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IZVLEČEK
Dupleksna in superdupleksna jekla blagovne znamke Sinoxx 4462 in Sinoxx 4410 največjega
slovenskega proizvajalca jekla SIJ ACRONI d.o.o. spadajo v skupino nerjavnih jekel, ki
vsebujejo več kot 20 mas.% kroma. Zanje je značilna dvojna, tako imenovana dupleksna
mikrostruktura, ki je pri sobni temperaturi sestavljena iz ferita s centrirano kubinčno kristalno
mrežo in avstenita s ploskovno centrirano kubično mrežo.
V diplomski nalogi je predstavljena analiza in optimizacija poteka temperaturnega profila
debele jeklene pločevine in visokotemperaturne peči HTF (visokotemperaturna valjčna peč) na
liniji HTL. Meritve temperaturnega profila so se izvedle neposredno v industrijskem okolju in
sicer na 10 mm jekleni debelin pločevini vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNiMo – 25 –
7 – 4 in 50 mm jekleni debeli pločevini vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 –
5 – 3.
V okviru dela smo na napravi za določevanje toplotnih lastnosti Hot Disk TPS 2200 izvedli
meritve toplotne prevodnosti in specifične toplote in izračunali temperaturno prevodnost obeh
kvalitet jekel v skladu s standardom ISO 22007-2.
Ključne besede: Sinoxx, dupleks nerjavno jeklo, superdupleks nerjavno jeklo, linija HTL (Heat
treatment line), jeklena debela pločevina, visokotemperaturna peč HTF
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ABSTRACT
Sinoxx 4462 duplex and Sinoxx 4410 super duplex steels are steels manufactured by the largest
Slovenian steel manufacturer SIJ ACRONI Ltd. They are stainless steels, which means that the
mass fraction of chromium always exceeds 20% in their composition. They are distinguished
by their dual (duplex) microstructure comprised at room temperature of body-centered cubic
lattice (BCC) ferrite and face-centered cubic lattice (FCC) austenite.
This thesis is primarily concerned with analyzing and optimizing the temperature profile of
steel heavy plattes and hight temperature furnace HTF on a heat treatment line HTL.
Temperature profile was measured in an industrial enviroment containing a heat treatment line
course of 50 mm duplex heavy plattes type S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5
– 3 and 10 mm super duplex stainless steel heavy plates type S32750, Wr.Nr. 1.4410, EN
X2CrNi – 22 – 5 – 3.
Experimental research on heat property identification machine Hot Disk TPS 2200 enabled
measuring heat conductivity and specific heat as well as calculating the conductivity of mender
quality and prime quality steels in accordance with ISO 22007-2.
Keywords: Sinoxx, duplex stainless steel, superduplex stainless steel, HTL line (heat treatment
line), steel heavy plattes, hight temperature furnace HTF
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1 UVOD
Dupleksna in superdupleksna nerjavna jekla spadajo v skupino Cr – Ni – Mo jekel, ki imajo
poleg dobre korozijske obstojnosti tudi dobre mehanske lastnosti. Ime dupleks izhaja iz
značilne dvojne mikrostrukture ferita in asvtenita, delež faz pa je odvisen od sestave in toplotne
obdelave. Zaradi dvojne mikrostrukture iz ferita in asvtenita ta jekla odlikuje boljša žilavost in
duktilnost v primerjavi s feritnimi nerjavnimi jekli. [1]
Z analizo in optimiranjem poteka temperature toplotne obdelave, dupleks in superdupleks
nerjavnega jekla na liniji za toplotno obdelavo HTL (heat treatment line) ugotavljamo
ustreznost linije, učinkovitost sistema na liniji in temperaturni profil plošče jeklene debele
pločevine s pomočjo dodanih termoelementov in termalne bariere.
Namen beleženja temperaturnega profila plošč treh različnih debelin je ugotavljanje
temperaturnega odstopanja na relaciji peč – vložek (predogrevni in ogrevni del peči), z
računanjem normiranih časov za več plošč različnih debelin pa ugotavljamo ujemanje z
predpisano recepturo normiranih (standardnih) časov.
V okviru dela je bila opravljena še simulacija ogrevanja in ohlajanja, za izvedbo simulacije pa
smo na napravi za določanje toplotnih lastnosti Hot Disk TPS 2200 izvedli meritve toplotne
prevodnosti in specifične toplote ter izračunali temperaturno prevodnost obeh kvalitet jekel.
Simulacija nam je pomagala pri ugotavljanju točnosti meritev temperaturnega profila plošče v
peči.
Z individualno toplotno obdelavo ugotavljamo precipitacijo sekundarnih faz s pomočjo
metalografske analize ter primerjamo krivulje temperaturnega profila po času v peči s
krivuljami temperaturnega profila iz realne proizvodnje na liniji HTL.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Dupleksna in superdupleksna nerjavna jekla
Dupleksna in superdupleksna nerjavna jekla skupina Cr – Ni – Mo jekel, ki imajo poleg dobre
korozijske odpornosti tudi dobre mehanske lastnosti. Iz dvojne mikrostrukture ferita in
avstenita izvirajo boljša žilavost in duktilnost v primerjavi s feritnimi nerjavnimi jekli in boljša
odpornost na napetostno korozijsko pokanje v primerjavi z avstenitnimi jekli.
Dupleksna nerjavna jekla imajo mešano strukturo t. c. k (telesno centrirana kubična struktura)
ferita in p. c. k (ploskovno centrirana kubična struktura) avstenita. Delež faz je odvisen od
sestave in toplotne obdelave. Pri večini jekel je tako, da je v žarjenem stanju v mikrostrukturi
približno enak delež obeh faz. Glavna legirna elementa sta krom (Cr) in nikelj (Ni), za
korozijsko obstojnost pa se legirajo tudi dušik (N), molibden (Mo), baker (Cu), silicij (Si) in
volfram (W).
Medsebojni vpliv legirnih elementov je dokaj kompleksen glede na ravnotežje faz, tvorbo
nekovinskih vključkov in intermetalnih faz ter njihovega odziva na toplotno obdelavo in
varjenje.
Korozijska odpornost dupleksnih nerjavnih jekel je podobna odpornosti avstenitnih nerjavnih
jekel s podobno vsebnostjo legirnih elementov. Dupleksna nerjavna jekla imajo višjo natezno
trdnost in napetost tečenja ter boljšo odpornost na napetostno korozijsko pokanje kot
primerljiva avstenitna nerjavna jekla. Žilavost pa je med tisto avstenitnih in feritnih nerjavnih
jekel. [3]

Slika 1: Značilna mikrostruktura za superdupleksna nerjavna jekla Wr. Nr. 1.4410, slikano pri
500x povečavi
2

2.2 Prednosti v primerjavi z drugimi nerjavnimi jekli:


Hitrejša stopnja rekristalizacije zaradi fine strukture faz ferita in avstenita,



dobre mehanske lastnosti (skupina konstrukcijskih jekel),



dobra korozijska odpornost, posebej v oksidativnih medijih,



manjša teža konstrukcij, zaradi visokih mehanskih lastnosti in



nižja skupna cena materiala. [11]

2.3 Lastnosti in uporaba:
Pogosto nadomeščajo avstenitna nerjavna jekla, legirana z Mo, ki imajo primerljivo korozijsko
obstojnost. Pri tem lahko izkoriščamo prednosti, kot so: trdnost (še enkrat večja kot tista
avstenitnih jekel), odpornost na napetostno korozijsko pokanje v kloridnih medijih in odpornost
na jamičasto korozijo. Cenovno so manj ugodna kot avstenitna, vendar lahko višjo ceno
kompenziramo z manjšo debelino materiala pri enaki nosilnosti konstrukcije. Uporabljamo jih
v temperaturnem območju od –60°C do 300°C tam, kjer se od materiala zahteva odpornost na
kisline in kloride v vodi.
Uporabna so v okolju, kjer so v vodi prisotni kloridi (ladjedelništvo, naftne ploščadi, kemična
in petrokemična industrija), in kot zamenjava za avstenitna nerjavna jekla, ki so podvržena
kloridnemu napetostnemu korozijskemu pokanju ali jamičasti koroziji. [3]

Slika 2: Kemična sestava dupleksnih nerjavnih jekel –EN 10088-1: 2005 (E) [11]

2.4 Mehanske in fizikalne lastnosti:
Visoka napetost tečenja dupleksnih nerjavnih jekel omogoča uporabo materiala manjših debelin
z identično nosilnostjo in odpornostjo na pritiske. To vodi k zmanjševanju teže konstrukcije in
h krajšim časom varjenja. Napetost tečenja za jeklo 1.4462 je minimalno 450 MPa, kar je
približno še enkrat toliko kot pri avstenitnih jekloh. Vrednosti trdote so v povprečju okoli 260
HV10 za vrsto jekla 1.4462.
Žilavost do približno –100°C je dobra. Mesta, kot so zvari in toplotno vplivane cone, so v
splošnem veliko manj žilava in pogosto predstavljajo omejitev pri izdelavi različnih izdelkov.
Meritve žilavosti kažejo, da je minimalna žilavost, ki jo moramo doseči, odvisna od izločene σ
(sigma) faze. Trdota narašča počasneje, in sicer šele pri deležu σ (sigma) faze.
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Slika 3: Žilavost v odvisnosti od vrste nerjavnega jekla in temperature preskušanja α + γ =
dupleksno nerjavno jeklo α = feritno nerjavno jeklo [11]
Dupleksna nerjavna jekla imajo majhen toplotni razteznostni koeficient, toplotna prevodnost
pa je boljša kot pri avstenitnih nerjavnih jeklih. To dupleksnim jeklom višjega trdnostnega
razreda daje prednost pri izdelavi tankostenskih delov, ki so uporabni v številnih industrijah
procesne tehnike. Pri 50 % ferita kažejo dupleksna nerjavna jekla tudi določeno stopnjo
magnetizma. [11]

Slika 4: Fizikalne lastnosti dupleksnih nerjavnih jekel pri povišanih temperaturah – EN
10088-1: 2005 (E) [11]

2.5 Temeljne metalurške značilnosti dupleksnih nerjavnih jekel:
Z razvojem postopkov AOD in VOD je bil omogočen nadzor deleža C in N. Delež C, ki vedno
škodljivo deluje na korozijske odpornosti, naj bi bil čim manjši, dušik kot močan gamagen
element in uspešen zaviralec korozije pa mora imeti pri določenem deležu tak vpliv, da
omogoča nastajanje želene dupleksne mikrostrukture. To je posebej pomembno v zvarih, kjer
se zaradi toplotnih vplivov nekatere lastnosti teh jekel lahko močno spremenijo.
Dupleksna feritno-avstenitna nerjavna jekla imajo takoj pri strjevanju 100 % feritno
mikrostrukturo. Pri visoki temperaturi okoli 1300 °C se pojavi nukleacija avstenita, ki sprva
4

raste po mejah feritnih kristalnih zrn, kasneje pa vzdolž nekaterih prednosti kristalografskih
smeri v feritnih zrnih. S transformacijo ferita v avstenit se mora vzpostaviti tudi difuzija tistih
elementov, ki stabilizirajo avstenit (kopičenje C, N, Ni in Cu v avstenitu), oziroma difuzija
alfagenih elementov (Cr, Mo in W), ki bogatijo feritno fazo. Stopnja transformacije pa ni
odvisna le od ravnotežja, ki ga v zlitini tvorijo alfageni in gamageni elementi, ampak tudi od
časa, potrebnega za difuzijo elementov, vpletenih v ta proces. Z naglim gašenjem s temperature,
ki je tik pod temperaturo strjevanja, je mogoče pri sobni temperaturi dobiti 100 % ferit. Počasno
ohlajanje, žarjenje ali toplo preoblikovanje pospešuje transformacijo ferita v avstenit, zato
dobimo pri sobni temperaturi mešano dvofazno strukturo.
Pri varjenju dupleksnih nerjavnih jekel se v toplotno vplivanem območju, v katerem so
dosežene visoke temperature, lahko tvori ferit, ki ga zaradi nastajanja pri teh temperaturah
označujemo kot δ-ferit. Ta se loči od prvotnega α-ferita. Med ohlajanjem zvara se v toplotno
vplivanem območju δ-ferit ne transformira v celoti v avstenit. Tako se poveča delež ferita v
dupleksni zlitini, celoten delež Cr v feritu pa se nekoliko zmanjša. Oboje, sprememba faznega
razmerja in zmanjšanje deleža Cr, pa vpliva na žilavost. Z dodatkom dušika se v dupleks
nerjavnih jeklih tako ohranja začetna količina ferita, hkrati pa dušik preprečuje nastajanje
neželenih intermetalnih faz. Tako imenovana druga generacija dupleks nerjavnih jekel (z
majhnim deležem C in nadzorovanim dodatkom N) je torej primerna za varjenje. Z uporabo
okoli 5 % N v zaščitnem plinu pri varjenju takih jekel lahko vzdržujemo zahtevano količino
dušika v varjenem območju.
Optimalno fazno razmerje v dupleksnih nerjavnih jeklih predstavlja približno enak delež ferita
in avstenita. Kemična sestava je prilagojena tako, da je po toplem preoblikovanju ali žarjenju
pri približno 1040°C dosežemo ravnotežje med obema fazama.
Med toplim preoblikovanjem, žarjenjem ali varjenjem se v dupleks nerjavnih jeklih pri
določenih pogojih lahko pojavi krhkost. Pri feritnih nerjavnih jeklih je ta krhkost pri 475 °C –
gre torej za spinodalni razpad ferita na 1 (bogatega z Fe) in 2 (bogatega s Cr), ki je krhek. V
avstenitnih nerjavnih jeklih je σ-faza lahko težava pri dolgih obratovalnih časih, čas, potreben
za nastanek te faze pa je razmeroma kratek. Ne nazadnje so stalni znanilci neustrezne toplotne
obdelave ali dolgotrajne izpostavljenosti različnih vitalnih delov strojne opreme povišanim in
visokim temperaturam obratovanja tudi druge intermetalne faze in kompleksni karbidi,
obogateni s Cr. Popolnoma jasno je, da so krhke intermetalne faze in drugi izločki, ki jih
najdemo v feritnih oz. avstenitnih nerjavnih jeklih, lahko navzoče tudi v dupleks nerjavnih
jeklih, kjer povzročajo postopno slabšanje mehanskih lastnosti, predvsem žilavosti. Zaradi
njihovega izločanja je uporabna nevarjenih dupleks nerjavnih jekel omejena na delovno
temperaturo okoli 280 °C, pri varjenem materialu pa na 250 °C. Posebej nagnjena k nastajanju
teh škodljivih faz so močno legirana dupleksna jekla (npr. Fe-25Cr-5Ni-2,5Mo-0,17N-Cu in
Fe-25Cr-7Ni-3,5Mo-0,25N-Cu-W). [11]

5

Slika 5: Vpliv zlitinskih elementov, časa in temperature na nastajanje različnih izločkov v
dupleksnih nerjavnih jeklih [11]

2.6 Precipitacija sekundarnih faz:
Visoko legirana dupleks jekla so najbolj občutljiva na tvorbo intermetalnih faz.
Priporočeno območje vroče predelave je 980–1260 °C, odvisno pa je od vrste dupleks jekla.
Najpomembnejše sekundarne faze, ki se pojavijo med izdelavo in varjenjem, so: σ (Fe-Cr-Mo),
χ (Fe36Cr12Mo10), γ2 (Cr, Mo, W, Si) in kromovi nitridi. Vse se tvorijo pri temperaturah nad
500 °C.

Slika 6: Diagram transformacije mikrostrukture dupleksnega nerjavnega jekla (20,5–22,5 %
Cr, 5,5–8,5 % Ni, 2,0–3,0 % Mo, 1,0–2,0 % Cu, 0,04 % C, 0,20 % N) v različne intermetalne
faze [11]
2.6.1 σ faza:
Tetragonalna faza (Fe – Cr – Mo) je intermetalna spojina, ki se pojavi v vseh dupleks jeklih.
Termodinamično je stabilna v območju 600–1100 °C. Pri vroči predelavi deformacija pospešuje
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tvorbo σ faze. Plastična deformacija v temperaturnem območju 800–900 °C zmanjšuje čas, ki
je potreben za tvorbo faze.
Na precipitacijo faze vplivamo s hitrim ohlajanjem in toplotno obdelavo. Pri visoki temperaturi
raztopnega žarjenja se poveča volumenski delež ferita, ki bo v končnem stanju oslabljen s
stališča feritotvornih elementov. To zavira tvorbo faze.
2.6.2 Cr2N in CrN:
S pogostejšo uporabo N kot legirnega elementa je postala precipitacija Cr2N v temperaturnem
območju 700–900 °C zelo pomembna. Do tvorbe faze pride zaradi hitrega ohlajanja z visoke
temperature raztopnega žarjenja, ker bi drugače nastopilo prenasičenje N v feritu. Pride do
precipitacije podolgovatih Cr2N delcev. Do tvorbe kubičnih CrN najpogosteje pride v toplotno
vplivani coni zvarov.
2.6.3 Sekundarni avstenit γ2:
Do pretvorbe ferita v avstenit lahko pride v širokem temperaturnem območju. Dupleks
struktura, ki se tvori pri visokih temperaturah, ima velik volumenski delež ravnotežnega ferita.
Pri nižjih temperaturah, kjer je ravnotežni volumski delež avstenita večji, je tudi gonilna sila za
precipitacijo avstenita večja.
Poleg direktne transformacije verjetno obstajajo trije mehanizmi pretvorbe ferita v avstenit pri
visokih temperaturah, kjer lahko avstenit precipitira v ferit (evtektoidna reakcija,
Widmannstetenska struktura in s pomočjo martenzitnega strižnega procesa).


Evtektoidna reakcija ( T = 700– 900 °C; ferit je nestabilen zaradi tvorbe σ faze)



Widmannstetenska struktura ( T = > 650 °C, kjer je difuzija hitrejša; avstenit ima večji
delež Ni kot ferit)
Martenzitni strižni proces ( T = < 650 °C; ferit se pretvori v avstenit z mehanizmom, ki
je zelo podoben tvorbi martenzita. Avstenit precipitira izotermno in v sestavi ni opaziti
veliko razlik glede na feritno osnovo. Reakcija je verjetno brezdifuzijska.)



2.6.4 χ faza:
Kubična faza, bogata z Mo, je intermetalna faza, ki jo najdemo v vseh dupleks jeklih v
temperaturnem območju 700–900 °C. Najdemo jo kot metastabilno fazo, ki deluje kot
predhodnik σ faze. Tako zaporednost precipitacije lahko razložimo z energetsko bolj ugodno
nukleacijo faze, zaradi manjše napetosti in točno določene orientacije glede na matrico.
2.6.5 Ostale intermetalne faze:
Pojavijo se še druge intermetalne faze, kot so R, α-ά, G, τ in π nitridi. R faza (Lavesova faza)
precipitira v temperaturnem intervalu 550–650 °C in je obdana z Mo. S tvorbo interkristalnih
in intrakristalnih precipitantov močno poslabša žilavost jekla.
Najnižja temperatura, pri kateri pride do izločanja intermetalnih faz v dupleks nerjavnih jeklih,
je 300 °C–525 °C, kjer nastaja primarna ά faza, ki je glavni razlog za utrjevanje in krhkost pri
475 °C. Krhkost povzroča razpad v α fazo z nizkim deležem Cr in ά fazo z visokim deležem
Cr.
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π nitridi se nahajajo na intrakristalnih mestih v zvarih dupleks nerjavnih jekel po nekajurni
izotermni toplotni obdelavi pri 600 °C. Faza je obogatena s Cr in Mo, zato so jo prvotno
zamenjevali s σ fazo. [3]

Slika 7: Diagram transformacije mikrostrukture dupleksnega nerjavnega jekla (20,5–22,5 %
Cr, 5,5–8,5 % Ni, 2,0–3,0 % Mo, 1,0–2,0 % Cu, 0,04 % C, 0,20 % N) v različne intermetalne
faze [11]

2.7 Vpliv toplotne obdelave na transformacijo mikrostrukture:
2.7.1 Raztopno žarjenje nad 1050 °C
Ker želimo, da v mikrostrukturi ni izcej, se vsi proizvodi raztopno žarijo pri temperaturi 1050–
1300 °C, čemur sledi gašenje z vodo. Višje temperature raztopnega žarjenja povzročajo
povečanje volumske frakcije ferita in zniževanje porazdelitvenega količnika. Istočasno
postanejo feritna zrna z ohlajanjem manj občutljiva za intermetalno fazno transformacijo in bolj
občutljiva za fazno transformacijo v γ2 ter precipitacijo nitridov.
Pri industrijskih pogojih toplotne obdelave je pomembno upoštevati dejstvo, da pri
temperaturah, ki so blizu solvusa, nukleacija precipitantov poteka počasi, njihova rast pa je
velika, medtem ko velja nasprotno pri nižjih temperaturah, blizu nosu transformacijske krivulje.
Fazni transformaciji, kot je na primer precipitacija σ faze, se je med ogrevanjem velikih
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izdelkov (slabi ulitki, debela pločevina), zelo težko izogniti. Zato je potrebno izvajanje
raztopnega žarjenja na zadosti visoki temperaturi, da se raztopijo neželene faze, ki so nastajale
med procesom ogrevanja. Nasprotno pa med ohlajanjem nizka trdnost nukleacije pri visoki
temperaturi in počasna hitrost rasti pri nižji temperaturi omogočata, da se izognemo σ fazi, celo
v primerih, ko ulitke ali plošče debele pločevine ohlajamo na zraku.
Priporočljivo je hitro ohlajanje pri višjih temperaturah raztopnega žarjenja, ker se tedaj pojavi
večja možnost precipitacije nitridov. Ohlajevalne hitrosti, izmerjene v toplotno vplivani coni
zvarov, so v splošnem veliko višje od zgornjih mejnih vrednosti.
Popolno raztapljanje izločenih faz je v zlitinah α/ϒ izredno hitro in za dupleks nerjavno jeklo
2205 zadošča že nekaj minut pri temperaturi 1050–1070 °C. [3]
2.7.2 Fazne spremembe pod 1050 °C:
V temperaturnem območju 800–950 °C, povečevanje vsebnosti Cr in Mo pospešuje
precipitacijo neželenih faz. Tako prisotnost σ kot χ faz v mikrostrukturi poslabša mehanske in
korozijske lastnosti. Poleg tega pa je treba omeniti še sledeče:


Precipitanti sekundarnega avstenita z nizko vsebnostjo Cr in Mo so korozijsko slabo
obstojni. Ta faza se pojavlja veliko pogosteje pri jeklih, ki so bila gašena z visoke
temperature in imajo nizko hitrostjo ohlajanja.



Precipitacija nitridov lahko vpliva na korozijsko obstojnost. Pri višjih vsebnostih N
potrebujemo višje vsebnosti Cr, z namenom da se izognemo hitri precipitaciji nitridov,
kar je zlasti pomembno za 22Cr dupleksna jekla. Po priporočilih nekaj avtorjev se ne
priporoča previsoka vsebnost N v 22Cr in 25Cr dupleksnih jeklih. [3]

2.8 Sinnox 4410 in 4462:
Dupleksna in superdupleksna jekla blagovne znamke SINOXX spadajo v skupino nerjavnih
vrst jekel, ki vsebujejo nad 20% kroma. Zanje je značilna dvojna, tako imenovana dupleksna
mikrostruktura, ki je pri sobni temperaturi sestavljena iz ferita s centrirano kubično kristalno
mrežo in avstenita s ploskovno centrirano kubično mrežo. V primerjavi z drugimi vrstami
nerjavnih jekel z visoko vsebnostjo kroma dupleksna nerjavna jekla odlikuje boljša odpornost
proti napetostnemu korozijskemu pokanju ter jamičasti in špranjski koroziji. V primerjavi s
feritnimi ali avstenitnimi nerjavnimi jekli dosegajo boljše mehanske lastnosti, kot sta napetost
tečenja in natezna trdnost.
V delu predelave jekla, ki se nanaša na toplotno obdelavo oziroma raztopno žarjenje, sta
bistvena pravilno ogretje na predpisano temperaturo in doseganje kritične ohlajevalne hitrosti
v temperaturnem intervalu med 950 °C in 600 °C. S tem preprečujemo izločanje karbidov po
mejah kristalnih zrn, ki zmanjšujejo korozijsko odpornost jekla, pri ogrevanju pa raztopimo že
obstoječe intermetalne faze (faza σ, faza χ, itd.), pa tudi karbidne produkte, ki so zaradi
neustreznega ohlajanja v določeni meri izločeni že v procesu vročega preoblikovanja. Vse to
kvarno vpliva na končne mehanske in korozijske lastnosti jekla. [8]

9

Slika 8: Primer uporabe jekla blagovne znamke SINNOX v naftni industriji [10]

2.9 Toplotna obdelava:
2.9.1 Linija za toplotno obdelavo HTL (heat treatment line):
2.9.2 Opis linije HTL:
Linija HTL z najsodobnejšo tehnologijo omogoča predelavo novih in najzahtevnejših vrst jekel
(SIDUR 3401). Omogoča tudi časovno optimizacijo procesa toplotnih obdelav jekel iz vrste
mikrolegiranih in orodnih vrst jekel, kar pomeni dodatno konkurenčno prednost.
Linija je povsem avtomatizirana, s čimer se zmanjša vpliv napak zaradi človeškega faktorja.
Vzporedno s predelavo poteka na liniji tudi kontrola kakovosti s procesi, kot sta avtomatsko
merjenje trdot ter avtomatski odvzem tehnološko predpisanih vzorcev za izvedbo testiranja
mehanskih lastnosti in metalografije.
Linija HTL je v skupni dolžini 300 m postavljena v hali Hladne valjarne na mesto, kjer so pred
tem obratovale linija SCAP (linija luženja kolobarjev), linija GLP (linija za brušenje
kolobarjev) in nekaj drugih manjših naprav. Linija HTL je razdeljena na posamezne logistične
enote in obsega: skladiščni prostor, prostor za pripravo plošč na začetku linije in za zlaganje na
linijo, stroj za peskanje, mizo s transportnimi valjčnicami, visokotemperaturno valjčno peč
HTF, hladilno napravo MFQ, prostor oz. celice za manipulacijo plošč s portalnimi žerjavi,
nizkotemperaturno valjčno peč LTF, električno strojnico in obrat za obdelavo tehnološke vode.
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Slika 9: Visokotemperaturna valjčna peč HTF in hladilna naprava MFQ [9]
2.9.3 Splošno:
Linija HTL združuje tri do sedaj ločene procese obdelave debele pločevine (peskanje, kaljenje
in popuščanje) ter omogoča učinkovito izdelavo izdelkov za najzahtevnejše aplikacije.
Sestavljena je iz visokotemperaturne valjčne peči HTF za kaljenje z zaščitno atmosfero,
hladilne naprave s pripadajočo pripravo vode in nizkotemperaturne valjčne peči LTF za
popuščanje. Pred toplotno obdelavo površino debele jeklene pločevine obdelamo oziroma
očistimo še v komori za peskanje. Posamezni agregati so med seboj logistično povezani z
valjčnimi mizami, dodatna manipulacija pa poteka pretežno s premičnimi žerjavi.

Slika 10: Proces gašenja jeklene debele pločevine lastne blagovne znamke SINNOX [9]
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Plošče so na linijo HTL v večini dostavljene v vročevaljalnem stanju v sledečih mejnih
dimenzijah:


Dolžina plošče: min. 4000 mm do max. 13000 mm



Širina plošče: min. 700 mm do max. 2560 mm



Debelina plošče: min. 6 mm do max. 100 mm

2.9.4 Skladiščenje plošč:
Skladiščenje pred linijo HTL služi kot odlagalno mesto za vhodne plošče, pa tudi za pripravo
plošč na naslednje agregate skladno s predpisano tehnološko potjo. Obdelane plošče pripeljejo
s tovornjaki iz Vroče valjarne ali iz obrata Predelava debele pločevine. Zložene so posamezno
ali v t. i. pakete z maso največ 25 ton. Pakete operaterji razložijo z mostnim žerjavom na vnaprej
predpisano skladiščno lokacijo. Paketi so planirani za toplotno obdelavo, po njej pa jih
operaterji ponovno z mostnim žerjavom premaknejo na področje priprave vložka na liniji.

Slika 11: Robot za izrez vzorcev iz toplotno obdelane jeklene debele pločevine [9]
2.9.5 Priprava vložka:
Plošče se po dimenzijah založijo v kup pod premični žerjav A, ki nato plošče postavi na pomični
voziček z max. nosilnostjo 80 ton. Voziček z naloženimi ploščami se nato pripelje pod premični
žerjav B, s katerim se plošče nalagajo na valjčno progo. Postopek je lahko voden avtomatsko
ali polavtomatsko. Pod premičnim žerjavom B je nameščena tudi kamera za identifikacijo vsake
plošče posebej. Za vpis podatkov v sistem PDI (primary data input) poskrbi operater preko
ročnega črtnega skenerja. S tem plošča dobi pomembne informacije za uspešno in predpisano
procesiranje (recepture ogrevanja, pogoji ohlajanja itd.) na liniji.
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Slika 12: Priprava plošč v območju premičnih žerjavov A in B [9]
2.9.6 Peskanje in graviranje plošč:
Naslednja operacija je peskanje. Vsa jeklena debela pločevina se z namenom minimalne
prisotnosti valjavske ali pečne oksidne plasti pred zlaganjem v visokotemperaturno valjčno peč
HTF peska z jeklenim granulatom s sestavo 70 % S 330 in 39 % WGP 040. Hitrost peskanja je
nastavljiva v območju med 1 m/min in 5 m/min.
V procesu prihoda plošče v visokotemperaturno valjčno peč se izvede še barvno graviranje
plošče. Vsaka plošča je v procesu graviranja označena s serijsko številko (LOT) ter številko
šarže. Plošča se nato transportira do vhoda v visokotemperaturno valjčno peč, kjer se izvede
centriranje plošče in nato vstop v peč.
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Slika 13: Plošča pred vstopom v stroj za peskanje ter žerjav B [9]
2.9.7 Visokotemperaturna valjčna peč HTF za kaljenje z zaščitno atmosfero:
V sklop linije je kot glavni ogrevni agregat umeščena visokotemperaturna valjčna peč HTF na
predpisano temperaturo avstenitizacije ali temperaturo raztopnega žarjenja. Plošča se na ciljno
temperaturo ogreva v predogrevnem delu peči (4 cone), v katerem je stalno nastavljena
temperatura 800 °C, in ogrevnem delu peči (4 cone), v katerem je temperatura nastavljiva do
maksimalno 1100 °C. Ogrevanje je izvedeno posredno, preko sevalnih cevi, in je možno v treh
različnih režimih, in sicer v ročnem, avtomatskem in polnoavtomatskem režimu. Za hitro in
učinkovito ogrevanje vroče valjanih plošč na predpisano temperaturo skrbi 198 rekuperatorskih
gorilnikov s skupno močjo 9369 kW.
Za zaščito vložka med procesom ogrevanja skrbi zaščitna atmosfera dušika (N2), ki zagotavlja
minimalno vsebnost kisika v peči in tako zmanjšuje nastajanje oksidne plasti na površini plošč.
Slednje bistveno povečuje kakovost toplotno obdelane jeklene debele pločevine.
Za kontrolo in regulacijo temperature v visokotemperaturni valjčni peči HTF skrbijo
termoelementi tipa S, nameščeni po dva na vsako cono. Za kontrolo temperature nehomogenosti
vložka skrbi optični merilnik temperature, ki je nameščen za izhodnimi vrati
visokotemperaturne valjčne peči.
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Slika 14: Vstop plošče v visokotemperaturno valjčno peč HTF [9]

Slika 15: Predogrevni del peči HTF [9]
2.9.8 Hladilna naprava s pripadajočo pripravo hladilnega medija:
Osrednji del linije je hladilna naprava, ki omogoča enakomerno porazdelitev hladilnega medija
– vode. Ohlajanje v hladilni napravi je mogoče na več načinov, in sicer: visokotlačno (8bar), z
možnostjo uporabe visokotlačne zavese ali brez nje, nizkotlačno (4bar) ter možnostjo pršenja
vode – tako imenovano sprej ohlajenje. Hlajenje se izvaja s šobami, ki soumeščene v 48
hladilnih segmentih (24 z zgornje in 24 s spodnje strani) oziroma glavah z regulacijo vklopa in
izklopa ter možnostjo zvezne regulacije pretoka po sekcijah (tri sekcije).
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Transport skozi hladilno napravo poteka po valjčnicah. Vsaka valjčnica ima lasten pogon s
frekvenčnim pretvornikom. Na začetku procesa hlajenja se ustrezno ogrete plošče, ki prihajajo
iz visokotemperaturne valjčne peči, takoj (s predhodno nastavljivo hitrostjo 0,1 m/s in 0,6 m/s)
transportirajo v hladilno napravo. Med samim postopkom hlajenja so plošče v notranjosti
hladilne naprave opcijsko izpostavljene oscilaciji (naprej/nazaj), s čimer je doseženo
enakomerno hlajenje na vseh mestih plošče.
Hladilna naprava ima samostojen sistem za hlajenje in čiščenje hladilne vode. Proces čiščenja
poteka s peščenimi in mehanskimi filtri, proces hlajenja s hladilnimi stolpi pa v zaprtem
tokokrogu.
Hladilni sistem sestavljajo:


Hladilna naprava z vgrajenimi hladilnimi segmenti,



povezovalni kanali za hladilno vodo, strojnica za pripravo hladilne vode WTP (peščeni
filtri, hladilni stolpi, bazeni z vodo, visokotlačne in nizkotlačne črpalke, obtočni črpalki
in samočistilni mehanski filtri).

Slika 16: Hladilna naprava z visoko- in nizkotlačno sekcijo [9]
2.9.9 Nizkotemperaturna valjčna peč LTF:
Nizkotemperaturna valjčna peč LTF služi za popuščanje in napetostno žarjenje specialnih jekel.
Za ogrevanje jeklene debele pločevine plošč skrbi 57 gorilnikov z odprtim plamenom s skupno
močjo 3090 kW. Območje delovnih temperatur se v vseh 7 conah giblje med 400 °C in 800 °C
pri predhodno nastavljivi hitrosti vložka skozi valjčno peč, ki se giblje med 0,1 m/min in 10
m/min.
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Po končani toplotni obdelavi se na liniji HTL na toplotno obdelanih ploščah po potrebi lahko
izvede merjenje trdote po Brinellu (10/3000). S pomočjo robota se izvede lahko tudi plazemski
izrez vzorcev za mehanske in metalografske preiskave. [9]

Slika 17: Nizkotemperaturna valjčna peč LTF z vstopnimi valjčnicami in portalni žerjavom C
[9]

Slika 18: Avtomatiziran merilnik trdote po Brinellu (10/3000) [9]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Analiza pogojev toplotne obdelave superdupleksnega nerjavnega jekla
vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNiMo – 25 – 7 – 4:
V prvem delu smo izvedli analizo toplotno obdelanih plošč na liniji HTL, kjer smo ugotavljali
odvisnost standardnega (normiranega) časa (min/mm) za posamezno ploščo. V analizi smo
upoštevali podatke, ki so bili izmerjeni v obdobju med septembrom 2018 in majem 2020.
Izbranih je bilo 242 plošč različnih debelin. Da izračunamo normirane čase, moramo izvedeti
koliko časa je bila plošča v visokotemperaturni valjčni peči (HTF). Čas plošče v peči lahko
merimo na začetku oz. na glavi plošče (HEAD), ali pa na koncu plošče oz. nogi plošče (TAIL).
Izbrali smo podatke za čas na glavi plošče (TIME IN FURNACE_HEAD). Po izbranih podatkih
lahko izračunamo normiran čas za vsako ploščo tako, da čas v peči delimo z debelino plošče.
Iz podatkov je razvidno, da plošče večje debeline potrebujejo več časa v peči, vendar je bilo
nekaj tudi izjem, ki se ne skladajo s to ugotovitvijo.
3.1.1 Meritev temperaturnega profila na superdupleksnem nerjavnem jeklu vrste
S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNiMo – 25 – 7 – 4, debeline 10 in 20 mm:
Za superdupleksno nerjavno jeklo vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNiMo –25 – 7 – 4,
debeline 10 mm smo s pomočjo termoelementov, ki so bili vstavljeni v predhodno izdelane
izvrtine v plošči, merili temperaturni profil po času plošče v HTF (visokotemperaturna valjčna
peč) na liniji HTL. V plošči so bili na sedmih merilnih točkah vstavljeni termoelementi (tipa
N), da bi ugotovili različna odstopanja na različnih mestih v plošči. T #1 se nahaja na levi strani
glave, T #2 na desni strani glave, T #3 na levi strani sredine, T #4 na levi strani sredine, T #5 v
centru oz. sredini, T #6 na levi strani noge in T #7 na desni strani noge.
Visokotemperaturna peč HTF je sestavljena iz predogrevnega dela in ogrevnega dela. V
predgrevnem je bila temperatura peči nastavljena na 800 °C, v ogrevnem pa je bila ciljna
temperatura 1100 °C. Beležili smo tudi temperaturo ob vstopu plošče v peč, kjer je temperatura
v pregrevnem delu peči zrasla v povprečju do približno 830 °C. Sledil je ogrevni del, v katerem
je temperatura ponovno narasla na največjo vrednost v povprečju približno 1110 °C.
Pri isti vrsti jeklene debele pločevine debeline 20 mm smo merili temperaturni potek po času
plošče v HTF na liniji HTL. Za Razliko od prejšnje analize nismo merili časa ohlajanja. Enako
kot prej je bila temperatura v predgrevnem delu peči 800 °C in v ogrevnem delu 1100 °C.
Temperatura je v predgrevanem delu zrasla na povprečno vrednost približno 816 °C, v
ogrevnem delu pa na povprečno vrednost približno 1103 °C.
3.2 Analiza pogojev toplotne obdelave dupleksnega nerjavnega jekla vrste
S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3:
Analizirali smo jekleno debelo pločevino dupleksnega nerjavnega jekla vrste S32205, Wr. Nr.
1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 na liniji HTL (heat treatment line), pri čemer smo
ugotavljali odvisnost normiranega časa (min/mm) od debeline posamezne plošče. V analizi smo
upoštevali podatke, ki so bili izmerjeni v obdobju med avgustom 2017 in junijem 2020. Izbranih
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je bilo 2423 plošč različnih debelin. Da izračunamo normirane čase, moramo izvedeti, koliko
časa je bila plošča v visokotemperaturni valjčni peči (HTF). Čas plošče v peči lahko merimo na
začetku oz. na glavi plošče (HEAD), lahko pa tudi na koncu plošče oz. nogi plopšče (TAIL).
Izbrali smo podatke za čas na glavi plošče (TIME IN FURNACE_HEAD). Po izbranih podatkih
lahko izračunamo normiran čas za vsako ploščo tako, da čas v peči delimo z debelino. Iz
podatkov je razvidno, da večja kot je debelina plošče, dalj časa bo plošča v peči. Ker smo imeli
toliko primerov, je prišlo tudi do nekaj odstopanj.
3.2.1 Meritve temperaturnega profila na dupleksnem nerjavnem jeklu vrste
S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3, debeline 50 mm:
Za dupleksno nerjavno jeklo S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline
50 mm smo merili temperaturni profil v plošči po času plošče v HTF (visokotemperaturna
valjčna peč) na liniji HTL. V analizi smo upoštevali podatke za obdobje med septembrom 2018
in junijem 2020. V plošči so bili na sedmih merilnih točkah vstavljeni termoelementi (tipa N),
da bi ugotovili različna odstopanja na različnih mestih v plošči. Termoelement T #1 se nahaja
na levi strani glave, T #2 na desni strani glave, T #3 na levi strani sredine, T #4 na levi strani
sredine glede na vzdolžni profil plošče, T #5 v centru oz. sredini, T #6 na levi strani noge in T
#7 na desni strani noge. HTF je sestavljena najprej iz predogrevnega dela in nato iz ogrevnega
dela. V predgrevnem delu je bila temperatura v valjčni peči 800 °C, v ogrevnem delu pa je bila
tokrat ciljna temperatura 1080 °C. Ker je bila v ploščo vstavljena termalna bariera, smo čas
začeli meriti takoj po zagonu programa za bariero, zato so v podatkih vmesni časi pred vstopom
v peč. Po tem smo beležili čas vstopa plošče v peč, kjer je temperatura v predgrevanem delu
dosegla maksimalno povprečno vrednost 793 °C, v ogrevanem delu valjčne peči HTF pa 1080
°C.

Slika 19: Lokacije termoelementov na plošči
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3.3 Simulacija ogrevanja in ohlajanja treh testnih plošč na liniji HTL:
Simulacija ogrevanja in ohlajanja je bila opravljena na podlagi snovnih lastnosti nerjavnega
avstenitnega jekla 1.4404, ki ima primerljive lastnosti kot analizirano superdupleksno nerjavno
jeklo. Debeline testnih plošč dupleksnega in superdupleksnega nerjavnega jekla so bile 10 mm
(S32750, Wr.Nr. 1.4410, EN X2CrNiMo – 25 – 7 – 4 ) in 50 mm (S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN
X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3). Pri simulaciji smo uporabili enodimenzionalno metodo končnih
diferenc in eksplicitno metodo, uporabljali pa smo tudi parabolični tip diferencialne enačbe. [2]

Slika 20: Vzorec dupleks nerjavnega jekla, pripravljen za izrez in testiranje snovnih lastnosti
Simulacija za izračun podatkov ogrevanja in ohlajanja plošče vsebuje temperaturno odvisne
vrednosti oziroma snovne lastnosti nerjavnega jekla, kot so:



Gostota materiala (jekla) – ρ
Toplotna prevodnost – λ



Specifična toplota – Cp

Tabela 1: Snovne lastnosti za avstenitno nerjavno jeklo 1.4404
T [°C]
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Gostota
[kg/m3]
7,98196

Toplotna
prevodnost
[W/(m·K)]

Specifična
toplota
[J/(g·K)]

Toplotna
difuzivnost
[mm2 / s]

Toplotna
prestopnost
[W/(m2·K)]

14,84591

0,44549

4,175

6

Za preverjanje simulacije so bile opravljene še meritve snovnih lastnosti za dupleks nerjavno
jeklo vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50 mm in za
superdupleks nerjavno jeklo vrste vrste S32750, Wr.Nr. 1.4410, EN X2CrNiMo – 25 – 7 – 4
debeline 10 mm na napravi Hot Disk TPS 2200, in sicer na Inštitutu za kovinske materiale in
tehnologijo.
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Tabela 2: Izmerjene snovne lastnosti dupleksnega nerjavnega jekla in superdupleksnega
nerjavnega jekla na napravi Hot Disk TPS 2200
T [°C]

Gostota
[kg/m3]

Toplotna
prevodnost
[W/(m·K)]

Specifična
toplota
[J/(g·K)]

Toplotna
difuzivnost
[mm2 / s]

1.4462

27

7,85636

13,571

3,8631

3,5136

1.4410

27

7,85636

12,814

3,752

3,4155

Izmerjene pa so bile tudi snovne lastnosti dupleks nerjavnega jekla vrste S32205, Wr. Nr.
1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 pri različnih temperaturah, da bi dobili natančnejši prikaz
termodinamičnih parametrov.
Tabela 3: Izračunane snovne lastnosti s programom JMatPro za dupleksno nerjavno jeklo
T [°C]

Gostota
[kg/m3]

Toplotna
prevodnost
[W/(m·K)]

Specifična
toplota
[J/(g·K)]

Toplotna
difuzivnost
[mm2 / s]

900

7,51318

28,11670

0,86762

4,313313

750

7,63199

23,14492

0,64788

4,680835

600

7,63859

23,39654

0,95076

3,22157

26

7,85636

17,07458

0,44288

4,90730

25

7,85671

17,06674

0,44249

4,909151

3.4 Vpliv predogrevne peči HTF na nastanek intermetalnih kristalnih faz po
toplotni obdelavi
3.4.1 Toplotna obdelava vzorcev iz superdupleksnega nerjavnega jekla vrste
S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNiMo – 25 – 7 – 4:
V drugem delu smo ugotavljali vpliv predogrevnega dela visokotemperaturne peči HTF
(800°C) na nastanek intermetalnih faz (faza σ, faza χ itd.). Vzorci za izvedbo laboratorijskega
testa so bili odrezani iz noge plošče v vroče valjanem stanju. Odrezki manjših vzorcev z
oznakami 1.2, 1.3, 1.4 in 1.5 so bili izrezani iz četrtine gledano po širini plošče. Namen toplotne
obdelave je ugotoviti vpliv izločanja in ponovnega raztapljanja intermetalnih faz v
superdupleksnem jeklu pod pogoji, ki veljajo med ogrevanjem v predogrevnem delu
visokotemperaturne peči HTF. Na ta način smo želeli ugotoviti učinke predgrevnega dela peči
HTF, ki je temperaturno neugodna za to vrsto jekla, na naš vzorec. Na vseh vzorcih smo z
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namenom kontrole temperature vzorca uporabili termoelement tipa K (Ni – Cr – Ni), za
beleženje temperature po času vzorca v peči.

Slika 21: Izrezana plošča superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410, ter mere za izrez
vzorcev.

Slika 22: Izrezan vzorec ter privarjen termoelement
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Slika 23: Na vzorec ročno navarjen termoelement

Slika 24: Peč, v kateri so bili toplotno obdelani naši vzorci
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Pogoji toplotne obdelave:


Vzorec 1.2: Segrevanje na 800 °C, zadrževanje (800 °C) 15 minut, gašenje v vodi.



Vzorec 1.3: Segrevanje na 800 °C, zadrževanje (800 °C) 30 minut, gašenje v vodi.



Vzorec 1.4: Segrevanje na 800 °C, zadrževanje (800 °C) 60 minut, gašenje v vodi.




Vzorec 1.2: Segrevanje na 1100 °C, zadrževanje (1100 °C) 20 minut, gašenje v vodi.
Vzorec 1.3: Segrevanje na 1100 °C, zadrževanje (1100 °C) 20 minut, gašenje v vodi.



Vzorec 1.4: Segrevanje na 1100 °C, zadrževanje (1100 °C) 20 minut, gašenje v vodi.



Vzorec 1.5: Segrevanje na 800°C, zadrževanje (800°C) 30 minut, segrevanje na 1100
°C, zadrževanje (1100 °C) 20 minut, gašenje v vodi.

Vzorci 1.2, 1.3 in 1.4 so bili najprej predhodno žarjeni na 800 °C, nato pa so se v različno dolgih
časovnih intervalih zadrževali na tej temperaturi, da bi ugotovili vpliv časa zadrževanja na
količino izločene intermetalne faze. Vzorec 1.2 je bil zadržan 15 minut, vzorec 1.3 30 minut in
vzorec 1.4 eno uro. Po zadrževanju vzorcev je sledilo hitro gašenje v vodi. Na vseh vzorcih je
bil navarjen termoelement tipa K za merjenje temperaturnega profila vzorca po času v peči.
Vzorec 1.5 je bil v valjanem stanju, toplotno obdelavo na njem pa smo naredili v enem koraku
(najprej segrevanje na 800 °C, nato zadrževanje 30 min, potem spet segrevanje na 1100 °C in
zadrževanje 20 min ter na koncu gašenje v vodi). Zadrževanje 20 minut na temperaturi 1100
°C smo izvajali z namenom ugotavljanja vpliva časa zadrževanja na raztapljanje intermetalnih
faz.
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3.4.2 Priprava vzorca za metalografsko analizo
Vzorce najprej pripravimo tako, da iz jekla izrečemo majhno kocko na napravi Struers za
rezanje vzorcev, ki se nato pripravi za metalografski obrus. Priprava vzorcev za metalografsko
analizo poteka v več fazah. V prvi fazi smo vzorce vstavili v polimerno maso, imenovano
bakelit (prevodni). V drugi fazi je sledilo brušenje na napravi Struers, in sicer najprej grobo
brušenje s kamnom in nato brušenje z brusnimi papirji različnih granulacij (120, 220, 320, 500
in 1200). V tretji fazi smo vzorce polirali z glinico z velikostjo delcev 0,05 µm ter po končnem
poliranju vzorce splaknili z vodo, jih polili z alkoholom in posušili na vročem zraku. Na koncu
smo vzorce še jedkali z 10 % oksalno kislino (C2H2O4·2H2O) Tako pripravljeni vzorci so bili
primerni za mikroskopijo.

Slika 25: Izrez vzorca za metalografski obrus in jedkanje
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Slika 20: Naprava Struers za rezanje vzorcev

Slika 27: a) Vlaganje vzorca v bakelit, b) grobo brušenje, c) fino brušenje in d) poliranje
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3.4.3 Svetlobni mikroskop:
Mikrostrukturo superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 smo opazovali pod
svetlobnim mikroskopom ZEISS. Mikroskop omogoča opazovanje površine metalografskih
vzorcev v temnem polju, svetlem polju, diferenčno – infrardečem kontrastu in polarizirani
svetlobi. Svetlobni mikroskop je opremljen z digitalno kamero za zajemanje slike in
programsko opremo za obdelavo in analizo slike (npr. omogoča merjenje velikosti zrn, deleža
faz itd.). Slike smo naredili pri treh različnih povečavah: 100-, 200- in 500-kratni povečavi. [6]

Slika 28: Svetlobni mikroskop ZEISS (SIJ Acroni d. o. o.)
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA
4.1 Analiza pogojev toplotne obdelave superdupleksnega nerjavnega jekla
vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNiMo – 25 – 7 – 4 različnih debelin:

Slika 29: Graf; normiran čas v odvisnosti od debeline plošč superdupleksnega nerjavnega
jekla Wr. Nr. 14410
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Graf prikazuje podatke standardnega (normiranega) časa v odvisnosti od debeline pločevine
posameznih plošč superdupleksnega nerjavnega jekla vrste Wr. Nr. 1.4410.
Rezultate na grafu skozi podatke ustrezno zajame eksponentna funkcija, vidna pa so tri večja
odstopanja. Dve plošči imata glede na povprečno debelino močno povišan čas v peči, ena plošča
večje debeline pa ima precej krajši čas v peči. Predpisani pogoji ogrevanja so bili naslednji:
max. T = 1100 °C; za debeline med 8 in 16 mm je normiran čas 4 min/mm, za debeline med 16
in 41 mm pa 5 min/mm.
Tabela nam prikazuje, kakšna so odstopanja povprečnega normiranega časa znotraj debelinskih
razredov glede na predpisano recepturo.
Tabela 4: Normirani časi znotraj debelinskih razredov iz recepture in iz podatkov, za
superdupleks nerjavno jeklo vrste Wr. Nr. 1.4410
Debelina [mm]

8–16

16–41

Receptura [min/mm]

5

4

Vrednosti brez
[min/mm]

odstopanj 5,06

3,87
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Slika 21: Graf: normiran čas v odvisnosti od debeline plošč superdupleksnega nerjavnega
jekla Wr. Nr. 1.4410, z zajetimi odstopajočimi vrednostmi
30

Graf prikazuje tri odstopajoče vrednosti normiranih časov od ostalih podatkov.
Vzrok za odstopanje vrednosti je izpad sistemov na proizvodni liniji HTL. Najbolj pogosti
vzroki za izpad, ki je posledično vplival na odstopane vrednosti, so: napaka senzorjev v
visokotemperaturni valjčni peči, napaka ventilov v hladilni napravi, izpad električne energije,
itd.
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4.2 Analiza pogojev toplotne obdelave dupleksnega nerjavnega jekla vrste
S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 različnih debelin:

Slika 22: Graf: normiran čas v odvisnosti od debeline plošč superdupleksnega nerjavnega
jekla Wr. Nr. 1.4462 z zajetimi odstopajočimi vrednostmi
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Graf prikazuje podatke standardnega (normiranega) časa v odvisnosti od debeline pločevine
posameznih plošč superdupleks nerjavnega jekla vrste Wr. Nr. 1.4462.
Podatke na grafu ustrezno zajame logaritemska krivulja, a vidimo lahko tudi, da je prišlo do
nekaj odstopanj. Odstopanja so se pojavila pri debelejših ploščah, in sicer v obliki zelo kratkih
časov. Predpisani pogoji ogrevanja so bili: max. T = 1080 °C, za plošče debeline med 6 in 25
mm je bil normiran čas 2,2 min/mm, za plošče debeline med 25 in 82 mm pa 2,3 min/mm.
Tabela nam prikazuje, kakšna so odstopanja povprečnega normiranega časa znotraj debelinskih
razredov glede na predpisano recepturo.
Tabela 5: Normirani časi znotraj debelinskih razredov iz recepture in iz podatkov, za dupleksno
nerjavno jeklo vrste Wr. Nr. 1.4462
Debelina
[mm]

6-10

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-82

Receptura
2,30
[min/mm]

2,30

2,30

2,30

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

Vrednosti
(brez
2,47
odst.)
[min/mm]

2,53

2,40

2,35

2,24

2,27

2,27

2,25

2,24

2,23
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Slika 23: Graf: normiran čas v odvisnosti od debeline plošč superdupleksnega nerjavnega
jekla Wr. Nr. 1.4462, z zajetimi odstopajočimi vrednostmi
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Graf nam prikazuje odstopanje normiranih časov na sedmih ploščah od ostalih podatkov.
Vzrok za odstopajoče vrednosti je izpad proizvodnje sistema na liniji HTL. Vzrok za odstopanje
je lahko tudi: napaka senzorjev v visokotemperaturni valjčni peči, napaka ventilov v hladilni
napravi, izpad električne energije itd.

35

4.3 Meritve temperaturnega profila na superdupleksnem nerjavnem jeklu
vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm:

Slika 24: Raztopno žarjenje in ohlajanje prosto na zraku superdupleksnega nerjavnega jekla
Wr. Nr. 1.4410, debeline 10 mm
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Graf prikazuje odvisnost temperature od časovnega poteka plošče na HTL liniji, in sicer v
predogrevnem in ogrevnem delu peči HTF. Beležili smo tudi hitrost ohlajanja prosto na zraku.
Zaradi uporabljene termalne bariere, ki je bila nameščena na površini plošče, ohlajanja z vodo
v tem primeru ni bilo mogoče izvesti.
Čas plošče v peči je znašal približno 57 minut. Beležili smo tudi ohlajanje (na zraku) v intervalih
950–600 °C, 600–500 °C, 500–400 °C, 400–200 °C in 200°C–Sobna temperatura. Čas
ohlajanja za mesti merjenja temperature T #1 in T #2 (leva in desna stran noge) vna vseh
intervalih je bil zelo kratek in močno odstopa od časa ohlajanja za ostala merjena mesta
temperature. V prvem intervalu (950–600 °C) je bil povprečen čas ohlajanja 65,5 sekund,
povprečna ohlajevalna hitrost pa 8,3 °C/s. V intervalu 600–500 °C je bil povprečen čas
ohlajanja 47,4 sekund, povprečna hitrost ohlajanja pa 3,09 °C/s. V intervalu 500–400 °C je bila
povprečen čas ohlajanja 77 sekund, povprečna hitrost ohlajanja pa 1,92 °C/s. V intervalu 400–
200 °C je bila povprečen čas ohlajanja 376,6 sekund, povprečna hitrost ohlajanja pa 0,87 °C/s.
V zadnjem intervalu od 200°C do sobne temperature pa je bil povprečen čas ohlajanja 2068
sekund in povprečna hitrost ohlajanja 0,072 °C/s.
Skupna povprečna hitrost ohlajanja na vseh intervalih je bila 2,85 °C/s. Opravil sem še
primerjavo normiranega časa na relaciji predpisane vrednosti znotraj debelinskih razredov iz
recepture od normirane vrednosti plošče v peči.
Tabela nam prikazuje, kakšna so odstopanja povprečnega normiranega časa znotraj debelinskih
razredov od predpisane recepture.
Tabela 6: Normirani časi znotraj debelinskih razredov po recepturi in iz podatkov za
superdupleksno nerjavno jeklo vrste Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm
Normiran čas [min/mm]

Debelina [mm]

Receptura

5

8–16

Plošča

5,7

10
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Slika 25: Graf raztopnega žarjenja in ohlajanja superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr.
1.4410 debeline 10 mm v zoženem območju
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Graf v zoženem območju temperature o odvisnosti od časa, je tu na voljo za natančnejše
ugotavljanje odstopanja od ciljne temperature in največjega odstopanja vrednosti
termoelementa na plošči.
Maksimalno tolerančno odstopanje, ki smo mu sledili, je ±14 °C. Temperaturno odstopanje je
opredeljeno v NOROSK M 650 + ankes. Pri temperaturi 1100 °C smo v peči izmerili minimalno
T, ki jo je izmeril termoelement T #6 (leva stran noge) in je znašala 1084,1 °C (odstopanje: –
15,9 °C), kar ni znotraj tolerančnega območja. Izmerili smo tudi povprečno najnižjo vrednost
za termoelemente, ki pa je znašala 1090,5 °C (odstopanje: –9,5°C) – ta pa je znotraj
tolerančnega območja.
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4.4 Meritev temperaturnega profila na superdupleksnem nerjavnem jeklu
vrste S32750, Wr.Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 20 mm:

Slika 26: Graf raztopnega žarjenja in ohlajanja superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr.
1.4410 debeline 20 mm
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Graf prikazuje odvisnost temperature od časovnega poteka plošče na HTL liniji, in sicer v
predogrevnem in ogrevnem delu v peči HTF. Ohlajanja v tem primeru nismo beležili.
Čas plošče v peči je znašal 85 minut, kar je tudi končni čas, saj ohlajanja nismo merili. Krivulja
na grafu je še dosledna kot pri debelini 10 mm, vendar prav tako močno odstopata mesti
merjenja temperature T #1 in T #2 (leva in desna stran glave), ki sta bila verjetno nameščeni
bližje robu plošče kot ostali termoelementi na robovih. Opravil sem še primerjavo normiranega
časa na relaciji predpisane vrednosti znotraj debelinskih razredov iz recepture od normirane
vrednosti plošče v peči.
Tabela prikazuje, kakšna so odstopanja povprečnega normiranega časa znotraj debelinskih
razredov od predpisane recepture.
Tabela 7: Normirani časi znotraj debelinskih razredov po recepturi in iz podatkov, za
superdupleks nerjavno jeklo vrste 1.4410 in debeline 20 mm
Normiran čas [min/mm]

Debelina [mm]

Receptura

4

16–41

Plošča

4,25

20
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Slika 27: Graf raztopnega žarjenja in ohlajanja superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr.
1.4410 debeline 20 mm v zoženem območju
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Graf v zoženem območju temperature v odvisnosti časa je tu na voljo za natančnejše
ugotavljanje odstopanja od ciljne temperature in največjega odstopanja vrednosti
termoelementa na plošči.
Maksimalno tolerančno odstopanje, ki smo mu sledili, je ±14 °C. Temperaturno odstopanje je
opredeljeno v NOROSK M 650 + ankes. Pri temperaturi 1100 °C smo izmerili minimalno
temperaturo, ki jo je beležil termoelement T #1 (leva stran glave) in je znašala 1089,8 °C
(odstopanje: –10,2 °C), kar je znotraj tolerančnega območja. Izmerili smo tudi povprečno
vrednost minimalne temperature, ki je znašala 1095,6 °C (odstopanje: –4,4 °C), kar je tudi
znotraj tolerančnega območja. Iz teh dveh podatkov je razvidno, da so odstopanja temperature
manjša kot pri isti plošči tanjše debeline, kar je logično.
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4.5 Meritev temperaturnega profila na dupleksnem nerjavnem jeklu vrste
S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50 mm:

Slika 28: Graf raztopnega žarjenja in ohlajanja dupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4462
debeline 50 mm
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Graf prikazuje odvisnost temperature od časovnega poteka plošče dupleks nerjavnega jekla
vrste Wr. Nr. 1.4462 debeline 50 mm na HTL liniji, in sicer v predogrevnem in ogrevnem delu
peči HTF. Beležili smo tudi ohlajanje prosto na zraku.
Čas plošče v peči je bil 116 minut, nato je sledilo ohlajanje na zraku. Čas ohlajanja smo beležili
v intervalu 950–600 °C. Časi ohlajanja so bili na vseh mestih merjenja temperature na plošči
zelo podobni; manjša odstopanja so se pojavila samo na mestih T #4 in T #5. Časi ohlajanja so
znašali med 11 in 14 minut, izračunana povprečna hitrost ohlajanja na vseh mestih merjenja
temperature pa je znašala 0,57 °C/s oz. 34 °C/min. Z ohlajanjem vred je skupni čas poteka
plošče znašal 134 minut.
Opravil sem še primerjavo normiranega časa na relaciji predpisane vrednosti znotraj
debelinskih razredov iz recepture od normirane vrednosti plošče v peči. Času v peči je bilo treba
odšteti 5 min zaradi zadrževanja plošče v peči, tako je skupni čas v peči znašal 111 minut.
Tabela nam prikazuje, kakšna so odstopanja povprečnega normiranega časa znotraj debelinskih
razredov od predpisane recepture.
Tabela 8: Normirani časi znotraj debelinskih razredov po recepturi in iz podatkov za dupleksno
nerjavno jeklo vrste Wr. Nr. 1.4462
Normiran čas [min/mm]

Debelina [mm]

Receptura

2,20

25–82

Plošča

2,22

50
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Slika 29: Graf raztopnega žarjenja in ohlajanja dupleks nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4462,
debeline 50 mm, v zoženem območju
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Graf v zmanjšanem območju temperature v odvisnosti od časa je tu na voljo za natančnejše
ugotavljanje odstopanja od ciljne temperature in največjega odstopanja vrednosti
termoelementa na plošči. Maksimalno tolerančno odstopanje, ki smo mu sledili, je ± 14 °C.
Temperaturno odstopanje je opredeljeno v NOROSK M 650 + ankes. Pri temperaturi 1080 °C
smo v peči izmerili minimalno T, ki je znašala 1073,4 °C (odstopanje: –6,6°C), kar je znotraj
tolerančnega območja. Izmerili smo tudi povprečno najnižjo vrednost za vse termoelemente, ki
je znašala 1077,5 °C (odstopanje: –2,5°C), kar je prav tako znotraj tolerančnega območja.

47

4.6 Simulacija ogrevanja in ohlajanja treh testnih plošč
4.6.1 Superdupleksno nerjavno jeklo vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi –
22 – 5 – 3 debeline 10 mm:

Slika 30: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm
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4.6.2 Superdupleksno nerjavno jeklo vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi –
22 – 5 – 3 debeline 20 mm:

Slika 31: Graf raztopnega žarjenja, ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm
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4.6.3 Dupleksno nerjavno jeklo vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22
– 5 – 3 debeline 50 mm:

Slika 32: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja dupleks nerjavnega
jekla vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50 mm
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Simulacija ogrevanja in ohlajanja nam pokaže, da se izmerjene vrednosti dobro ujemajo z
izračunanimi. Nekoliko bolj problematična je temperatura peči. Ko namreč vstavimo ploščo v
peč, ta ploščo ohladi. Izmed vseh temperatur peči, ki so bile na voljo, sem analiziral profil tiste
cone, v kateri se peč zaradi plošče najbolj ohladi. To sem opisal s trikotnim približkom. Na ta
način sem simuliral tudi pri stopničasti temperaturi peči, torej te ohladitve peči sploh nisem
upošteval. Izmerjena krivulja se nahaja nekje med obema krivuljama. Odstopanja pri vseh treh
ploščah so si podobna.
Pri ploščah debeline 10 mm in 50 mm sen posnel tudi hlajenje na zraku. Ujemanje z meritvijo
je obakrat na visoki stopnji, in tudi ujemanje obeh odstopanj je podobno. Grafi v zoženem
območju so prikazani v prilogah.
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4.7 Laboratorijska toplotna obdelava superdupleksnega nerjavnega jekla
vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 in debeline 10 mm

Slika 33: Graf temperaturnega profila laboratorijske toplotne obdelave vzorca
superdupleksnega nerjavnega jekla vrste Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm
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Graf prikazuje odvisnost temperature od časovnega poteka plošče v peči za laboratorijsko
toplotno obdelavo vzorca superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm.
S pomočjo navarjenega termoelementa je bilo mogoče spremljati tudi ohlajanje, in sicer
ohlajanje z gašenjem v vodi.
Čas vzorca v peči je bil 87 minut, nato je sledilo hitro ohlajanje v vodi. Hitrost ohlajanja smo
beležili v intervalu 950–600°C, znašala je 554,3 °C/s.
Vzorec smo pri 800 °C zadrževali 30 minut, da bi ugotovili vpliv predogrevnega dela peči na
razvoj mikrostrukture oziroma izločanje intermetalnih faz.
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4.8 Metalografske analize:
Metalografske analize smo opravili na toplotno obdelanem vzorcu superdupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm.
Superdupleksna nerjavna jekla so bolj legirana od dupleksnih nerjavnih jekel in posledično so
tudi bolj občutljiva na izločanje intermetalnih faz, zato sem se odločil za metalografsko
preiskavo vzorca superdupleksnega nerjavnega jekla.
Pri toplotni obdelavi tega jekla in tudi ostalih nerjavnih jekel debele pločevine je največji
problem faza σ. Faza σ je intermetalna spojina Fe, Cr in Mo, ki se pojavlja v temperaturnem
območju 950–600 °C. Odvisna je od deleža legirnih elementov ter slabo vpliva na mehanske
lastnosti. Hitro ohlajanje je namenjeno temu, da do izločanja faze σne pride, vendar je
popolnoma ne moremo preprečiti.
Vzrok za nastanek faze je doseganje nezadostne kritične hitrosti ohlajanja. Tudi če ves čas
hladimo z vodo, je hitrost ohlajanja odvisna od debeline plošče. Niti pri povišanem koeficientu
toplotne prestopnosti hladilnega sredstva ne moremo preseči določene maksimalne hitrosti
ohlajanja, ki je odvisna od debeline plošče. [7]
4.8.1 Mikrostruktura toplotno obdelanih vzorcev:
Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi
– 22 – 5 – 3 debeline 10 mm je bila opravljena na svetlobnem mikroskopu. Toplotna obdelava
je bila opravljena v dveh korakih. Najprej so bili vzorci ogreti na 800 °C ter zadržani na tej
temperaturi v časovnih intervalih 15 minut, 30 minut in eno uro. Nato so bili raztopno žarjeni
na 1100 °C ter na njej zadržani za določen čas do hitrega ohlajanja v vodi. Na vzorcu 1.5, ki je
bil v valjanem stanju, smo toplotno obdelavo za primerjavo opravili v enem koraku, da bi na
meritvah dobili krivuljo, ki bi bila podobna krivulji iz realne proizvodnje na liniji HTL.

Slika 34: Mikrostruktura vroče valjanega superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1,4410;
pri 500x povečavi
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Pri vzorcu, ki je bil pred toplotno obdelavo v vroče valjanem stanju, se vidijo manjše količine
izločene intermetalne faze (slika 34), do česar je prišlo zaradi počasnega ohlajanja med
procesom vročega preoblikovanja.

Slika 35: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410, segrevanega na
800°C ter zadržanega 15 minut; pri 200x povečavi
Na fazni meji ferit-avstenit je že po 15 minutah zadrževanja na 800°C opaziti večje količine
izločene intermetalne faze (slika 35). Gre namreč za fazo σ, ki se pri vseh dupleksnih in
superdupleksnih nerjavnih jeklih pojavi v območju 600 – 950°C, raztaplja pa se na
temperaturah raztopnega žarjenja (1100 °C).

Slika 36: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410, segrevanega na
800°C ter zadržanega 30 minut; pri 200x povečavi
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Po 30 minutah zadrževanja na 800 °C je količina izločene intermetalne faze σ na videz podobna
kot po 15 minutah zadrževanja (slika 36).

Slika 37: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410, segrevanega na
800 °C ter zadržanega 60 minut; pri 200x povečavi
Prav tako kot po 15 in 30 minutah zadrževanja na 800°C se intermetalne faze σ izločajo po 60
minutah, le da s časom zadrževanja razvijajo svojo obliko (slika 37).

Slika 38: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410, segrevanega s
temperature 800 °C (zadržanega 15 minut) na temperaturo 1100°C; pri 500x povečavi
Po žarjenju in gašenju na temperaturi 1100°C ne opazimo več faze sigma (slika 38).
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Slika 39: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410, segrevanega s
temperature 800 °C (zadržanega 30 minut) na temperaturo 1100 °C; pri 500x povečavi
Podobno kot pri vzorcu, ki smo ga na 800 °C zadrževali 15 minut, se zdi, da je mikrostruktura
podobna osnovni, vendar lahko opazimo dobro izpostavljene koherentne in nekoherentne
dvojčične meje (slika 39).

Slika 40: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410, segrevanega s
temperature 800 °C (zadržanega 60 minut) na temperaturo 1100 °C; pri 500x povečavi
Mikrostruktura je podobna tisti vzorca, ki smo ga na 800 °C zadrževali 30 minut (slika 40).
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Slika 41: Mikrostruktura toplotno obdelanega superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr.
1.4410 iz predhodno vroče valjanega stanja; pri 500x povečavi
Pri toplotni obdelavi vzorca iz začetnega valjanega stanja (800 °C, 30 min in 1100°C, 20 min)
iz analize ni razvidna prisotnost intermetalnih faz ali njihovih oblik (slika 41), prisotne pa so
večinoma koherentne dvojčične meje. Ugotovili smo, da zadrževanje v predgrevnem delu na
800 °C na koncu ni vplivalo na razvoj končne mikrostrukture oz. končnih lastnosti jekla.
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5 ZAKJUČKI


Pri analizi jeklene debele pločevine superdupleksnega nerjavnega jekla vrste S32750,
Wr.Nr. 1.4410, EN X2CrNiMo – 25 – 7 – 4 in dupleksnega nerjavnega jekla vrste S32205,
Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 za več plošč različnih debelin sem iz
podatkov ugotovil, da debelejša kot je plošča, dalj časa bo v peči, vzrok za odstopanja, ki
so se pojavila, pa je bil izpad proizvodnje na liniji HTL. Najpogostejši vzroki za izpade so
napake senzorjev v visokotemperaturni valjčni peči, napake ventilov v hladilni napravi,
izpad električne energije itd. Kljub odstopajočim vrednostim se rezultati normiranih časov
v različnih debelinskih razredih dobro ujemajo s predpisano recepturo. Za superdupleksno
jeklo je za debelinski razred 8–16 mm predpisana vrednost normiranega časa 5 min/mm,
izmerjene vrednosti pa so bile v povprečju 5,06 min/mm. Za debelinski razred 16–41 mm
je predpisana vrednost 4 min/mm, izmerjena pa 3,87 min/mm. Za dupleksno nerjavno jeklo
so znotraj debelinskega razreda 6–25 mm in 25–82 mm predpisane vrednosti normiranih
časov 2,3 in 2,2 min/mm. Izmerjene vrednosti za prvi interval so bile v povprečju 2,44
min/mm, za drugi interval pa 2,25 min/mm. Iz povedanega izhaja, da smo z rezultati lahko
zadovoljni.



Pri analizi jeklene debele pločevine superdupleksnega nerjavnega jekla vrste S32750
debeline 10 mm smo merili temperaturni profil plošče v peči na liniji HTL. Temperaturni
profil na plošči je precej konstanten, razen na mestih T #1 in T #2 (leva in desna stran
glave), kjer sta bila termoelementa verjetno vstavljena bližje robu plošče kot ostali
termoelementi, ki so bili vstavljeni ob stran plošče. To je privedlo do hitrejšega ogrevanja
in hitrejšega ohlajanja od ostalih merilnih mest. Zabeležili smo tudi ohlajanje (prosto na
zraku), iz katerega je bilo mogoče izračunati povprečno hitrost ohlajanja na intervalu 950–
600 °C. Znašala je 8,3 °C/s. Opravil sem še primerjavo normiranega časa na relaciji
predpisane vrednosti znotraj debelinskih razredov iz recepture in normirane vrednosti
plošče v peči ter ugotovil, da se izmerjene vrednosti dobro ujemajo s predpisano recepturo.
Opazoval sem odstopanja temperature v ogrevanem delu (1100 °C), kjer sem ugotovil, da
je minimalna temperatura, ki jo je izmeril termoelement T #6 (leva stran noge), izven
tolerančnega območja (odstopanje: –15,9 °C). Razlog za to je bilo hitro ohlajanje peči in
posledično plošče po temperaturnem prenihaju. Izračunal sem tudi povprečno najnižjo
vrednost za vse termoelemente, ki pa je bila znotraj tolerančnega območja (odstopanje: –
9,5 °C).



Pri analizi jeklene debele pločevine superdupleksnega nerjavnega jekla vrste S32750
debeline 20 mm smo prav tako merili temperaturni profil plošče v peči HTL, vendar brez
beleženja ohlajanja, saj je bila na ploščo vstavljena termalna bariera. Takoj smo videli, da
so beležene temperature v plošči bolj konstantne kot pri plošči iste kvalitete, a z debelino
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10 mm. Prav tako sta odstopali merilni mesti T #1 in T #2 (leva in desna stran noge).
Opravil sem še primerjavo normiranega časa na relaciji predpisane vrednosti znotraj
debelinskih razredov iz recepture in normirane vrednosti plošče v peči ter ugotovil, da se
izmerjene vrednosti dobro ujemajo s predpisano recepturo. Opazoval sem še odstopanje
temperature v ogrevanem delu (1100 °C), pri čemer sem ugotovil, da je minimalna
temperatura, ki jo je beležil termoelement T #1 (leva stran glave), bila znotraj tolerančnega
območja (odstopanje: –10,2 °C). Izračunal sem tudi povprečno vrednost minimalne
temperature, ki je bila prav tako znotraj tolerančnega območja (odstopanje: –4,4 °C). Iz teh
dveh podatkov je razvidno, da so odstopanja temperature manjša kot pri enaki plošči tanjše
debeline, kar smo pričakovali.


Pri analizi jeklene debele pločevine dupleksnega nerjavnega jekla vrste S32205 debeline
50 mm smo tudi merili profil plošče v peči na liniji HTL ter beležili ohlajanje na zraku.
Temperature na plošči so precej konstantne, manjša odstopanja pa smo beležili na mestih
T #3 T #4 in T #5 (leva in desna stran sredine in center). Beležili smo tudi ohlajanje (na
zraku), iz katerega je bilo mogoče izračunati hitrost ohlajanja na intervalu med 800 °C in
500 °C. Znašala je 0,35 °C/s. Opravil sem še primerjavo normiranega časa na relaciji
predpisane vrednosti znotraj debelinskih razredov iz recepture in normirane vrednosti
plošče v peči ter ugotovil, da se izmerjene vrednosti dobro ujemajo s predpisano recepturo.
Opazoval sem odstopanje temperature v ogrevnem delu (1080 °C), pri čemer sem ugotovil,
da je minimalna temperatura znotraj tolerančnega območja (odstopanje: –6,6 °C). Izračunal
sem tudi povprečno najnižjo vrednost za vse termoelemente, ki je bila prav tako znotraj
tolerančnega območja (odstopanje: –2,5 °C).



Krivulje simulacij ogrevanja in ohlajanja, ki so bile pridobljene na podlagi materialnih
lastnosti avstenitnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4404, se dobro ujemajo z izmerjenimi
vrednostmi za naše jeklo različnih debelin. Ugotovili smo, da edini problem predstavlja
temperatura peči, saj ko vstavimo ploščo v peč, le-ta ploščo ohladi. Odstopanja pri vseh
treh ploščah so si podobna. Za plošči debelin 10 mm in 50 mm smo posneli tudi hlajenje
na zraku. Ujemanje z meritvijo je obakrat dobro, pa tudi ujemanje obeh odstopanj je
podobno.



Po končani metalografski preiskavi toplotno obdelanih vzorcev smo ugotovili, da se pri
ogrevanju superdupleksnega nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi
– 22 – 5 – 3 debeline 10 mm pri 800 °C izloči nezanemarljiva količina intermetalne faze
(večinoma σ). Prav tako smo videli, da pri zadrževanju na tej temperaturi v časovnih
intervalih 15, 30 in 60 minut ne prihaja do bistvene razlike pri količinah raztopljene
intermetalne faze, pač pa da prihaja le do delnega razvoja oblike intermetalne faze z
naraščajočim časom zadrževanja na konstantni temperaturi. Pri raztopnem žarjenju na 1100
°C in zadrževanju za določen čas ni več zaznati intermetalnih faz, prisotne pa so koherentne
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in nekoherentne dvojčične meje. Na delež raztopljene intermetalne faze torej vpliva
temperaturno območje, na obliko intermetalne faze pa čas zadrževanja na preizkuševalni
temperaturi.


Rezultati laboratorijske toplotne obdelave vzorca superdupleksnega nerjavnega jekla vrste
S32750, Wr.Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm, ki smo jo opravili v
enem koraku, nam povedo, da zadrževanje v predogrevnem delu peči (800 °C) ne vpliva
na razvoj končne mikrostrukture oz. na končne lastnosti jekla po raztopnem žarjenju na
temperaturi 1100 °C.
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Priloga 1: Krivulje simulacij
Priloga 1-1: Superdupeksno nerjavno jeklo vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN
X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm:

Slika 1: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3, debeline 10 mm, v
zoženem območju (predogrevna cona)
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Slika 2: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm, v
zoženem območju (ogrevna cona)
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Slika 3: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm, v
zoženem območju (ohlajanje)
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Priloga 1-2: Superdupleksno nerjavno jeklo vrste S32750, Wr.Nr. 1.4410, EN
X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 20 mm:

Slika 4: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 20 mm, v
zoženem območju (predogrevna cona)
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Slika 5: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 20 mm, v
zoženem območju (ogrevna cona)
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Priloga 1-3: Dupleksno nerjavno jeklo vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN
X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50 mm:

Slika 6: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja dupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50
mm, v zoženem območju (predogrevna cona)

69

Slika 7: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja dupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50
mm, v zoženem območju (ogrevna cona)
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Slika 8: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja dupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50
mm, v zoženem območju (ohlajanje)
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Priloga 2: Laboratorijska toplotna obdelava vzorcev superdupleksnega
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3
debeline 10 mm:
Priloga 2-1: Vzorec 1.2:

Slika 9: Graf segrevanja (800 °C) in zadrževanja (15 min) vzorca (1.2) superdupleksnega
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm
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Slika 10: Graf segrevanja (1100 °C) in zadrževanja (20 min) vzorca (1.2) superdupleksnega
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm
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Priloga 2-2: Vzorec 1.3:

Slika 11: Graf segrevanja (800 °C) in zadrževanja (30 min) vzorca (1.3) superdupleksnega
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm
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Slika 12: Graf segrevanja (1100 °C) in zadrževanja (20 min) vzorca (1.3) superdupleksnega
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm
75

Priloga 2-3: Vzorec 1.4:

Slika 13: Graf segrevanja (800 °C) in zadrževanja (60 min) vzorca (1.4) superdupleksnega
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm
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Slika 14: Graf segrevanja (1100 °C) in zadrževanja (20 min) vzorca (1.4) superdupleksnega
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm
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Priloga 2-4: Vzorec 1.5:

Slika 15: Graf ohlajanja vzorca (1.5) superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 14410
debeline 10 mm
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Priloga 3: Mikrostrukture

Slika 16: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter
zadržanega 15 minut; pri 100-kratni povečavi, ferit, avstenit, σ faza

Slika 17: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter
zadržanega 15 minut; pri 500-kratni povečavi
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Slika 18: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter
zadržanega 30 minut; pri 100-kratni povečavi

Slika 19: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter
zadržanega 30 minut; pri 500-kratni povečavi
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Slika 20: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter
zadržanega 60 minut; pri 100-kratni povečavi

Slika 21: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter
zadržanega 60 minut; pri 500-kratni povečavi
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Slika 22: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410 po vroče valjanem stanju;
pri 100-kratni povečavi

Slika 23: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C
ter zadržanega 15 minut; pri 100-kratni povečavi
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Slika 24: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C
ter zadržanega 15 minut; pri 200-kratni povečavi

Slika 25: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C
ter zadržanega 30 minut; pri 100-kratni povečavi
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Slika 26: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C
ter zadržanega 30 minut; pri 200-kratni povečavi

Slika 27: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C
ter zadržanega 60 minut; pri 100-kratni povečavi
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Slika 28: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C
ter zadržanega 60 minut; pri 200-kratni povečavi

Slika 29: Mikrostruktura toplotno obdelanega superdupleksnega nerjavnega jekla 4410 iz
valjanega stanja; pri 100-kratni povečavi
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Slika 30: Mikrostruktura toplotno obdelanega superdupleksnega nerjavnega jekla 4410 iz
predhodno vroče valjanega stanja; pri 200-kratni povečavi
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