich skład fazowy oraz chemiczny. W kolejnym etapie opracowano program komputerowy umożliwiający matematyczne modelowanie wzrostu zawartości żelaza w wyżarzanej powłoce. Obliczenia
przeprowadzane są dla procesu opisywanego poprzez przebieg zmian temperatury wyżarzania w czasie oraz wartości
współczynników charakteryzujących kinetykę wzrostu ilości żelaza w analizowanym układzie podłoże stalowe – powłoka cynkowa. Program pozwala też na określenie wartości czasu i temperatury umożliwiających uzyskanie zakładanej zawartości żelaza.
Słowa kluczowe: galvannealing, zawartość żelaza, modelowanie matematyczne

MATHEMATICAL MODELLING OF HOT-DIP GALVANNEALING
PROCESS OF STEEL SHEETS
The purpose of this work was to create a mathematical model of zinc coating development on steel sheet during galvannealing process, where an influence of temperature and time of annealing, steel grade, zinc bath composition and
coating mass on iron enrichment kinetics in coating are included. Zinc coated steel sheets were annealed in Gleeble
3800 system to simulate galvannealing process. Annealed coatings were researched and phase content, chemical composition and their structures were determined. The next step was to build a procedure predicting iron content on a
base of mathematical model. Calculations can be performed for process defined by temperature versus time changes
and coefficients which describe iron enrichment kinetics in case of analyzed steel sheet – zinc coating couple. Another
procedure was created to match values of temperature versus time changes in order to achieve assumed iron content.
Keyword: galvannealing, iron enrichment, mathematical modeling

1. WSTĘP
Celem pracy było opracowanie metodyki modelowania matematycznego powstawania powłoki z fazami
z układu równowagi fazowej Fe-Zn w procesie galvannealingu w linii cynkowania zanurzeniowego. W modelu uwzględniono wpływ temperatury i czasu wyżarzania oraz rodzaju powlekanej stali, składu chemicznego stosowanej kąpieli cynkowej oraz masy powłoki
na kinetykę wzrostu zawartości żelaza w powłokach
cynkowych.
Zwiększające się zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym blach stalowych z powłokami cynkowymi
(złożonymi z faz z układu Fe-Zn) uzyskiwanymi w procesie galvannealingu wynika z ich wyższej spawalności,
łatwości nanoszenia lakieru i bardzo dobrej odporności
korozyjnej w porównaniu z powłokami z cynku uzyskanymi bezpośrednio z cynkowania ogniowego. Jednak
istotną wadą powłok Fe-Zn jest ich pękanie i łuszczenie
w czasie tłoczenia wyrobów z powlekanych blach. Za
główną przyczynę tego zjawiska uznaje się powstawanie w czasie wyżarzania bogatych w żelazo, twardych

i kruchych faz Γ1, Γ2 i δ. Dlatego za podstawowy wskaźnik świadczący o odporności powłoki na łuszczenie
uznawana jest całkowita zawartość żelaza. Opracowana metoda modelowania matematycznego umożliwia
przewidywanie wzrostu ilości żelaza w powłoce dla procesu galvannealingu o przebiegu zdefiniowanym przez
użytkownika programu, a także dopasowanie czasu
trwania etapu wskazanego przez użytkownika tak, aby
uzyskać pożądaną zawartość żelaza.
Metoda opiera się na modelu opisanym w pracy [1],
zgodnie z którym przyrost zawartości żelaza w czasie
t jest proporcjonalny do różnicy pomiędzy zawartością
żelaza w stanie nasycenia WS dla założonej temperatury i zawartością bieżącą W:
dW = k (W -W)
S
dt

(1)

Dlatego – zakładając, że dla czasu t = 0 s, W = W0
– zawartość żelaza w powłoce w czasie wyżarzania
izotermicznego można opisać funkcją ekspotencjalną
o równaniu:
W=W0 +(WS -W0)( 1- exp (- kt))

(2)
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Wykorzystany model w dokładny sposób opisuje
zmiany zawartości żelaza w powłoce dla różnego składu chemicznego powlekanej stali, różnej zawartości
aluminium w kąpieli cynkowej i masy nanoszonej powłoki [1, 2].
Przy znanym przebiegu zmian wartości parametrów k oraz WS w funkcji temperatury, możliwe jest na
podstawie równania (2) obliczenie zawartości żelaza
w powłoce wyżarzanej nieizotermicznie. W artykule [1]
wskazano metodę określenia poszukiwanej zawartości
żelaza Wx w powłoce wyżarzanej w czasie od t = 0 do tf
poprzez rozwiązanie dla T(t) całki o postaci:
t=t

k (T (t)) dt
(3)
W (T (t)) -W0 =1
ln c S
m
t=0
WS (T (t)) -WS
W opracowanej metodzie modelowania wykorzystano
możliwości programowania do stworzenia procedury
obliczającej wzrost zawartości żelaza zgodnie z zasadą
addytywności – traktując ciągłą zmianę temperatury
w czasie jako superpozycję etapów wygrzewania izotermicznego. Ostateczna ilość żelaza w powłoce jest równa sumie przyrostów zawartości Fe w kolejnych etapach wygrzewania. Zastosowana procedura przyspiesza obliczenia, umożliwia modelowanie dla złożonego
przebiegu zmian temperatury w czasie, pozwala na
modyfikację wartości parametrów procesu w kolejnych
obliczeniach oraz – po rozbudowie kodu – da możliwość
wyznaczania okien technologicznych dla procesu galvannealingu.
W pracy przeprowadzono także badania laboratoryjne, których celem było opracowanie metodyki wyznaczania wartości parametrów k oraz WS do matematycznego modelowania galvannealingu poprzez określenie
wpływu szybkości nagrzewania i czasu wygrzewania
na zawartość żelaza i strukturę powłok Fe-Zn. Do badań wykorzystano cynkowaną ogniowo stal DX54D.
Jako źródło danych wejściowych do modelowania procesu dla innych stali wykorzystano dane literaturowe.
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Al – 0,035, Cr – 0,011, Ni – 0,02, Fe – reszta. Powłokę
uzyskano w wyniku cynkowania ogniowego w kąpieli
cynkowej zawierającej 0,029 % mas. Fe i 0,135 % mas.
Al.
Zrealizowano dwa rodzaje eksperymentów fizycznej
symulacji galvannealingu: nagrzewania do założonej
temperatury ze stałą szybkością (i bezpośrednim chłodzeniem po osiągnięciu temperatury maksymalnej),
wygrzewania w zadanej temperaturze przez ustalony
czas. Wszystkie próbki chłodzono z szybkością 10°C/s.
W dalszych badaniach określono mikrostrukturę, skład
chemiczny oraz fazowy uzyskanych powłok.
Do symulacji fizycznej zastosowano symulator
Gleeble 3800. Skład fazowy wybranych powłok określono korzystając z dyfraktometru rentgenowskiego
Philips PW 1140. Badania mikrostrukturalne przeprowadzono na zgładach poprzecznych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego Inspect F. Skład
chemiczny powłok określono stosując mikroanalizę
rentgenowską.
Kolejne badania polegały na opracowaniu i weryfikacji metody modelowania galvannealingu. Efektem
końcowym było przygotowanie pliku programu Excel
z kodem procedur napisanych w języku Visual, realizujących obliczenia dla wprowadzanych parametrów
procesu. Zbiór danych wykorzystywanych do prowadzonych obliczeń (rys. 1) składa się z opisu procesu
galvannealingu (w tym zmian wartości temperatury T
w czasie t) oraz współczynników k(T) i WS(T) charakterystycznych dla analizowanego układu podłoże stalowe
– nałożona powłoka cynkowa. Przebieg zmian wartości
k(T) i WS(T) może być opracowany na podstawie danych
literaturowych lub określony w czasie doświadczeń
laboratoryjnych. Weryfikację poprawnego funkcjonowania programu przeprowadzono poprzez wykonanie
obliczeń dla doświadczeń opisanych w literaturze [3, 4]
i ocenę zgodności wyników.

3. WYNIKI I ICH DYSKUSJA
2. MATERIAŁ, ZAKRES I METODYKA
BADAŃ
W doświadczeniach zastosowano blachę o grubości 1,2
mm ze stali DX54D o składzie chemicznym (% mas.):
C – 0,07, Mn – 0,25, Si – 0,014, P – 0,008, S – 0,010,

W badaniach wyżarzanych powłok stwierdzono
obecność struktur wielofazowych (Rys. 2), złożonych z
warstw o różnej grubości, których morfologia odpowiada powłokom typu 1 i 2 opisanym w literaturze [5, 6].
Zawartość żelaza w powłokach wygrzewanych w założonej temperaturze lub nagrzewanych do tej tempe-

Rys. 1. Sposób wprowadzania danych wejściowych oraz prezentacji uzyskanych wyników
Fig. 1. An example of input data loading and presentation of achieved results
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Matematyczne modelowanie galvannealingu blach karoseryjnych ...

a)

b)

c)

Rys. 2. Przykłady mikrostruktury powłok: a) powłoka nagrzewana do temperatury 550°C w czasie 45 s, b) powłoka
nagrzewana do temperatury 600°C w czasie 30 s, c) powłoka wygrzewana w temperaturze 550°C przez 10 s
Fig. 2. Coatings microstructure examples: a) after heating
to 550°C for 45 s, b) after heating to 600°C for 30 s, c) after
annealing at 550°C for 10 s
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ratury rośnie wraz ze zwiększeniem wartości założonej
temperatury oraz czasu grzania. Zgodnie z wynikami
analizy fazowej wzrostowi zawartości żelaza towarzyszy zanik faz η, ζ, δ i powstawanie bogatych w żelazo
faz: Γ i Γ’.
W przypadku powłok poddanych nagrzewaniu do
temperatury 550 °C przy powierzchni stalowego podłoża występuje cienka warstwa, której grubość nie przekracza 1 μm. Nad nią widoczna jest warstwa o zwartej
budowie – prawdopodobnie faza δ, natomiast warstwę
zewnętrzną stanowi materiał o niejednolitej strukturze – mieszanina faz η, δ (rys. 2a). W cienkiej warstwie
przypowierzchniowej występują zapewne fazy międzymetaliczne Γ i Γ’ , które z powodu małej grubości
warstwy pozostały niezarejestrowane przez dyfraktometr rentgenowski. Jest to struktura odpowiadająca
powłoce typu 1. Podobnie w powłokach nagrzewanych
do temperatury 600°C przy stalowym podłożu występuje prawdopodobnie złożona z faz Γ warstwa, której
grubość rośnie wraz z wydłużeniem czasu nagrzewania
do docelowej temperatury. Powyżej znajduje się warstwa o budowie zwartej fazy δ oraz zewnętrzna warstwa o niejednorodnej strukturze – z rentgenowskiej
analizy fazowej wynika, że w tej strefie występować
mogą fazy δ, ζ i η (rys. 2b). W powłokach wygrzewanych izotermicznie dominuje faza δ w postaci zwartej
z licznymi pęknięciami prostopadłymi do powierzchni
podłoża (rys. 2c). Przy podłożu występuje warstwa zbudowana z faz Γ i Γ’. Tego rodzaju struktura jest charakterystyczna dla powłoki typu 2.
Do weryfikacji opracowanej metody modelowania
wykorzystano wyniki doświadczeń opisanych w pracach [3, 4]. Polegały one na wygrzewaniu w kąpieli
solnej próbek ze stali „Low Carbon” oraz IF w temperaturze 475, 500, 525 i 550°C w czasie od 5 do 120 s
(czas mierzony od osiągnięcia przez próbkę docelowej
temperatury). Na podstawie dalszych badań autorzy
prac określili czas wygrzewania, który jest konieczny
do uzyskania w danej temperaturze zawartości żelaza
równej 10 % mas. oraz 11 % mas.
Weryfikację poprawnego działania metody modelowania polegała na obliczeniu czasu wymaganego do
uzyskania określonej zawartości żelaza w danej temperaturze przy odwzorowaniu warunków określonych
przez autorów: szybkości nagrzewania równej około
40°C/s i szybkości chłodzenia – około 90°C/s (chłodzenie wodą). Do określenia przebiegu zmian wartości
współczynników k(T) i WS(T) wykorzystano dane z publikacji [4].
Wyniki przeprowadzonych obliczeń dla stali IF
przedstawiono w tablicy 1. Poprawne wyniki uzyskano
w symulacji wygrzewania izotermicznego. Natomiast
duże rozbieżności między wynikami modelowania i doświadczeń występują przy nagrzewaniu z temperatury pokojowej do założonej temperatury z późniejszym
natychmiastowym chłodzeniem. Prawdopodobną przyczyną rozbieżności jest zastosowane przy modelowaniu
uproszczenie, że w temperaturze mniejszej niż 425°C
współczynniki charakteryzujące w równaniu (2) wzrost
zawartości żelaza w powłoce przyjmują wartość k = 0,
WS = 0. Stąd znaczne różnice między rezultatami obliczeń i danych literaturowych w przypadku obróbki powłok, gdzie w cyklach cieplnych dominuje temperatura
o wartości niższej od 425°C. Dlatego aby zwiększyć dokładność obliczeń należy w dalszych pracach określić
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Tablica 1. Porównanie określonych w wyniku modelowania i doświadczalnie [3] wartości czasów wygrzewania τI lub nagrzewania τH do założonej temperatury T koniecznych do uzyskania danej zawartości żelaza w powłoce na stali IF [3]
Table 1. Comparison of isothermal annealing time value τI or heating time value τH determined as a result of modelling and
experiments [3] to the assumed T temperature necessary to achieve specific iron content in IF steel coating [3]

T,
[°C]

τI (T, 11% mas.)

τI (T, 10% mas.)

τH (T, 10% mas.)

τH (T, 11% mas.)

[3]

Obliczenia

[3]

Obliczenia

[3]

Obliczenia

[3]

Obliczenia

475

36,6

37,38

46

46,92

48,8

-

58,8

-

500

12

13,30

16

17,53

26,2

240,23

34,8

308,13

525

5,6

7,53

8

9,89

12

113,54

17,2

146,48

550

5,4

9,93

9

12,87

6,4

72,66

10,4

91,99

przebieg zmian wartości współczynników k i WS w zakresie do 425°C.

4. PODSUMOWANIE
Wyniki zrealizowanych badań oraz przeprowadzonych obliczeń uprawniają do sformułowania następujących wniosków:
– w powłokach próbek nagrzewanych do temperatury
550 °C, 600 °C zawartość żelaza mieści się w przedziale 9÷13 % mas., a ich skład fazowy i struktura są
charakterystyczne dla powłoki typu 1;
– zaobserwowano różnice w stopniu rozwoju struktury
powłok nagrzewanych do różnych temperatur wygrzewania – między innymi wzrost grubości warstwy
zbudowanej prawdopodobnie z fazy faz Γ i Γ‘ z około
1 μm do około 3 μm wraz ze wzrostem wartości temperatury;
– struktura powłok wygrzewanych izotermicznie jest
charakterystyczna dla powłoki typu 2; analiza składu fazowego potwierdza obecność faz δ i Γ‘;
– z rezultatów przeprowadzonej weryfikacji wynika, że
opracowana metoda matematycznego modelowania

wyżarzania powłok cynkowych umożliwia uzyskanie
poprawnych wyników w warunkach wyżarzania izotermicznego;
– duże rozbieżności z danymi literaturowymi występują dla modelowania nagrzewania powłok z temperatury pokojowej do temperatury wygrzewania;
– najbardziej prawdopodobną i istotną przyczyną niezgodności jest zastosowane uproszczenie, że współczynniki opisujące wzrost zawartości żelaza w powłoce przyjmują wartość k = 0 i WS = 0 dla temperatury
poniżej 425°C ;
– wzrost dokładności modelu będzie możliwy dzięki
ustaleniu w dalszych pracach badawczych wartości
współczynników k i WS w zakresie do 425°C;
Opracowana metoda modelowania rozwoju powłoki
Fe-Zn w procesie galvannealingu może być stosowana
jako jedno z narzędzi optymalizacji procesu technologicznego wytwarzania powłok cynkowych. Poprawność
uzyskiwanych wyników jest uzależniona od wielkości
bazy danych wejściowych, charakteryzujących proces
galvannealingu w konkretnym układzie podłoże stalowe – wyżarzana powłoka cynkowa.

LITERATURA
1. Rios P.R.: Modeling Iron Enrichment in Hot-Dip Galvanneal
Coating on Interstitial-Free Steels, Metallurgical and Materials Transactions A, 1996, vol. 27A, s.1132-1134
2. Xavier C.R., Seixas U.R., Rios P.R.: Further Experimental
Evidence to Support a Simple Model for Iron Enrichment in
Hot-Dip Galvanneal Coating on IF Steel Sheets, ISIJ Int., (36)
1996, s.1316-1317
3. Faria M.A., Rios P.R.: An Alternative Method to Calculate
Processing Variables for the Galvannealing Process, ISIJ Int.,
2003, vol.43, s.267-269

4. Faria M.A., Silva, R.S, Rios P.R.: Effect of the Steel Substrate
in the Kinetics of Iron Enrichment and on the Processing Variables of Hot-dip Galvannealed Coatings on Steel Sheets, ISIJ
Int., 2000, vol.40, s.1048-1050
5. Jordan C.E., Marder A.R.: Morphology Development In HotDip Galvanneal Coatings, Metallurgical and Materials Transactions A, 1994, vol. 25A, s.937-948
6. Jordan C.E., Goggins K.M., Marder A.R.: Interfacial Layer
Development in Hot-Dip Galvanneal Coatings on Interstitial
Free (IF) Steel, Metallurgical and Materials Transactions A,
1994, vol. 25A, s.2101-2109

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

