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Abstract 
 The possibility of joining hard zinc refining appart iron by aluminium with ZnAl alloy 
preparation is shown.   
 Refining lies in the iron binding from hard zinc by aluminium appart the intermetallic 
compound FeAl  and FeAl3, respektively. These intermetallic compounds during melt holding 
time at constant temperature are floated of a melt surface. These are then mechanical eliminated 
by the strimmings strike off. 
 Calculated Al content is then added to the refining melt so that it was enough as so 
alloying addition for preparing Zn-Al alloy as also for finale of prepared alloy refining appart 
iron which content shauld achieve under  0,1 %.  Alloy preparation is in relationship  with 
second refining phase by alloy directional solidification.  
 Prepared   ZnAl20   alloy is appropriete  for hot pressing with  higher corrosion 
resistence in comparison with the pure zinc. 
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Abstrakt 
 Predkladaná práca chce poukázať na tú skutočnosť, že je možné spojiť rafináciu 
tvrdého zinku od železa hliníkom s prípravou zliatiny Zn-Al. 
 Rafinácia spočíva na viazaní železa z tvrdého zinku hliníkom do intermetalickej 
zlúčeniny FeAl, resp.FeAl3. Tieto intermetalické zlúčeniny pri výdrži taveniny pri konštantnej 
teplote vyplávajú na povrch taveniny, odkiaľ sa odstránia mechanicky stiahnutím steru. Do 
vyrafinovanej taveniny zinku sa potom naleguje také vypočítané množstvo hliníka, aby bolo 
dostatočné ako legúra pre pripravovanú zliatinu Zn-Al ako aj finalizáciu rafinácie pripravovanej 
zliatiny od železa, ktoré by nemalo prekročiť hodnotu 0,1 %. Príprava zliatiny je spojená s 
druhou fázou rafinácie spôsobom usmerneného tuhnutia zliatiny. 
 Pripravená zliatina ZnAl20 je vhodná na lisovanie za tepla s vyššou koróznou 
odolnosťou v porovnaní s čistým zinkom. 
 
 
Úvod 
 Tvrdý zinok je binárna zliatina zinku so železom s obsahom Fe 1 až 6 %. Vzniká 
rozpúšťaním  Fe  pri žiarovom pozinkovaní oceľových plechov, pásov, trubiek a pod.  Už obsah 
1 %  Fe  v zinku prudko zvyšuje teplotu tavenia zinku na 605 oC, pri ktorej narastá tenzia  pár 
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zinku, čo zapríčiní straty zinku vyparovaním a tým aj škodlivé pracovné prostredie. Pri obsahu 6 
%  Fe  v tvrdom zinku jeho teplota tavenia je až  750 oC.  Tvrdý zinok preto nie je vhodný na 
ďalšie pozinkovania a treba ho rafinovať. 
 Rafináciu tvrdého zinku od  Fe  je možné uskutočniť hliníkom. Princíp rafinácie je 
založený na viazaní  Fe, nachádzajúceho sa v tvrdom zinku, hliníkom do intermetalickej 
zlúčeniny  FexAly. V sústave Fe-Al  existujú nasledovné intermetalické zlúčeniny: FeAl, FeAl2, 
FeAl3, Fe2Al5 a Fe3Al. Termodynamická pravdepodobnosť vzniku tej ktorej intermetalickej 
zlúčeniny je daná hodnotou   ∆ Go.  Najzápornejšiu hodnotu ∆ Go  za rovnakých podmienok má 
intermetalická zlúčenina FeAl, teda jej vznik z termodynamického hľadiska by mal byť 
najpravdepodobnejší. Vznikajúce intermetalické zlúčeniny, vzhľadom na to, že ich merné 
hmotnosti sú o 2 až 3 g.cm-3  menšie ako je merná hmotnosť čistého zinku, budú mať tendenciu 
vyplávať na povrch kovovej lázne. Keďže teploty tavenia intermetalických zlúčenín sú vyššie 
ako teplota tavenia čistého zinku, pri teplote žiarového pozinkovania sa budú nachádzať v tuhom 
stave. Je preto nutná pri samotnom rafinačnom procese dostatočne dlhá doba odstátia taveniny – 
výdrž pri konštantnej teplote pre dosiahnutie optimálnej účinnosti rafinácie. 
 
 
Experimentálne výsledky a ich rozbor 
 Na základe experimentálnych skúšok princíp technológie rafinácie tvrdého zinku od 
železa hliníkom je nasledovný:  Tvrdý zinok, ktorý sa má rafinovať, je možné vsádzkovať do 
rafinačnej  pece v takej kusovosti, v akej sa nachádza. Hliník, ako rafinačný prostriedok, je 
najlepšie vsádzkovať vo forme nasekaných kúskov hliníkovej tyče  ∅  10 mm . Na spodok pece 
sa nadávkuje vypočítané množstvo nasekanej hliníkovej tyče a na to potom kusový tvrdý zinok. 
Pri nižších teplotách  tavenia vsádzky do 600 oC nie je nutné aplikovať inertnú atmosféru dusíka. 
Od teploty tavenia vsádzky  cca 600 oC  je potrebné v tavení pokračovať pod inertnou 
atmosférou  dusíka až do dosiahnutia teploty tavenia príslušného tvrdého zinku. Po úplnom 
natavení vsádzky je potrebné v priebehu cca 3 minút taveninu premiešať mechanickým 
miešadlom za neustáleho a dôsledného udržania inertnej atmosféry dusíka nad kovovým 
kúpeľom.  Po 3 minútach premiešávania je dôležité nechať kovový kúpeľ  pri konštantnej 
teplote ustaľovať v priebehu 30 minút pre optimálne vyplávanie intermetalických zlúčenín na 
povrch lázne. Ak je povrch kovoveho kúpeľa súvisle  pokrytý vrstvou Al2O3  nie je nutné 
aplikovať inertnú atmosféru počas ustaľovania. Aby mohol byť kovový kúpeľ počas ustaľovania 
bezpečne pokrytý Al2O3  je možné použiť ako rafinačný prostriedok hliník v značnom prebytku 
nad vypočítané stechiometrické  množstvo podľa obsahu Fe  v tvrdom zinku. Značný prebytok 
hliníka ako rafinačného prostriedku dáva predpoklad možnej vyššej účinnosti rafinácie, čo by sa 
malo prejaviť v nižšom obsahu Fe  v rafinovanom zinku. Okrem toho zbytok Al,  ktorý sa 
nespotrebuje na samotnú rafináciu, nie je na závadu, pretože bude po dolegovaní na príslušnú 
koncentráciu, tvoriť legujúcu komponentu pre pripravovanú zliatinu ZnAl.  Po uplynutí  doby 
ustaľovania je potrebné stiahnuť ster pozostávajúci zo vzniklej intermetalickej zlúčeniny spolu 
aj s prípadným ZnO a sčasti aj Zn.  Vzhľadom na uvedené, výťažnosť rafinovaného zinku sa 
pohybuje okolo 75 %.  Priemerná chemická analýza sledovaných prvkov rafinovaného zinku je 
v tabuľke č. 1. 
 
      Table 1 Average chemical composition of monitored  
      elements in refined zinc 

      Hmot. % 
      Fe      0,3  ÷  0,5 
      Al      0,8  ÷  1,9 
      Pb           0,22 
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 Z priemernej chemickej analýzy  rafinovaného zinku možno konštatovať, že obsahy 
Fe. Al a Pb  v uvedenom intervale vyhovujú pozinkovaniu v prevádzke.  Obsah 0,5 %  Fe  a 0,2 
%  Pb  by nemali byť prekročené s ohľadom na možnosť prípravy zliatiny ZnAl. Po odliatí  
rafinovaného kovu zostáva v peci kovový zbytok v tuhom stave. Chemická analýza tohto 
zbytkového kovového produktu je uvedená v tabuľke č. 2. 
 
      Table 2  Average chemical composition of monitored  
          elements in the rest metallic product after refining 

 Hmot. % 
Zn 60  ÷ 70 
Fe 9  ÷ 11 
Al 12  ÷  28 
Pb 0,2  ÷   0,8 

 
 
 Po rafinácii tvrdého zinku od železa hliníkom vzniká tuhý zbytkový kovový produkt, 
čo je tiež výsledkom rafinačného procesu. Ide o ternárnu zliatinu Zn-Al-Fe  s obsahom cca 12 % 
Al  a cca 10 % Fe.  Podľa literatúry [2]  táto ternárna zliatina obsahuje cca 75 %  Zn a 25 % 
intermetalickej zlúčeniny  FeAl3.  Uvedená ternárna zliatina by mohla byť využiteľná pre svoj 
vysoký obsah Zn  ako predzliatina pre legovanie polykomponentných mosadzí s obsahom Al 
a Fe.  Vzhľadom  na to, že ide o druhotnú surovinu, ktorá obsahuje kovové prímesy a nekovové 
vtrúseniny, uvažovaná polykomponentná mosadz by sa dala  využiť len pre súčiastky, ktoré by 
neboli vystavené veľkému mechanickému a koróznemu namáhaniu. 
 Po výdrži rafinovaného zinku pri konštantnej teplote a po stiahnutí steru s obsahom 
intermetalických zlúčenín z povrchu lázne odrafinovaný zinok sa odleje do kokily s mierne 
kónickým tvarom. Pred odliatím rafinovaného zinku sa na spodok kokily pripraví také 
vypočítané množstvo narezanej  hliníkovej tyče, aby bolo práve dostatočné ako legúra  pre 
pripravovanú zliatinu ZnAl ako aj na finalizáciu rafinácie zliatiny od Fe.  Po krátkom 
mechanickom premiešaní pripravovaná zliatina sa dočisťuje od železa usmerneným tuhnutím 
ponáraním kokily s taveninou do vodnej lázne rýchlosťou cca 1 cm.min-1.  Týmto spôsobom 
intermetalické zlúčeniny FeAl resp. FeAl3 budú postupujúcim frontom kryštalizácie  odspodu 
nahor vytláčané do taveniny a tým sa dostanú do hornej časti ingotu. Po stuhnutí sa odreže 
z hornej časti cca 1 cm dĺžky ingotu, ktorá obsahuje nečistoty  vytlačené usmerneným tuhnutím. 
Týmto spôsobom  druhá fáza rafinácie zinku od zostatku Fe  je súčasne spojená s prípravou 
uvažovanej finálnej zliatiny ZnAl. V uvažovanom prípade v druhej fáze rafinácie usmerneným 
tuhnutím  sa znížil obsah Fe  z  0,5 %  na 0,10 %  resp.  0,09 %.  V druhej fáze rafinácie 
nalegovaním príslušného množstva Al  bola pripravená zliatina  ZnAl20.  Boli pripravené dve 
zliatiny ZnAl20: a) Al = 20,8  %,  Fe = 0,10 %;   b)  Al = 19,2 %, Fe = 0,09 %.  Priemerné 
mechanické vlastnosti uvedených zliatin aj pri zvýšených teplotách sú v tabuľke č. 3.  
 
    Table 3  Mechanical properties of ZnAl20 alloy at elevated temperatures 

t [oC] A5 [ %  ] Rm   [ MPa ] 
20 1,3 308 
200 32,0 28 
250 45,0 20 

 
 
 Popísaným spôsobom rafinácie tvrdého zinku od železa hliníkom a dolegovaním Al 
do vyrafinovaného zinku je možné pripraviť zliatinu ZnAl20  vhodnú na lisovanie za tepla 
s vyššou koróznou odolnosťou v porovnaní s čistým zinkom. 
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Záver 
 Na základe uvedených experimentálnych výsledkov a ich rozboru môžeme urobiť 
tieto závery: 

1. Rafináciou tvrdého zinku od železa uvedeným spôsobom sa dosiahlo zníženie obsahu 
Fe v zliatine na požadovanú hodnotu 

2. Rafináciou tvrdého zinku od železa je možné pripraviť technickú zliatinu ZnAl20, 
vhodnú na lisovanie za tepla, s vyššou koróznou odolnosťou v porovnaní s čistým 
zinkom. 
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