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IZVLEČEK
V diplomskem delu so predstavljene težave, ki se pojavljajo pri tlačnem litju in možnosti za
njihovo odpravo. Najpogostejše poškodbe so razpoke, erozija, korozija, abrazijska in
adhezijska obraba komponent za tlačno litje.
V diplomskem delu je predstavljen postopek popravila orodij za tlačno litje z navarjanjem
dodajnega materiala v obliki žice. Optimizacija z navarjanjem je bila osredotočena predvsem
na orodja kot so bati in komore, ki so najbolj izpostavljene poškodbam pri tlačnem litju.
Navarjanje je potekalo z enakimi parametri na tri različne osnovne materiale (W.Nr.1.2343,
W.Nr.1.7225 in W.Nr.1.0570) in z dvema dodajnima materialoma, in sicer z bakrom in z
mešanico bakra in berilija. Nato je bila izračunana stopnja cone razmešanja, ki je odločilen
pokazatelj o uspešnosti navarjanja.
Dodajna materiala z oznakama Cu in CuBe omogočata dobro toplotno prevodnost, imata
dobre drsne lastnosti in dobro sposobnost plastične deformacije pri sami uporabi.
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ABSTRACT
In this thesis the most common problems occuring during die casting are presented as well as
possibilities of mitigating these problems. The most frequent damage is due cracks, erosion,
corrosion, abrasion and adhesion wear on components for die casting. In diploma thesis the
procedure for the die casting tool repairement is presented by tool surfacing with an additive
material in the form of a wire. Optimization of the cladding has been focused primarily on
tools such as pistons and chambers, which are most exposed to damage in die casting.
Surfacing was conducted with the same parameters on the three different basic materials
(W.Nr.1.2343, W.Nr.1.7225 and W.Nr.1.0570) and two filler materials, containing the Cu and
the CuBe. Then I calculated level of mixing zone, which is the basic indicator of performance
surfacing. The filler material Cu and CuBe enables good thermal conductivity, has good
friction properties and good ability for plastic deformation in the die casting application.
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Uporabljeni kemijski simboli

Cu - Baker
Be – Berilij
Fe – Železo
C- Ogljik
Al – Aluminij
Mg – Magnezij
Zn – Cink
Cr – Krom
W – Volfram
Ni – Nikelj
Si – Silicij
V – Vanadij
Mo – Molibden
Pb - Svinec

V

1. UVOD
Tlačno litje je eden od postopkov, pri katerem se najhitreje pride od surovin do končnega
izdelka. Prav tako je to postopek, ki omogoča proizvodnjo velikih količin izdelkov z relativno
poceni orodjem. Najbolje pri vsem tem pa je, da se lahko določene komponente orodja za
tlačno litje dajo popraviti oz. obnoviti.
Za izdelavo komponent za tlačno litje se največ uporablja orodno jeklo W.Nr.1.2343. To jeklo
dosega visoke zahteve po trdoti in žilavosti. Pri tlačnem litju barvnih kovin pogosto pride do
mehanizmov odpovedi komor in batov. Najpogosteje so to razpoke, ki nastanejo zaradi
temperaturnega utrujanja jekla in pa obrabe orodja.
Te napake oz. poškodbe pa lahko odpravimo z navarjanjem dodajnega materiala na
komponento orodja za tlačno litje. Dodajni material mora biti kakovosten, mora imeti dobre
sposobnosti plastične deformacije, dobre drsne lastnosti, dobro toplotno prevodnost in
zadostno trdoto.
Zato sem se v diplomski nalogi odločil, da bom za dodajni material v obliki žice uporabil Cu
in CuBe.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1. MATERIALI ZA IZDELAVO KOMPONENT ZA TLAČNO LITJE

Človek je s svojim razumom in inovativnostjo poskušal izboljšati splošne fizikalne in
kemijske lastnosti jekel, zato je surovemu železu dodajal druge kovine, ki jim pravimo legirni
elementi. Legirni elementi imajo močan vpliv na fazne transformacije s katerimi kontroliramo
mehanske in fizikalne lastnosti jekla. S primernim legiranjem lahko jeklu izboljšamo
popustno obstojnost pri visokih temperaturah (>400 °C). Tak primer je orodno jeklo za delo v
vročem W.Nr.1.2343, ki se uporablja za orodja v livarski industriji. Jeklo se lahko uporablja
za izdelavo orodij za tlačno litje Al, Mg in Zn. Pogosta težava oziroma slabost teh jekel je
nizka toplotna prevodnost. Višja vrednost toplotne prevodnosti je potrebna, saj poleg
konstrukcijskih rešitev ohlajevanja le-ta prispeva k sposobnosti odvajanja toplote iz površine
hladnih komor ali drugih delov v livarski industriji. Delno se problematika odvajanja toplote
iz delovnih površin rešuje preko kombinacije različnih vrst jekel, med njimi so pogosto
nizkolegirana jekla z višjimi vrednostmi toplotne prevodnosti. Zato sem se osredotočil tudi na
srednje legirano jeklo kot je W.Nr.1.7225 ter nizko legirano jeklo W.Nr.1.0570. Obe jekli
spadata v skupino konstrukcijskih jekel.1
Glede na vrsto uporabe ločimo orodna jekla, splošna konstrukcijska jekla, konstrukcijska
jekla za toplotno obdelavo in posebna konstrukcijska jekla. Glede na mikrostrukturo pa jekla
lahko delimo na feritna, avstenitna ali duplex jekla. Posebno mesto imajo martenzitna
nerjavna jekla. Vendar se za orodja za tlačno litje predvsem uporablja orodna jekla za delo v
vročem. Za potrebe tlačnega litja morajo orodja in jedra biti poboljšana na ustrezno trdoto, s
katero kontroliramo natezno trdnost, žilavost in ostale inženirske lastnosti. Toplotna obdelava
se izvaja s kontrolo temperature avstenitizacije in ohlajevalne hitrosti za dosego martenzitne
strukture. Za nizkolegirana jekla si za določevanje temperatur avstenitizacije lahko
pomagamo z metastabilnim faznim diagramom Fe-Fe3C, slika 1.2
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Slika 1: Metastabilni binarni fazni diagram Fe – Fe3C.2
V primeru velikoserijskih proizvodov, ki se lijejo z uporabo tlačnega litja pa se ne glede na
dosežene mehanske lastnosti izbranega jekla skozi izvedeno toplotno obdelavo skozi čas
pojavljajo površinske napake kot so: abrazija, erozija in ostale poškodbe. Ker so sestavni deli,
predvsem pa orodja zelo draga, je popravljanje delovne površine ekonomsko upravičena
praksa za podaljševanje življenjske dobe in vzdrževanje kakovosti površine ulitkov. Ker se pri
popravnem varjenju del osnovne matrice pretali in se na dane pogoje strjuje bolj ali manj
skladno z metastabilnim faznim diagramom Fe-Fe3C, (v primeru malolegiranih jekel) se
površinske lastnosti lahko bistveno spremenijo. Kakšna je sprememba, je odvisno predvsem
od izbranega dodajnega materiala in stopnjo uspelega razmešanja dodajnega materiala z
osnovnim jeklom.
Na osnovi orientacijskih vrednosti kemijskih sestav, lahko ugotovimo, da so procesi izdelave,
obdelave in popravljanja jekel v območju podevtektoidne sestave.2
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2.2.TLAČNO LITJE

Tlačno litje je proces oblikovanja kovin, s katerim zelo hitro pridemo do končnega izdelka.
Tlačno litje je med vsemi postopki oblikovanja kovin najbolj ekonomičen proces, saj sam
delovni cikel traja približno minuto in s tem omogoča proizvodnjo izdelkov v velikih serijah.
Izdelki, izdelani s postopkom tlačnega litja se uporabljajo v avtomobilski industriji,
elektroindustriji in v letalstvu. Z razvojem novih materialov in tehnologij omogočajo izdelavo
še zahtevnejših oblik izdelkov z večjo natančnostjo.
Tlačno litje se začne z doziranjem taline v komoro, ki ga opravi avtomatično delujoča dozirna
naprava. Nato pa sledijo tri faze, in sicer v prvi fazi hidravlična črpalka poganja livni bat in z
visoko hitrostjo iztisne zrak iz livnega sistema. V drugi fazi livni bat s še višjo hitrostjo
potisne talino v livno votlino skozi dovodni kanal. V tretji fazi pa se talina strjuje pri visokem
tlaku in ohlaja do izmeta. Po končanih treh fazah sledi nanašanje ločilnega sredstva, ki
preprečuje sprijetje taline na orodje. Shematičen prikaz doziranja taline v komoro je prikazan
na sliki 2.
Po navadi tlačno lijemo aluminijeve, magnezijeve in cinkove zlitine, lahko pa tudi bakrove,
kositrove in svinčeve zlitine.3
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Slika 2: Shematični prikaz hladnokomornega stroja.3
Aluminijeve zlitine so najpogosteje uporabljene, ker jih odlikuje dobra livnost, obdelovalnost,
obstojnost na zraku, možnost poliranja in relativno nizka gostota ter zelo dobre mehanske
lastnosti. So dobro obstojne proti koroziji. Njihova slabost je, da pri zelo visokih temperaturah
zelo hitro oksidirajo posamezni elementi, predvsem Mg in Al, zato mora potekati taljenje v
inertni atmosferi zelo hitro. Izbira livarskih zlitin s sestavo in s tem potrebno temperaturo litje
močno vpliva na obrabo orodij, komor in batov v procesu tlačnega litja.
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Slika 3: Sprememba temperature po enem ciklu (levo), sprememba temperature na orodju po
več ciklih (desno).4
Temperatura površine naraste do 600 °C (delovna temperatura), nato pa sledi ohlajanje. Pri
tem prihaja tudi do rahlega popuščanja komore in livnega bata. Pri več ciklih je vidno, da
delovna temperatura narašča in lahko pride do večjih popuščnih efektov. To je tudi glavni
vzrok za nastanek razpok, in sicer temperaturno utrujanje med procesom. Po navadi so te
razpoke površinske in vidne ter povzročajo nesprejemljive odtise na ulitkih.4

2.2.1. KOMORE IN BATI ZA TLAČNO LITJE

Komore in bati za tlačno litje so izdelani iz legiranih orodnih jekel za delo v vročem,
najpogosteje je to material W.Nr.1.2343. Za izdelavo komore (slika 4) ali bata (slika 5)
izberemo jekla v obliki kovanih palic. Po rezanju na ustrezno dolžino poteka najprej vrtanje in
nato struženje do zahtevanega premera. Nato je potrebno komoro ali bat še toplotno obdelati,
da dobimo zahtevano mikrostrukturo materiala za obremenitve na temperaturne šoke ter na
strujanje (toplotno utrujanje + gibanje taline). Za omejitev preloma je potrebno zagotoviti še
žilavost, ki jo lahko dosežemo z intenzivnim kaljenjem orodja iz avstenitnega področja in s
primernim popuščanjem. Te lastnosti morajo imeti tudi bati, ki pa morajo biti odporni še na
tlačne obremenitve. Komore najpogosteje nitriramo, da dobimo čim večjo trdoto na površini.
Z naknadno oksidno plastjo omogočimo boljše drsne in korozijske lastnosti.5
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Slika 4: Hladna komora za tlačno litje aluminija

Slika 5: Bat za tlačno litje.6

2.2.2. MEHANIZMI ODPOVEDI KOMORE IN BATA

Trajnost orodij zmanjšujejo temperaturni cikli, ki povzročajo nastanek razpok na delovni
površini orodja. Zaradi oksidacije aluminija na površini gravure prihaja do erozije. Z
aluminijem pa povezujemo tudi korozijo in sprijemanje aluminija. Do erozije lahko pride tudi
zaradi toka taline. Zaradi temperaturnih šokov lahko pride tudi do celostnih prelomov orodja.
Segrevanje orodja, komore ali bata povzroča spremembo mikrostrukture in degradacijo
mehanskih lastnosti. Orodja za tlačno litje aluminija se najpogosteje poškodujejo zaradi
razpok, ki nastanejo zaradi temperaturnega utrujanja jekla. Razpoke, ki se pojavijo v orodju,
povzročajo nesprejemljive napake na površini izdelka. Primeri mehanizmov odpovedi komor
7

in batov so predstavljeni na sliki 6. Med mehanizme odpovedi štejemo tudi prelome na mestih
vpetja komor in podobno.7

Slika 6: Nastanek toplotno utrujenostnih razpok.4
Na sliki 6 je vidno kako z nastajanjem krajših razpok na kritičnih predelih orodja, kot so ostri
robovi, tanjši prerezi in šibkejša jedra pride do razširjanja razpoke, kar pa sčasoma posledično
lahko privede do preloma orodja.
Adhezijska obraba nastopi na orodju zaradi trganja delcev orodja skupaj z »nalepljenimi«
delci obdelovanca, kot je vidno na sliki 7.

Slika 7: Adhezijska obraba.17
Abrazijska obraba nastane zaradi abrazije med komoro in orodjem ali zaradi vrinjenih delcev
med stičnimi površinami, slika 8.
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Slika 8: Abrazijska obraba komore za hladnokomorni stroj

2.3.OPTIMIZACIJA KOMPONENT

Sestavni deli orodja, ki so direktno izpostavljeni talini in pomični deli, ki med seboj drsijo, so
izdelani iz kvalitetnejših jekel, ki so termično obdelani. Površinsko se jih termokemično
obdela oz. nitrira. Z nitriranjem postane površina obogatena z dušikom z namenom, da se
poveča trdota površine. S tem postane jeklo bolj odporno proti obrabi, vendar pa bolj
občutljivo na udarce. Trajnost podaljšujemo tudi s površinskimi prevlekami (postopek PVD)
na orodjih in s popravnim varjenjem, s katerim saniramo poškodovano orodje ali načrtno
navarjamo kakovostna jekla v obliki dodajnih materialov. Za varjenje oz. navarjanje je
potrebno kos predgrevati zato, da podaljšamo čas ohlajanja zvara, kar omogoča vodiku, da
difundira iz zvara, ki prepreči razpokanje v hladnem in izboljša mehanske lastnosti.
Predgrevanje zmanjšuje napetosti zaradi varjenja. Zmanjšamo tudi vnos energije, ki jo
potrebujemo za navarjanje. V splošnem predgrevanje ni potrebno za nizko ogljična jekla,
debeline profila manjše od 25 mm. Temperaturo predgrevanja po navadi predpišejo
proizvajalci jekla ali dodajnih materialov. Za pomoč določitve temperature obstajajo tudi
9

formule, ki temeljijo na kemični sestavi jekla, nekatere pa upoštevajo tudi debelino varjenca
in energijo vnosa.
Po navarjanju je trdota površine odvisna od dodajnega materiala. Površina je lahko krhka in
nima zadostne žilavosti v primeru dodajnega materiala s takšnimi lastnostmi. Zato se
popravljene komore in bate ponovno popušča s segrevanjem na primerno popuščno
temperaturo ali pa se za navarjanje izbere dodajni material, ki ima zadostno žilavost. Po
zadrževanju na temperaturi ohlajevanje poteka počasi.8, 21

2.4.TEHNOLOŠKI POSTOPKI NAVARJANJA

Varjenje je spajanje dveh ali več komponent v trajno zvezo s toploto ter z ali brez dodajnega
materiala. Po namenu delimo varjenje na zvarjanje in navarjanje. Kako se bo material varil, je
odvisno od varivosti, ki je sposobnost materiala za varjenje. Glede na postopke delimo
varjenje na elektro obločno varjenje, plamensko varjenje, varjenje z mehansko energijo,
elektro uporovno varjenje, metalizacija površin in spajkanje. Elektro obločno varjenje z
netaljivo elektrodo sta TIG (Tungsten Inert Gas) in plazemsko varjenje. S taljivo elektrodo so
pa MIG, MAG, EPP, EPŽ in varjenje z oplaščeno elektrodo. Pri TIG postopku oblok gori med
elektrodo volframa in varjencem v zaščitni atmosferi, (slika 9). Za zaščitni plin se uporabljata
predvsem argon in helij. Varjenje poteka brez dodajnega materiala ali pa ga dodajamo v obliki
gole varilne žice. Prednost tega postopka je, da ima oblok veliko koncentracijo energije,
hitrost varjenja lahko izberemo optimalno. Osnovni material se pri tem postopku zelo malo
deformira, lahko varimo tanke pločevine, kontroliramo vodenje obloka. Na varjencu ne
ostajajo škodljivi ostanki, med varjenjem ne pride do brizganja, zato je zvar na videz lep.
Slabost postopka TIG pa je, da so te naprave drage in velike, zato jih je težko transportirati.
Pri varjenju kaljivih jekel je nevarnost razpok večja, ker zvar ni zaščiten z žlindro. Postopek
ni primeren za delo na prostem, ker lahko veter odnaša zaščitni plin. MIG (Metal Inert Gas)
pomeni, da je elektroda neoplaščena, plin za zaščito pa je inertni Argon. MAG (Metal Activ
Gas) pomeni, da je elektroda neoplaščena, plin za zaščito pa je aktivni CO2. Pri MAG
varjenju se električni oblok vzpostavi s kratkim stikom med varilno žico in varjencem v
atmosferi aktivnega plina. Po vzpostavitvi obloka sledi dodajanje žice za varjenje v električni
oblok ter taljenje žice in formiranje zvara.9

10

Slika 9: Varilni stroj CNC za navarjanje po postopku TIG.10

2.4.1. VPLIV LEGIRNIH ELEMENTOV NA TOPLOTNO VPLIVANO CONO

Legirni elementi močno vplivajo na obnašanje osnovnega materiala ob relativno
kontroliranem vnosu toplote pri popravnem varjenju. Z vnosom toplote ustvarjamo tako
imenovano toplotno vplivano cono. Jeklo z nizko količino legirnih elementov z dano toplotno
prevodnostjo omogoča manjšo toplotno vplivano cono zaradi intenzivnejšega odvajanja
toplote od cone mešanja. Pod toplotno vplivano cono štejemo tudi del pregrete osnove na
temperaturi avstenitizacije, ki se ohlaja skladno s CCT diagrami. Iz tega sledi, da je tako del
toplotno vplivane cone orodnega jekla W.Nr.1.2343 sestavljena iz krhkega martenzita,
katerega je po varjenju nujno potrebno popustiti.
Najpomembnejši prispevek večine legirnih elementov pa je pozitiven vpliv na prekaljivost in
s tem izdelavo debelejših orodij, kot so komore in bati. Zato je večina sestavnih delov v
livarski industriji, ki jih navarjamo po preseku v celoti iz popuščene martenzitne osnove.
Nekateri legirni elementi pozitivno vplivajo tudi na popuščno obstojnost, ki je v neposredni
povezavi z obstojnostjo proti eroziji površine tlačnih komor ali batov. Hkrati pa imajo tudi
močan vpliv na nastanek toplotno vplivane cone.11
11

2.4.2. DODAJNI MATERIALI

S postopki navarjanja lahko izdelamo iz posebnih korozijsko in obrabno odpornih jekel in
zlitin le tiste obremenjene ploskve in robove, ki se med obratovanjem obrabljajo zaradi
kemičnih, mehanskih in toplotnih obremenitev. Ker je delež navara v primerjavi s celotnim
orodjem ali strojnim elementom večinoma majhen (pogosto pod 10 %), je ekonomično, da
navarjamo le najkvalitetnejše obrabno odporne zlitine. Dobro obrabno obstojnost zagotavlja
visoka vsebnost ogljika v obrabno odporni zlitini. Pri navarjanju je zelo pomembno, da je
uvarjanje v osnovni material čim manjše, vendar ne premajhno. Intenzivno taljenje osnove
pomeni razredčenje čistega vara, kar je pogosto vzrok za večslojno navarjanje ter slabšo
kvaliteto navarjenih prevlek, če navarjamo s tamponskimi varki. Za navarjanje so posebno
zanimive oplaščene elektrode, strženske žice in legirni varilni praški. Za navarjanje obrabno
odpornih nanosov se v praksi največ uporablja elektrode E DUR 600, ki jih proizvajajo
Elektrode Jesenice, pri zaščiti ekstremno abrazijsko obremenjenih površin in robov pa tudi
elektrodi CrWC 600 in ABRADUR 64, katerih je prav tako proizvajalec Elektrode Jesenice.
Navari s tema elektrodama so močno legirani in imajo visoko vsebnost ogljika ter so zato
abrazijsko obstojnejši od navarov z elektrodo E DUR 600. Ti dodajni materiali omogočajo
enoslojno navarjanje močno legiranih nanosov tudi na nelegirano konstrukcijsko jeklo. Z
elektrodno oblogo, polnitvijo strženske žice in legirnega varilnega praška lahko dolegiramo
navar do izbrane sestave. Vendar pa je pri teh dodajnih materialih problem v nizki
sposobnosti plastične deformacije in pride hitreje do razpok v orodju ali celo do preloma
orodja. Za komore in bate sta kot dodajni material primerna tudi Cu in CuBe, saj je pri batih
potrebna dobra toplotna prevodnost in hkrati majhno trenje. Največja prednost dodajnih
materialov Cu in CuBe je pa v veliki sposobnosti plastičnih deformacij pri sami uporabi. V
mojem primeru je bil izbran dodajni material Cu s čistostjo 99,8 % in mešanica CuBe z 1,6 %
– 2,0 % Be v obliki gole žice.
Za kontrolo debeline mešanja uporabljamo eno slojno ali več slojno navarjanje z optimalno
jakostjo toka in določene napetosti.12
2.5. IZRAČUN RAVNOTEŽJA RAZMEŠANJA

Poleg procesov varjenja po postopku TIG, ki potekajo med navarjanjem, je zelo pomembna
stopnja razmešanja med dodajnim in osnovnim materialom. Že prej je bilo omenjeno, da
12

navarjamo dvoslojno, kar omogoča boljše končne lastnosti. Jakost toka (I) med navarjanjem
je med 210 – 230 A, obločna napetost (U) 11 – 13 V in hitrost navarjanja (v) 0,4 m/min. vnos
energije na enoto dolžine se tako izračuna z enačbo:
.
Vnos energije na enoto površine pa se izračuna po naslednji enačbi:
,
kjer je:
E – vnos energije,
I – jakost toka med navarjanjem,
U – obločna napetost,
v – hitrost navarjanja
b – višina oz. debelina navarjanja.
Pri navarjanju legiranega konstrukcijskega jekla se priporoča stopnja razmešanja od 10 do 15
%. Izračuna se po enačbi:
.
kjer je:
A.- površina prečnega prereza navara - staljenega osnovnega materiala,
Ad- površina prečnega prereza navara – staljenega dodajnega materiala.
Pri nižjih stopnjah razmešanja lahko pride do luščenja navarjene plasti od osnovnega
materiala, pri višjih stopnjah pa do nastajanja martenzitne strukture v navarjenem delu, ki
lahko potem poškoduje orodje. Stopnja cone razmešanja je lahko tudi večja, in sicer tudi do
20 %, vendar le, če je navarjanje večslojno in potem ni nevarnosti, da bi se osnovni material
pojavil tik pod površino navarjenega materiala.13

13

3. EKSPERIMENTALNO DELO
Priprava in preiskave vzorcev so bile opravljene v podjetju Steel d.o.o. in na Oddelku za
materiale in metalurgijo.

3.1.PRIPRAVA VZORCEV ZA NAVARJANJE

Za razrez vzorcev se je uporabljala krožna žaga z vodnim hlajenjem, ki nam omogoča
ohranitev osnovne mikrostrukture, katero želimo opazovati. Vzorci so se postružili na želeni
premer, ki je bil primeren za navarjanje, kot je vidno na sliki 10.

Slika 10: Primer pripravljenega kosa za navarjanje
3.2.NAVARJANJE

Navarjanje je potekalo po TIG postopku s CNC (angl. Computer Numeric Control, CNC)
strojem, ki je prikazan na sliki 9. Uporabil sem tri različne osnovne materiale W.Nr. 1.2343 v
mehko žarjenem in poboljšanem stanju, W.Nr. 1.7225 v poboljšanem stanju in W.Nr. 1.0570
v žarjenem stanju. Robni pogoji bodo opisani v poglavju izhodnih mikrostruktur za
navarjanje. Za dodajna materiala sem uporabil goli žici Cu in CuBe.
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3.3.PRIPRAVA VZORCEV ZA NADALJNE ANALIZE

Navare je bilo potrebno razrezati za pripravo metalografskih obrusov. Vzorci z navari so se
vložili v maso za nadaljnjo klasično metalografsko pripravo. Pri brušenju so bili uporabljeni
brusni papirji hrapavosti od P240, nato P600, P800, P1000, P1200 in P2500. Nato je sledilo
poliranje. Uporabljala se diamantna pasta za poliranje grobosti 3 µm in lubrikant za poliranje
za lažje drsenje metalografskega obrusa po polirni tkanini.
3.4.MERJENJE TRDOT

3.4.1. MERJENJE TRDOTE PO VICKERSU
Za merjenje trdote po Vickersu je na izbiro različno število pritisnih sil, odvisno od naprave.
Po standardu SIST ISO 6507-1 ima Vickers pritisne sile od 0,2 HV pa do 5 HV ter po
standardu SIST ISO 6507-2 od 5 HV do 100 HV. Vtiskovano telo je štiristrana diamantna
piramida s kotom ob vrhu 136°. Trdota, ki jo označujemo s HV, je izražena s količnikom med
silo vtiskanja F in površino nastalega vtiska A. Za merjenje trdote mora biti površina
materiala čista in gladka.13
V našem primeru bom uporabljal merilnik trdot po Vickersu Wolpert Hardness Tester (slika
11).
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Slika 11: Merilnik naprave po Vickersu Wolpert Hardness Tester

3.4.2. MERJENJE TRDOTE PO ROCKWELLU
Merjenje trdote po Rockwellu predpisuje standard SIST EN 10009-1, kjer je preizkus trdote
po Rockwellu ter preizkus površinske trdote po Rockwellu. V površino materiala vtisnemo
vdiralno telo z začetno obremenitvijo F0. Nato v času od 2 do 8 sekund postopoma dodamo
glavno obremenitev F0+1 in po nekaj sekundah razbremenimo do začetne F0. Merilo za trdoto
je globina nastalega vtiska. Izmerimo jo z merilno urico, ki je sestavni del aparata za merjenje
trdote po Rockwellu. Čim večja je trdota, tem manjša je globina vtiska.14

3.5.SVETLOBNA MIKROSKOPIJA

S svetlobnim mikroskopom se da opazovati različne faze, ki nastanejo pri strjevanju (slika
12). Omogoča nam tudi, da vidimo fazne meje, dvojčične meje, mikropore, vključke, razpoke,
omogoča nam, da lahko ocenimo delež zaostalega avstenita, velikost zrn ipd. Za analizo
mikrostrukture sta potrebni določena povečava in ločljivost. Ločljivost je najmanjša razdalja
(d) med dvema točkama, ki ju še lahko razločimo. To je zapisano s spodnjo enačbo.
16

Kjer je,
λ – valovna dolžina uporabljene svetlobe
n – lomni količnik sredstva med lečo objektiva in preparatom
α – polovični aperturni kot objektivne leče

Slika 12: Svetlobni mikroskop
Ker kovine oz. njihove zlitine opazujemo v odbiti svetlobi, morajo biti njihove površine
ustrezno pripravljene. Da to dosežemo, jih je potrebno mehansko brusiti in polirati, da je
preiskovalna površina gladka in da ima kovinski sijaj. Vzorčno površino je potrebno jedkati,
da se mikrostruktura nadaljno razvije. Ločimo dva načina jedkanja. Prvi je jedkanje kristalnih
mej: kristalne meje so napake v kristalni mreži in jih ustrezno jedkalo močneje napade in
izdolbe. Na teh mestih se svetlobni žarki zaradi vdolbinic ne reflektirajo več pod pravim
kotom, kar se kaže kot temno polje. Drugi pa je jedkanje kristalnih ploskev: s to metodo se
jedka celotna površina metalografskega obrusa. Kot posledica različne orientacije zrn pride do
različno usmerjenega odboja svetlobe, zaradi česar se kažejo nekatera zrna svetla, druga pa
temna.16
17

3.6.KVANTITATIVNA METALOGRAFSKA ANALIZA

S pomočjo svetlobnega mikroskopa smo opravili kvantitativno analizo, kjer smo ocenjevali
velikost zrn, prisotnost karbidov in delež zaostalega avstenita. Velikost zrn smo ocenili po
standardu ASTM E112 pri 100x povečavi s pomočjo primerjalnih tabel. S pomočjo
primerjalnih tabel smo ocenili tudi delež zaostalega avstenita. Pomagali smo si pa z internim
standardom (Oprema Ravne d.o.o.), (slika 13).

Slika 13: Primerjalna tabela za določevanje zrn po standardu ASTM E112.

3.6.1. VRSTIČNA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA

Posamezne faze ali mikrostrukturne konstituente preiskujemo z metodo EDS (angl. Energy
Dispersive Spectroscopy, EDS), ki je običajno sestavni del vrstične elektronske mikroskopije
SEM (angl. Scaning electron microscopy, SEM). V primerjavi s svetlobno mikroskopijo, so
pri vrstični mikroskopiji povečave visoke (5 – 500000x), večja je tudi lateralna ločljivost (pod
5 nm) in globinska ostrina. Preiskava poteka v vakuumu pri tlaku 10-4 – 10-5 mbar. Mikroskop
sestavlja elektronska puška (volframove katode), ki je izvor elektronov, sledijo ji elektronske
leče, katere fokusirajo primarni elektronski curek (ϕ 5 – 10 nm). Glede na prevodnost (1 kV 18

40 kV) in toplotno občutljivost vzorca ter namen raziskave, lahko spreminjamo pospeševalno
napetost U. Curek elektronov, ki se premika vzporedno, se usmeri na vzorec in povzroči
interakcijo s površino vzorca. Detektorji zaznavajo sekundarne odbite elektrone, s katerimi se
upodablja površina raziskovalnega področja in topografija vzorca. V ultravijoličnem in
rentgenskem spektru nastajajo elektromagnetni valovi. Sekundarni elektroni so najbolj
primerni za vizualno analizo površine. Globinska ločljivost je zaradi skoraj nespremenjenega
fokusa curka elektronov z globino zelo visoka.16

3.6.2. TERMODINAMIČNI IZRAČUNI

Za napovedovanje faznih transformacij in določevanje delovnega temperaturnega razpona
cone razmešanja smo uporabili podatkovno bazo TCFE7. Termodinamski izračuni temeljijo
na minimizaciji Gibbsovih energij oz. CALPHAD metode (CALculation of PHAse
Diagrams), pri čemer je vsaka faza opisana s specifičnim modelom za opis Gibbsove energije.
Kot programsko opremo smo uporabili TCW5 (Thermo Calc for Windows, TCW5).
Preiskava s Thermo Calcom je potekala na Oddelku za materiale in metalurgijo.
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4. REZULTATI IN DISKUSIJA
4.1.IZHODNA MIKROSTRUKTURA ZA NAVARJANJE

Pomembno je, da je osnovna mikrostruktura homogena, saj le tako orodje doseže zadostno
dimenzijsko stabilnost po navarjanju in toplotni obdelavi. Vse izhodne mikrostrukture
nakazujejo na prisotno trakavost kot del tehnologije izdelave jekla pri taljenju in kovanju ali
valjanju. Primerjava mikrostruktur preiskovanih jekel je razvidna na sliki 14.

Slika 14: Izhodne mikrostrukture materialov pri 100x povečavi: (a) W.Nr.1.2343 mehko
žarjeno stanje, (b) W.Nr.1.2343 poboljšano stanje, (c) W.Nr.1.7225 in (d) W.Nr.1.0570
žarjeno stanje
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Slika 15: Izhodne mikrostrukture materialov pri 1000x povečavi: (a) W.Nr.1.2343 mehko
žarjeno stanje, (b) W.Nr.1.2343 poboljšano stanje, (c) W.Nr.1.7225 in (d) W.Nr.1.0570
žarjeno stanje
Mikrohomogenost smo ocenjevali le pri kvaliteti jekla W.Nr.1.2343, in sicer v mehko
žarjenem stanju s pomočjo standarda SEP 1614 pri 50x povečavi, s pomočjo katerega smo
ocenili raztopljenost legirnih elementov, ki se oceni glede na trakavost mikrostrukture. To
nam pokaže, če je bila izbrana pravilna tehnologija izdelave jekla. V tem primeru je
mikrostruktura na sliki 14 a kvalitete SE2 po SEP 1614, kar je ustrezno. To pomeni, da je bil
material žarjen na mehko pri ustrezni temperaturi in dovolj časa, 2 h na temperaturi 800 °C in
nato počasno ohlajanje z 20 °C/min. Iz mikrostrukture je razvidno, da se je izoblikoval
krogličasti perlit, slika 15 a. Oceno velikosti zrn smo določili pri poboljšani mikrostrukturi s
pomočjo standarda ASTM E112 pri 100x povečavi in v tem primeru imata mikrostrukturi na
sliki 14 b (W.Nr.1.2343) in 14 c (W.Nr.1.7225) velikost zrn 8 po ASTM E112 standardu, kar
pomeni, da je bil postopek poboljšanja materiala dobro izveden. Glede na oceno
mikrostruktur je ugotovljeno, da so vse mikrostrukture s slik 14 in 15 sprejemljive glede na
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standard SEP 1614 in omogočajo nadaljnjo obdelavo in uporabo. To pomeni, da so se legirni
elementi enakomerno prerazporedili pri mehko žarjeni obdelavi in izoblikoval se je krogličasti
perlit. Za material W.Nr.1.0570 je bila izbrana temperatura žarjenja 800 °C, čas pa 2 h, nastal
pa je lamelarni perlit in ferit, slika 15 d. Pri poboljšani mikrostrukturi za material
W.Nr.1.2343 sta bila za kaljenje izbrana primerna temperatura avstenitizacije, in sicer 1010
°C in čas 2,5 h. Prvo popuščanje je potekalo pri 540 °C, drugo pri 595 °C, tretje pa pri 560 °C,
dosežena trdota pa je znašala 46 HRC. Material W.Nr.1.7225 je bil kaljen na 850 °C 2 h. Da
je bila dosežena trdota med 30 – 32 HRC, je bilo popuščanje izvedeno na 570 °C.17, 19
V tabeli 1 je podana kemijska analiza uporabljenih materialov. Omenjena jekla so bila
izdelana v podjetju Metal Ravne.
Tabela 1: Kemijska sestava osnovnih materialov (mas. %)19
Material/Element
W.Nr.1.2343

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni V

W

Drugi

mehko 0,38

1,00

0,40

5,10

1,25

-

0,4

-

-

0,41

0,20

0,75

1,05

0,23

-

-

-

-

Max.

Max.

Max.

-

-

-

-

-

-

0,22

0,55

1,60

žarjen, poboljšan
W.Nr.1.7225
poboljšan
W.Nr.1.0570 žarjen

4.2.NAVARJANJE
4.2.1. NAVARJANJE S Cu KOT DODAJNIM MATERIALOM

Za navarjanje mehko žarjenega ali poboljšanega jekla, smo vzorce predgrevali na minimalno
320 °C ali več. Maksimalna temperatura med prehodi je 475 °C. Temperatura, ki je dosežena
med samim navarjanjem Cu oz CuBe pa znaša med 610 in 700 °C. Najboljši način varjenja je
v izolirani škatli s termostatsko krmiljenimi električnimi grelnimi elementi oz., če teh
možnosti ni, je potrebno zagotoviti čim manjši vpliv okolice. Po varjenju smo ohlajali zelo
počasi z 20 – 30 °C/h do temperature 50 – 70 °C. Popuščanje za zmanjšanje zaostalih
napetosti je bilo 10 – 20 °C pod temperaturo zadnjega popuščanja v primeru poboljšane
22

kvalitete. V spodnji tabeli 2 je podana kemijska sestava dodajnega materiala Cu, na sliki 16 pa
so prikazani izdelani navari z dodajnim materialom Cu.
Tabela 2: Kemijska sestava dodajnega materiala Cu (mas. %)20
Material/Element Cu

O

Pb

Ostalo

Cu

0,08

0,02

0,1

99,8

Slika 16: Makro posnetek enoslojnih in dvoslojnih navarov z dodajnim materialom Cu., (a)
Cu na W.Nr.1.2343, mehko žarjen, (b) Cu na W.Nr.1.2343, poboljšan, (c) Cu na
W.Nr.1.7225, poboljšan, (d) Cu na W.Nr.1.0570, žarjen.
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Iz zgornjih makro posnetkov je razvidno, da je bil navar Cu na osnovni material W.Nr.1.0570
žarjen na videz slabši od ostalih, za kar je vzrok, da je bila pri navarjanju vnesena previsoka
energija za ta material in je zato prišlo do prerazporeditve dodajnega materiala, kar je skladno
z rezultati meritev trdote navarov, slika 17.

Slika 17: Graf prikazuje primerjavo izmerjenih trdot enoslojnega navara Cu na različne
osnovne materiale.
Iz slike 17 je razvidno, da so trdote navarjenega dodajnega materiala podobne in enakomerne,
ne glede na osnovni material. Zelo majhna cona razmešanja je med Cu in materialom
W.Nr.1.7225 ter Cu in materialom W.Nr.1.0570. Pri navarjanju Cu na material W.Nr.1.2343
pa pride do večje cone razmešanja. Prav tako pa lahko iz zgornje slike opazimo, da je
popravilo bata ali komore z navarjanjem dodajnega materiala Cu, enoslojni navar premajhne
globine, saj lahko pride po mehanski obdelavi navara do tega, da se pri razmešanju osnovni
material pojavi na površini bata ali komore in je zato potreben še en sloj navara dodajnega
materiala, sicer lahko pride do poškodbe orodja za tlačno litje.
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Slika 18: Graf prikazuje primerjavo izmerjenih trdot dvoslojnega navara Cu na različne
osnovne materiale.
Dvoslojni navar se uporablja ravno zaradi cone razmešanja, saj ni zaželeno, da se osnovni
material meša globoko v navar in obratno. Predvsem je nezaželeno, da se osnovni material
razmeša v dodajni material, saj to zmanjšuje mehanske lastnosti navarjenega dela in potem
navarjeni del na služi več svojemu namenu. Pri tem lahko pride do večjih poškodb bata ali
komore na stroju za tlačno litje, saj je trdota dodajnega materiala Cu in CuBe nižja od trdote
izbranih osnovnih materialov in lahko potem razmešani del osnovnega materiala poškoduje
bat ali komoro, odvisno na katerem delu je bil navar prisoten, slika 18. Prav tako preveliko
razmešanje slabo vpliva na drsne lastnosti in porazdelitve toplotne prevodnosti po preseku. Če
pa je cona razmešanja premajhna pa lahko pride do preloma ob stičišču navara in osnovnega
materiala.
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Slika 19: Mikrostruktura Cu navara, toplotno vplivane cone in osnovnega materiala. (a) Cu
na W.Nr.1.2343 mehko žarjen, (b) Cu na W.Nr.1.2343 poboljšan
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Slika 20: Mikrostruktura Cu navara, toplotno vplivane cone in osnovnega materiala (a) Cu na
W.Nr.1.7225 poboljšan, (b) Cu na W.Nr.1.0570 žarjen.
Iz zgornjih mikrostruktur (sliki 19 in 20) je mogoče sklepati, da so bili pri navaru dodajnega
materiala Cu na osnovni material W.Nr.1.2343 mehko žarjen in poboljšan izbrani optimalni
parametri navarjanja in se je toplotno vplivana cona in cona razmešanja lepo razporedila med
dodajni in osnovni material. Vidno je, da se osnovni material ni veliko mešal v dodajnega. So
se pa pri navarjanju Cu na poboljšan material W.Nr.1.2343 pojavili plinske pore, za kar je
vzrok, da vzorec ni bil dovolj dobro pripravljen pred navarjanjem in so bile na določenih
mestih prisotne nečistoče.
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Pri navarjanju dodajnega materiala Cu na osnovna materiala W.Nr.1.7225 in W.Nr.1.0570 pa
je iz predhodnih mikrostruktur mogoče sklepati, da je cona razmešanja manjša kot pri
predhodnem materialu, kar so tudi pokazali nadaljnji izračuni. Rezultati so podani v tabeli 6.
V izračunih bo razvidno, če je bila cona razmešanja pri navarjanju na material W.Nr.1.2343
zadostna. Pri navarjanju dodajnega materiala na osnovni material W.Nr.1.0570 pa se pojavi še
problem razpokanja osnovnega materiala, kar pomeni, da je bilo popravilo z navarjanjem na
takšen material neuspešno zaradi previsokega vnosa energije oz. neprimernega materiala za
navarjanje.
Iz tabele 3 je razvidna ocena karbidov in zaostalega avstenita v mikrostrukturi po navarjanju
Cu na osnovne materiale, ki še ostaneta tik ob toplotno vplivani coni. Pomembno je, da so
primarni karbidi v večini raztopljeni in da se sekundarni karbidi ne tvorijo po mejah zrn, kar
bi povečalo možnost razpok. Povečan delež zaostalega avstenita bi pa znižal trdoto. Ob
morebitnem povečanem deležu zaostalega avstenita, je potrebno material podhladiti, da se
delež le tega zniža in nato popustiti, da se sprostijo notranje napetosti materiala.
Tabela 3: Ocena karbidov in zaostalega avstenita tik ob toplotno vplivani coni ob navarjanu
Cu na osnovne materiale.
Material /

Ocena karbidov [%]

Ocena zaostalega avstenita [%]

W.Nr.1. poboljšan

do 15

do 5

W.Nr.1.2343 mehko žarjen

do 10

do 5

W.Nr.1.7225 poboljšan

do 5

0

W.Nr.1.0570 žarjen

do 5

0

4.2.2. NAVARJANJE S CuBe KOT DODAJNIM MATERIALOM

Na sliki 21 je prikazan makro posnetek navarov z dodajnim materialom CuBe. V primerjavi z
dodajnim materialom Cu, je iz makro posnetkov opaziti razpokanje površine. Be se namreč
dodaja za utrjevanje Cu, s tem pa se napetosti pretvorijo v razpoke in ne v deformacije. Prav
tako Be zmanjša nagnjenost k oksidaciji, vendar je strupen in se ga zato ne dodaja v večjih
količinah, tabela 4. Na spodnjih makro posnetkih lahko vidimo, kako se na površinah
navarjenih delov pojavijo razpoke, kar je značilno za navare, katerih dodajni material je
CuBe.
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Tabela 4: Kemijska sestava dodajnega materiala CuBe (mas. %)20
Material/Element

Cu

Be

Pb

O

Ostalo

CuBe

97,8

1,6 – 2,0

0,02

0,04

0,2

Slika 21: Makro posnetek navarov z dodajnim materialom CuBe. (a) CuBe na W.Nr.1.2343
mehko žarjen, (b) CuBe na W.Nr.1.2343 poboljšan, (c) CuBe na W.Nr.1.7225 poboljšan, (d)
CuBe na W.Nr.1.0570 žarjen.
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Iz zgornjih makro posnetkov je razvidno, da je prišlo pri navarjanju dodajnega materiala
CuBe na osnovni material W.Nr.1.2343 (poboljšan), do prevelikega vnosa energije in tako
posledično do prerazporeditve dodajnega materiala, vendar to bistveno ne vpliva na kakovost
navara, saj je zaradi več slojev navara nato potrebna končna mehanska obdelava, kjer se
potem površina odstruži.

Slika 22: Primerjava izmerjenih trdot enoslojnega navara CuBe na različne osnovne materiale.
Iz slike 22 je mogoče sklepati, da sta navara na osnovna materiala W.Nr.1.7225 in
W.Nr.1.0570 premalo kvalitetna, saj je prenizka cona razmešanja. Povsem drugačna sta
navara na osnovni material W.Nr.1.2343 poboljšan in mehko žarjen. Iz diagrama na sliki 22 je
prav tako razvidno, da je premalo dodajnega materiala pri jeklih W.Nr.1.7225 in
W.Nr.1.0570, kar pomeni nevarnost prisotnosti osnovnega materiala na površini bata (dodajni
material) ali komore po mehanski obdelavi in s tem povečano možnost poškodbe orodja za
tlačno litje.
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Slika 23: Primerjava izmerjenih trdot dvoslojnega navara CuBe na različne osnovne
materiale.
Iz slike 23 je razvidno, da je pri tem dvoslojnem navaru dovolj dodajnega materiala in bi ne
bilo nevarnosti pojava osnovnega materiala na površini bata ali komore po mehanski
obdelavi. Tudi tu se je pokazalo, da je cona razmešanja na osnovna materiala W.Nr.1.7225 in
W.Nr.1.0570 precej nižja kot pri navaru dodajnega materiala na osnovni material
W.Nr.1.2343.
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navar

toplotno
vplivana
cona

razpoka

osnovni
material

Slika 24: Mikrostruktura CuBe navara, toplotno vplivane cone in osnovnega materiala. (a)
CuBe na W.Nr.1.2343 mehko žarjen, (b) CuBe na W.Nr.1.2343 poboljšan
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navar
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Slika 25: Mikrostruktura CuBe navara, toplotno vplivane cone in osnovnega materiala. (a)
CuBe na W.Nr.1.7225 poboljšan, (b) CuBe na W.Nr.1.0570 žarjen
Iz slike 24 a je razvidna razpoka v toplotno vplivani coni, kar bi lahko vplivalo na hitrejšo
poškodbo orodja. Ker je razpoka po celotnem prerezu navara samo ena, je mogoče sklepati,
da je nastala že pred navarjanjem dodajnega materiala. Če bi bilo teh razpok več, bi lahko bil
vzrok previsoka vnosna energija pri navarjanju. Iz slike 24 b je dobro vidna toplotno vplivana
cona, ki je podobne debeline kot pri navarjanju na mehko žarjeni material W.Nr.1.2343. Iz
slike 25c je mogoče oceniti precej nizko debelino toplotno vplivane cone, kar vpliva tudi na
stopnjo razmešanja in iz tega je mogoče sklepati, da bo stopnja cone razmešanja precej nizka.
Pri navarjanju dodajnega materiala CuBe na osnovni material W.Nr.1.0570 (slika 25 d) so
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vidne razpoke po mejah zrn, kar dokazuje, da je material W.Nr1.10570 neprimeren za
navarjanje dodajnega materiala CuBe.
Iz vseh predhodnih diagramov (slike 17, 18, 22 in 23) je razvidno, da je zelo pomembno, da je
navarjanje dvoslojno, saj je le tako zagotovljena dovolj velika debelina navarjenega materiala
na orodjih za tlačno litje, sicer bi lahko prišlo do velikih poškodb na orodjih, če bi se eden ob
trenju bata in komore preveč obrabil in bi trenje potekalo po osnovnem materialu, kar bi
privedlo do mehanskih poškodb orodja.
Pri navarjanju dodajnega materiala CuBe na osnovni material W.Nr.1.2343 je bil vnos toplote
prevelik, zaradi česar se je dodajni material še dodatno zaril v predhodno nastalo razpoko v
osnovnem materialu, prav tako je prišlo do večje razporeditve dodajnega materiala.
Pri navarjanju dodajnega materiala na osnovna materiala W.Nr.1.7225 in W.Nr.1.0570 pa je
cona razmešanja manjša.
Pri navarjanju dodajnega materiala na osnovni material W.Nr.1.0570 ni problem le premajhna
cona razmešanja, ampak tudi razpokanje toplotno vplivane cone. Te razpoke pa segajo tudi
dlje v globino osnovnega materiala. Pri tem materialu se pri navarjanju pojavljajo tudi otočki
ferita, ki dodatno znižajo trdoto. Takšen material je neuporaben za izdelavo komor.
Iz tabele 5 je razvidna ocena deleža karbidov in zaostalega avstenita v mikrostrukturi po
navarjanju CuBe na osnovne materiale. Ugotovljeno je, da delež karbidov in zaostalega
avstenita nista prevelika, zato ni nevarnosti tvorb karbidne mreže po mejah zrn ali nevarnosti
znižanja trdote zaradi večjega deleža zaostalega avstenita.
Tabela 5: Ocena karbidov in zaostalega avstenita tik ob toplotno vplivani coni ob navarjanju
CuBe na osnovne materiale.
Material /

Ocena karbidov [%]

Ocena zaostalega avstenita [%]

W.Nr.1. poboljšan

do 10

do 5

W.Nr.1.2343 mehko žarjen

do 10

do 5

W.Nr.1.7225 poboljšan

do 5

0

W.Nr.1.0570 žarjen

do 5

0
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V nadaljevanju bo nakazano v izračunih, kolikšne so dejanske cone razmešanja dodajnih
materialov Cu in CuBe na osnovne materiale W.Nr.1.2343 mehko žarjen in poboljšan,
W.Nr.1.7225 in W.Nr.1.0570.
Za nadaljnjo analizo je bil uporabljen le še dvoslojni navar dodajnega materiala, saj se je
pokazalo, da je enoslojni navar prenizke globine in bi po mehanski obdelavi (struženju) imela
površina bata ali komore prisotnost osnovnega materiala, kar bi bilo zelo nevarno za celotno
integriteto orodja.

4.3.VRSTIČNA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA

Analiza preiskave površine se je opravila z EDS metodo na merilni napravi SEM JEOL 5610 na Oddelku za materiale in metalurgijo. S pomočjo linijske analize se je določil kriterij
debeline razmešanja za nadaljnji potek izračuna cone razmešanja.
Kot je že bilo omenjeno je priporočljiva stopnja razmešane cone med 10 – 15 % in se izračuna
po enačbi:
,
Ugotovitve iz predhodnih slik mikrostruktur in grafov so pokazale, da je nujno potreben
dvoslojni navar, zato se bom posvetil stopnjam razmešanih con dvoslojnih navarov.
Da lahko izračunamo stopnjo razmešanja, moramo najprej izračunati površine prečnih
presekov staljenega dodajnega materiala pri navarjanju (Ad) in površino prečnega preseka
staljenega osnovnega materiala (A0). Ker smo za vzorce uporabili okrogle palice premera
=40 mm, je potrebno izračunati površine prečnih prerezov kolobarjev staljenega osnovnega
materiala, površino celotnega kroga in pri tem upoštevati, da se pri dvoslojnem navarjanju
med prvim in drugim slojem »izgubi« med 0,2 - 0,4 mm dodanega materiala gledano na
premer vzorca celotne navarjene palice, saj se tudi dodajni material med sabo meša oz. se
izgubi me staljevanjem dodajnega materiala Cu ali CuBe. Za lažjo predstavo je v pomoč
spodnja shema, slika 26, iz katere so razvidni navidezni deleži površin prečnih prerezov
staljenega dodajnega, staljenega osnovnega in osnovnega materiala ter posamezni polmeri.
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Slika 26: Shema površin prečnih prerezov staljenega dodajnega materiala, staljenega
osnovnega in osnovnega materiala.
Izračuni stopnje razmešane cone osnovnih materialov z dodajnima materialoma Cu in CuBe,
ki sta bila navarjena z dvema slojema so podani v tabelah 6 in 7.
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Tabela 6: Izračuni stopnje razmešane cone z dodajnim materialom Cu
Material

Polmer [mm]

Površine

Površine

presekov [mm2)

presekov A0 razmešane
in Ad [mm2]

W.Nr.1.2343
mehko žarjen

W.Nr.1.2343
poboljšan

W.Nr.1.7225
poboljšan

W.Nr.1.0570
žarjen

r1=23,7

A1=1764,6

A0=110,55

r2=20,0

A2=1256,6

Ad=507,96

r3=19,1

A3=1146,1

r1=23,9

A1=1794,5

A0=98,02

r2=19,9

A2=1244,1

Ad=550,41

r3=19,1

A3=1146,1

r1=23,6

A1=1749,7

A0=49,51

r2=19,9

A2=1244,1

Ad=505,64

r3=19,5

A3=1194,6

r1=23,7

A1=1764,6

A0=25,01

r2=20,0

A2=1256,6

Ad=508,96

r3=19,8

A3=1231,6

Stopnja
cone

[%]

γ=17,87

γ=15,11

γ=8,92

γ=4,69

Iz zgornje tabele je razvidno, da so stopnje cone razmešanja različne glede na osnovni
material. Kot smo predvidevali, je stopnja cone razmešanja pri navarjanju Cu kot dodajnega
materiala na osnovna materiala W.Nr.1.7225 in W.Nr.1.1.0570 prenizka, kar bi povzročilo
luščenje navarjenega Cu od osnovnega materiala. Navar Cu na osnovni material W.Nr.1.2343
se je pokazal za najboljšega, saj se je stopnja razmešane cone najbolj približala želeni
vrednosti. Vsekakor pa je boljše, če je osnovni material v poboljšanem stanju.
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Tabela 7: Izračuni stopnje razmešane cone navara z dodajnim materialom CuBe
Material

Polmer [mm]

Površine

Površine

presekov [mm2)

presekov A0 razmešane
in Ad [mm2]

W.Nr.1.2343
mehko žarjen

W.Nr.1.2343
poboljšan

W.Nr.1.7225
poboljšan

W.Nr.1.0570
žarjen

r1=23,7

A1=1764,6

A0=121,27

r2=19,8

A2=1231,6

Ad=532,97

r3=18,8

A3=1110,4

r1=23,7

A1=1764,6

A0=98,02

r2=19,9

A2=1244,1

Ad=520,50

r3=19,1

A3=1146,1

r1=23,6

A1=1749,7

A0=61,73

r2=19,9

A2=1244,1

Ad=505,64

r3=19,4

A3=1182,4

r1=23,7

A1=1764,6

A0=37,42

r2=20,0

A2=1256,6

Ad=507,96

r3=19,7

A3=1219,2

Stopnja
[%]

γ=18,53

γ=15,85

γ=10,88

γ=6,86

Kjer je,
r1 – polmer celotnega prečnega prereza osnovnega in dodajnega materiala skupaj,
r2 - celotnega prečnega prereza osnovnega materiala in staljenega osnovnega materiala,
r3 - celotnega prečnega prereza osnovnega materiala,
A1 – površina celotnega prečnega prereza osnovnega in dodajnega materiala skupaj,
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cone

A2 – površina celotnega prečnega prereza osnovnega materiala in staljenega osnovnega
materiala,
A3 – površina celotnega prečnega prereza osnovnega materiala,
A0 - površina prečnega prereza navara - staljenega osnovnega materiala,
Ad - površina prečnega prereza navara - staljenega dodajnega materiala,
γ - stopnja razmešane cone.
Pri navarjanju CuBe kot dodajni material na osnovni material W.Nr.1.0570 je prav tako
dosežena prenizka stopnja razmešane cone. Stopnja razmešane cone pri navarjanju na osnovni
material W.Nr.1.7225 je dosegla želeno vrednost, vendar osnovni material ne izpolnjuje vseh
zahtev, predvsem trdote, ki jih mora imeti orodje za tlačno litje. Tudi pri navarjanju na
osnovni material W.Nr.1.2343 opazimo, da je stopnja razmešane cone bližje želeni vrednosti
kot pri navarjanju na predhodno omenjena osnovna materiala. Ugotovili smo tudi, da je
stopnja razmešane cone pri navarjanju na osnovni material W.Nr.1.2343 mehko žarjen večja,
kot na poboljšan material.

Slika 27: Mikrostruktura toplotno vplivane cone pri navarjanju dodajnega materiala Cu na
W.Nr.1.2343 poboljšano stanje in smer poteka linijske analize
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Iz slike 27 je razvidna smer poteka linijske analize. Osnova za določitev cone razmešanja je
meja, kjer je prisotnost večje količine Fe, gledano iz navarjenega Cu, proti jedru osnovnega
kosa. Spodnja meja je tam, kjer je koncentracija Fe že podobna osnovnemu materialu, hkrati
pa je vsebnost Cu minimalna. Linijska analiza za CuBe dodajni material ni bila mogoča, ker
naprava SEM, ki je bila uporabljena ni sposobna detektirati berilija zaradi omejitev samega
detektorja iz Be, in potem rezultati ne bi bili pravilen, sliki 28 in 29.

Slika 28: Diagrami linijske analize za Fe in Cu
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Iz zgornje slike je razviden delež Cu in delež Fe proti globini navarjenega vzorca. Vidno je,
da je tik ob površini normiran 100 % delež Cu, kar se pokaže v intenziteti pika Cu in nato v
jedru normiran 100 % delež Fe, kar je pokazala intenziteta Fe ter izračun linijske analize. V
toplotno vplivani coni, kjer je tudi območje cone razmešanja, je pričakovano, da pride do
velikega nihanja deleža Fe in Cu.
Spodnja diagrama prikazujeta vsebnost legirnih elementov Cr in Mn, slika 29. Razvidno je, da
delež legirnnega elementa Cr narašča sorazmerno z deležem Fe.

Slika 29: Diagrami linijske analize za Cr in Mn
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4.4.TERMODINAMIČNI IZRAČUN

S pomočjo programa Thermo Calc smo za jeklo W.Nr.1.2343 in dodajni material Cu v
razmerju 50 : 50 izračunali delež faz (v odvisnosti od temperature) pri različnih temperaturah
slika 30.

Slika 30: Diagram deleža faz v odvisnosti od temperature

Izračunan ravnotežni diagram delež faz v odvisnosti od temperature nakazuje na obstoj
razmešanja v tekočem s talino bogato na Cu in talino bogato na Fe v temperaturnem območju
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nad 1414,62 °C. Pri omenjeni temperaturi se izločajo zmesni kristali avstenita γ – Fe (temno
modra črta), ki se istočasno porabljajo na Fe bogati talini 2 (oranžna črta). Konec obstoja te
faze je pri 1345,45 °C. Tekoča faza bogata na Cu se porabi pri temperaturi 1100,07 °C in nam
predstavlja solidus temperaturo. Pri omenjeni temperaturi se izloči ε - Cu (rdeča črta). Pod
temperaturo se pojavi tudi fazno ravnotežje med ε - Cu (rdeča črta), M7C3 (na Cr bogati
karbid – vijolična črta), MC (zelena črta) z izločevanjem pri 1080,30°C. Evtektoidno reakcijo
pričakujemo pri temperaturi 801,97 °C s koncem obstoja avstenitne faze γ – Fe (temno modra
črta) in prisotnostjo ferita α - Fe (svetlo modra črta).
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5. ZAKLJUČKI
Namen diplomske naloge je bil optimizacija komponent za tlačno litje z navarjanjem. Kot
osnovni material so bili uporabljeni W.Nr.1.2343, W.Nr.1.7225 in W.Nr.1.0570. Kot dodajni
material sta bila uporabljena Cu in CuBe. Bolj podrobno je bil analiziran navar Cu, CuBe na
osnovni material W.Nr.1.2343, kjer je bila kot izhodna mikrostruktura izbrana poboljšana in
mehko žarjena mikrostruktura, saj se ta material največ uporablja za izdelavo komponent za
tlačno litje. S pomočjo različnih raziskav smo prišli do naslednjih zaključkov:


Material W.Nr.1.0570 ni primeren za izdelavo orodja za tlačno litje, saj ne dosega
zahtevanih trdot, pri navarjanju pa se pojavljajo problemi razpok in nezadostne
razmešane cone, kar bi privedlo do luščenja dodajnega materiala od osnovnega.



Prav tako se je za material W.Nr.1.7225 pokazalo da ni primeren za izdelavo komor in
batov. Je sicer dobro toplotno prevodno srednje legirano jeklo, vendar ne doseže
zadostnih trdot in bi prehitro prišlo do obrabe orodja. Pri navarjanju se je pa pojavil
bistveni problem, in sicer da ni bila dosežena zadostna cona razmešanja, ki odločilno
vpliva na uspešnost navara dodajnega materiala na osnovnega.



Navarjanje dodajnega materiala na osnovni material W.Nr.1.2343 mehko žarjen se je
izkazalo za uspešno. Oba dodajna materiala dosežeta zadostno stopnjo cone
razmešanja. Ugotovil sem, da je za material, ki je v mehko žarjenem stanju, potrebna
nižja vnosna toplota, kot pri poboljšanem materialu. Čeprav je bilo navarjanje
dodajnega materiala za material W.Nr.1.2343 ocenjen za uspešnega, nastopi pa večji
problem, in sicer osnovni material ne doseže dovolj visokih trdot. Orodje za tlačno
litje je s trdotami nekaj nad 160 HB neuporabno. Zato bi bilo potrebno obnovljeno
komoro ali bat poboljšati na zahtevano trdoto. Vendar je to v mojem primeru
neizvedljivo, ker bi se s poboljšanjem porušile ostale tolerance (ravnost, premer,
dolžina komore ali bata). Predvsem pa je naknadno poboljšanje nemogoče zaradi
izbire dodajnega materiala. Zato je potrebno komponente orodja za tlačno litje
predhodno poboljšati na zahtevane trdote.



Navarjanje dodajnega materiala na osnovni material W.Nr.1.2343 (poboljšan) se je
izkazal za uspešnega. Cona razmešanja je bila najbližje predpisani. Pri navarjanju Cu
je cona razmešanja znašala 15,85 %, pri navarjanju CuBe pa 15,11 %. Tudi trdote
osnovnega materiala so ostale znotraj zahtevanih. Ni bilo opaznega dodatnega
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popuščnega efekta. Toplotno vplivana cona ima sicer opazen dvig ali padec trdot, kar
pa je pri navarjanju nekaj povsem značilnega. Prav tako ni opaziti, da bi se prvotna
avstenitna zrna preveč razrastla in ni opaziti karbidnih mrež, ki bi lahko vplivale na
razpokanje orodja za tlačno litje.


Ugotovili smo, da je najbolj primeren material za komponente orodja za tlačno litje
material W.Nr.1.2343. Po končani mehanski izdelavi bata ali komore je potrebno
komponento poboljšati na zahtevane trdote. Prav tako je potrebno površino komponent
še dodatno termokemično obdelati z nitriranjem. Ugotovili smo tudi, da je za
popravilo komponent za tlačno litje z navarjanjem dodajnega materiala Cu ali CuBe,
najbolj primeren osnovni material W.Nr.1.2343.
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