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Povzetek

V diplomskem delu smo raziskovali vpliv načina razreza plošč debele pločevine iz
korozijsko odpornega orodnega jekla Acroni T85 (W. Nr.: 1. 2085), na mikrostrukturo in
trdoto ob rezni površini.
Primerjali smo tri različne metode rezanja, ki se za to vrsto jekel najpogosteje uporabljajo
v industriji: plazemsko rezanje, hladno tračno rezanje (žaganje) in rezanje z abrazivnim
vodnim curkom.
Ovrednotili smo pozitivne in negativne vplive posameznega načina rezanja na obrezane
plošče, ki se izdelujejo v proizvodnem procesu podjetja Acroni, d.o.o. Plazemsko rezanje,
ki se v podjetju Acroni, d.o.o. relativno veliko uporablja za obrezovanje debele pločevine,
ima kot glavno prednost visoko produktivnost.
V delu so obravnavane slabosti oz. negativni vplivi tega načina rezanja in prikazane
rešitve, ki smo jih uveljavili za dvig kakovosti in povečanje izplena plazemsko obrezanih
plošč tega jekla.

Abstract

In the presented thesis the influence of the cutting methods used for cutting heavy plates
made of corrosion-resistant tool steel, Acroni T85 (W. Nr.: 1. 2085), on the microstructure
and hardness of cutting surface was studied.
Three different methods of cutting which are commonly used for this steel grades were
compared. These are: plasma cutting, cold strip cutting (sawing) and cutting with abrasive
water jet.
The positive and negative impacts of each method were evaluated. The main advantage of
plasma cutting, wich is relatively widely used in the company Acroni, d.o.o., is high
productivity.
The presented work deals with disadvantages or the negative effects of this cuttig method
and the solutions that have been implemented to raise the quality of the final product. The
waypoints to increase the yield of plasma-cut steel plates are also presented.
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SEZNAM SIMBOLOV IN KRATIC
M

Martenzit

γ

Avstenit

A

Površina odtisa

F

Sila vtiskanega telesa

H

Trdota

HB

Trdota po Brinellu

HV

Trdota po Vickersu

MS

Temperatura, pri kateri se začne pri ohlajanju avstenit pretvarjati v martenzit

Mf

Temperatura, pri kateri se je pri ohlajanju avstenit v celoti pretvoril v martenzit

EOP

Elektro obločna peč

E6

Nova vrsta kovinskega vložka uporabnega za direktno zakladanje v EOP, z minimalno
vsebnostjo Cu, Sn, Cr, Ni, Mo, P (stisnjeni ostanki avtomobilskih karoserij)

E 40

Schroederjev kovinski vložek (stari kovinski vložek zdrobljen v kose)

PP

Ponovčna peč

VD

Vakuum, degazacija (vakuumsko razplinjanje)

VOD

Vakuum, oksidacija, dekarborizacija (razogljičenje)

KL

Kontiliv

VC

Vodni curek

AVC

Abrazivni vodni curek

iii

UVOD
Martenzitna nerjavna jekla so zlitine Fe-Cr-C z dodatki zlitinskih elementov ali brez njih.
So feromagnetna, kaljiva in korozijsko odporna v razmeroma blagih korozivnih okoljih.
Delež kroma je med 10,5 % in 18 %, ogljika pa med 0,1 % in 1,2 %. S spreminjanjem
deleža kroma in ogljika je po kaljenju mogoče zagotoviti martenzitno mikrostrukturo. V
mikrostrukturi so navzoči karbidi, ki izboljšajo obrabno odpornost ali izboljšajo rezalni
rob pri rezalnih orodjih (nožih). Dodajamo lahko tudi različne zlitinske elemente, kot so
niobij, silicij, volfram in vanadij, in tako nadgradimo učinek popuščanja po kaljenju.
Dodatki zlitinskih elementov znižujejo temperaturo začetka (Ms) in konca (Mf)
martenzitne premene. Kontrolirano dodajanje zlitinskih elementov je torej pomembno pri
zagotavljanju optimalne temperature Ms. Majhne količine dodanega niklja lahko v
nekaterih medijih izboljšajo korozijsko odpornost in žilavost. Žveplo in selen v nekaterih
jeklih izboljšata obdelovalnost.[1]
Značilne za martenzitna jekla so velika trdota in trdnost ter majhna žilavost; nekateri
zlitinski elementi, ustrezna temperatura in čas popuščanja pa vplivajo na povečanje
žilavosti. Ne glede na to je martenzitna jekla težko mehansko obdelati (struženje,
rezkanje, vrtanje, brušenje, izdelava poglobitev…). [1]
Pri martenzitnih nerjavnih jeklih zasledimo dve izvorni pomanjkljivosti: popuščno krhkost
v temperaturnem območju med 425 °C in 540 °C (po drugih podatkih celo med 400 °C in
650 °C) in vodikovo krhkost, če je tako jeklo v stiku s plinastim vodikom ali vodnimi
raztopinami, ki pri elektrokemičnih procesih med izdelavo ali uporabo jekla lahko
povzročijo nastajanje atomskega vodika. Ta lahko difundira v jeklo, kar pa po različnih
mehanizmih vodikove krhkosti povzroča krhkost jekla. [1]
Zlitinski elementi, izjema je le molibden, nastajanje popuščne krhkosti pospešujejo.
Najboljša obramba proti temu je popuščanje zakaljenega jekla zunaj omenjenega
temperaturnega območja, v katerem se pojavi krhkost.[1]
Vodikovo krhkost je mogoče deloma ali v celoti odpraviti z odstranjevanjem vodika
(razvodičenjem) pri temperaturi 100 °C. Pri martenzitnih nerjavnih jeklih večjega
trdnostnega razreda, ki so na delovanje vodika bolj občutljiva, pa so potrebne višje
1

temperature žarjenja, in sicer okoli 370 °C ali celo višje; skrajna meja, ki je nikakor ne
smemo prekoračiti, pa je 425 °C.[1]
V to skupino jekel prištevamo tudi korozijsko odporno orodno jeklo za preoblikovanje
plastike Acroni T85-X33CrS16, ki je plod obsežnega razvojnega dela od študija
konkurenčnih izdelkov, načrtovanja, laboratorijskih preiskav, številnih tehnoloških rešitev
predvsem pri izdelavi jekla v jeklarni, vroči predelavi in večfazni zaključni toplotni
obdelavi plošč.
Za diplomsko delo smo od plošče jekla Acroni T85 in debeline 90 mm odrezali vzorce na
tri načine: s plazmo, s tračno žago in s pomočjo abrazivnega vodnega curka. Vzorci so bili
podlaga za naše raziskovalno delo.
Pri segrevanju jekla v avstenitno področje in njegovem ohlajanju pri različnih
ohlajevalnih hitrostih, dobimo različne mikrostrukture jekla, kot nam jih prikazuje slika 1.

Slika 1: Vpliv ohlajevalne hitrosti na nastanek mikrostruktur po segrevanju v avstenitno
področje[14]
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1. PREDSTAVITEV JEKLA ACRONI T85
Jeklo Acroni T85 je konkurenčno jeklom, ki jih v kovano-valjanih izvedbah izdelujejo
veliki evropski proizvajalci teh jekel. Uporablja se za izdelavo orodij za brizganje
plastike, kjer se poleg ustrezne toplotne obstojnosti zahteva tudi odpornost na kemijske
vplive. Za doseganje kakovostnega jekla in učinkovitega gospodarjenja je pomembno
naslednje:
-

optimalno razmerje legiranih elementov za ustrezno homogenost mikrostrukture,

-

ustrezni parametri kontinuirnega ulivanja,

-

optimalni pogoji vročega valjanja in ohlajanja,

-

optimalna večfazna toplotna obdelava končnih plošč debele pločevine.

1.1 . Kemična sestava jekla Acroni T85
Kemična sestava jekla kvalitete Acroni T85 je podana v tabeli 1.
Tabela 1: Mejne vrednosti posameznih elementov v jeklu Acroni T85 v mas.%

C

Si

Mn

min.

0,290

0,350

1,300

max.

0,380

0,400

1,400

P

0,030

S

Cr

Ni

0,050

15,00

0,550

0,100

17,00

0,700

Cu

Al-cel

N

0,070
0,300

0,020

0,080

Jeklo se izdeluje skladno z naslednjimi standardi:
EN ISO 4957 - Orodna jekla
EN 10058 10029/EN – Vroče valjane plošče nad 3mm debeline – Tolerance mer in oblike
EN 10160 – Ultrazvočna preiskava ploščatih jeklenih izdelkov, debeline enake ali večje
od 6mm (odbojna metoda)
SEP 1920 – Ultrazvočno preizkušanje valjanih polizdelkov
EN 10163 – Zahteve za kakovost površine pri dobavi vroče valjane jeklene pločevine,
širokih ploščatih izdelkov in profilov.[5]
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1.2.

Toplotna obdelava

Debelo pločevino iz korozijsko odpornega orodnega jekla dobavljamo v poboljšanem
stanju. Površina plošč je lahko peskana ali pa peskana in zaščitena z osnovno barvo.
Dimenzijski nabor plošč se pri debelini giblje od 10 mm pa do 100 mm, širina od 1000
mm do 2000 mm, dolžina pa od 4000 mm pa do 12000 mm.
Običajna toplotna obdelava pri orodnih jeklih je poboljšanje, torej kaljenje in popuščanje.
Kaljenje orodnih jekel za preoblikovanje plastike se praviloma izvaja v olju. Acroni v
svoji proizvodnji uporablja posebno tehnologijo kaljenja – kombinacijo ohlajanja z
zrakom in vodo. Popuščanje izvajamo v kontinuirni ali komorni peči. Z izjemo jekla
Acroni T83 vsa naša orodna jekla dobavljamo v poboljšanem stanju, tako da končnemu
uporabniku ni potrebno izvajati nobene toplotne obdelave končnega izdelka. Toplotna
obdelava jekla za posamezna orodja je prilagojena lastnostim, ki jih zahteva proizvajalec
orodij. Če upoštevamo še običajno komplicirano obliko izdelka, pridemo do zaključka, da
je za izdelavo kakovostnih proizvodov iz orodnega jekla potrebno veliko teoretičnega
znanja in praktičnih izkušenj.[5]

1.3.

Razrez jekla

V podjetju Acroni, d.o.o. poteka razrez orodne pločevine večinoma na plazemskih
rezalnikih. Plošče debeline nad 80 mm se zaradi prevelikega vnosa notranjih napetosti pri
plazemskem rezanju, pa tudi zaradi lepših robov ali posebne zahteve kupcev (debelina teh
plošč je lahko tudi pod 80 mm), režejo s tračno žago. Pri samem razrezu se odrežejo tudi
vzorci za metalografske preiskave in mehanske preizkuse. Mehanski obrez na škarjah
Sundwig ni možen zaradi nizke žilavosti jekla. Primeren način rezanja orodnih jekel je
tudi s postopkom Water Jet – rezanje z abrazivnim vodnim curkom. Takšno napravo
imamo v manjši izvedbi v delavnici za pripravo vzorcev in se uporablja bolj za
raziskovalne namene. Plamensko rezanje nerjavne orodne pločevine ni primerno, zaradi
previsoke vsebnosti ogljika v jeklu ter zato, ker je tališče Cr-karbidov bistveno višje od
tališča samega jekla.
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1.4.

Uporaba jekla

Danes poznamo različne postopke oblikovanja polimernih materialov. Najpogosteje se
uporablja vbrizgavanje, ekstrudiranje, pihanje, termoformiranje in prešanje. Pri
oblikovanju polimernih materialov se uporabljajo orodja različnih oblik. Izdelana so iz
orodnih jekel za predelavo plastike.
Orodna jekla za preoblikovanje plastike so primerna za izdelavo najrazličnejših izdelkov
iz različnih vrst termoplastov, duroplastov in lahkih kovin.
Orodja so med uporabo izpostavljena visokemu tlaku, obrabi in v določenih primerih tudi
koroziji. Orodna jekla, ki so legirana z žveplom za boljšo obdelovalnost, se uporabljajo za
nosilne dele orodij za preoblikovanje plastike. Nekatera orodna jekla so zaradi velikega
dodatka kroma tudi korozijsko odporna.
Najnovejša tehnologija izdelave jekla omogoča Acroni-ju na tržišče dobavljati jekla, ki
ustrezajo tudi najostrejšim zahtevam kupcev. Glavne značilnosti ACRONI-jevih orodnih
jekel so:
 visoka čistost jekla,
 sposobnost poliranja,
 obdelovalnost jekel, ki so legirana z žveplom,
 temperaturna odpornost,
 odpornost proti obrabi,
 dimenzijska stabilnost.[5]

1.5.

Mehanske lastnosti

Preoblikovanje pločevine iz orodnih jekel v hladnem se običajno izvaja v mehko žarjenem
stanju. Po preoblikovanju sledi končna toplotna obdelava (poboljšanje).
Uporabniki lahko na ploščah iz naših orodnih jekel, dobavljenih v poboljšanem stanju na
primerno trdoto, izvajajo struženje, rezkanje, vrtanje, brušenje, poliranje in ostale
postopke mehanske obdelave za oblikovanje končnih izdelkov. [5]
Vpliv kemične sestave v kombinaciji z mikrostrukturnimi parametri na trdnostne lastnosti
so definirani z naslednjima enačbama:
5

Dogovorna napetost tečenja – Rp0,2 (MNm-2) = 15,4 {4,4 + 23(C) + 1,3(Si) + 0,24(Cr) +
0,94(Mo) + 1,2(V) + 0,29(W) + 2,6(Nb) + 1,7(Ti) + 0,28(Al) + 32(N) + 0,16(δ-ferit) +
0,46 d-1/2}

(1.1)

Natezna trdnost – Rm (MNm-2) = 15,4 {29 + 35(C) + 55(N) + 2,4(Si) + 0,11(Ni) +
1,2(Mo) + 5,0(Nb) + 3,0(Ti) + 1,2(Al) + 0,14(δ-ferit) + 0,82 t-1/2 }[1]

(1.2)

Zlitinski elementi v oklepajih so izraženi v masnih odstotkih, delež δ-ferita je izražen v
volumskih odstotkih, d predstavlja premer kristalnih zrn (mm) in t širino dvojčičnih lamel
(mm).
Odnosi v obeh enačbah kažejo, da sta napetost tečenja in natezna trdnost odvisni
predvsem od deleža ogljika. S povečanjem deleža ogljika rastejo tudi vrednosti obeh
trdnostnih parametrov.[1]
Nastajanje martenzita v metastabilnem avstenitu deluje tudi na povečanje natezne trdnosti;
še pomembnejše pa je njegovo delovanje na poslabšanje duktilnosti. Martenzit je lahko v
avstenitu navzoč že pred deformacijo v hladnem (nastaja namreč med hitrim ohlajanjem
avstenita z avstenitizacijske temperature – zato mu pravimo tudi s toplotnim učinkom
nastali martenzit). V nerjavnih jeklih, ki vsebujejo s toplotnim učinkom nastali martenzit
že pred deformacijo v hladnem, se med hladnim preoblikovanjem (npr. preskušanjem z
nateznim preizkusom) lahko – ali pa tudi ne – tvori deformacijsko induciran martenzit, kar
je odvisno od stabilnosti avstenita. V takih jeklih narašča natezna trdnost linearno z
naraščanjem deleža martenzita, ki je bil navzoč pred deformacijo.[1]
Natezna trdnost (MNm-2) = 15,4 {Rm + 12 + 0,82(% M)}
kjer Rm predstavlja natezno trdnost, izračunano iz enačbe (1.2), % M pa delež martenzita,
ki je bil navzoč že pred nateznim preskusom. To enačbo lahko zapišemo tudi drugače:
ΔRm (MNm-2) = 185 + 9,84 (% M),
kjer je ΔRm razlika med dejansko ugotovljeno in izračunano natezno trdnostjo. Duktilnost,
posredno ugotovljena na podlagi merjenja kontrakcije po nateznem preskusu, se
zmanjšuje z naraščanjem deleža martenzita, ki je bil navzoč v mikrostrukturi že pred
deformacijo.[1]

6

Največ pozornosti pri ploščah jekla Acroni T85 posvečamo trdoti in ravnosti samih plošč.
Trdota v dobavnem – poboljšanem stanju znaša 280 – 320 HB ali pa 290 – 330 HB
(odvisno od naročila), zahteve za ravnost pa so 2 mm/m v vzdolžni in prečni smeri plošč.
Poleg že omenjenih zahtev je na vseh ploščah potrebno izvesti še pregled z ultrazvokom,
kontrolo debeline po EN 10029 – razred C, kontrolo dolžine in širine po EN 10029 ter
kontrolo robov (možne kalilne razpoke). Na koncu pregledamo še površino plošč, saj
mora biti brez napak, ki bi škodovale obdelavi plošč pri naročniku. [4]
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2. IZDELAVA JEKLA ACRONI T85
2.1.

Tehnološka pot izdelave jekla

V podjetju Acroni se izdelava jekla prične v jeklarni. Najprej pripravimo vložek iz starega
železa (rene) in dodatkov legirnih elementov. Vložek pretalimo v EOP in dobljeno talino
preko ponovčne peči in VOD pripravimo za ulivanje slabov na napravi za kontinuirno
ulivanje. Na brusilnem stroju slabe pobrusimo.
Ko so slabi pripravljeni za nadaljnjo predelavo, jih v vroči valjarni založimo v potisno
ogrevno peč in ogrejemo na temperaturo valjanja, ki je točno določena glede na vrsto
jekla. Po valjanju plošče vroče poravnamo in razrežemo na zahtevane dimenzije.
Plošče nato transportiramo v obrat PDP (predelava debele pločevine), kjer jih toplotno
obdelamo, razrežemo na mere, ki jih določi kupec, speskamo in poravnamo. Po ravnanju
stehtane plošče zložimo v skladišču za odpremo, nerjavne plošče pa še zlužimo, operemo,
stehtamo in pripravimo za odpremo do kupcev. Vsi ti koraki izdelave jekla so prikazani na
sliki 2.

Slika 2: Shematski prikaz izdelave jekla v podjetju Acroni[3]
8

2.2.

Izdelava in litje jekla v jeklarni

Pred pričetkom taljenja v EOP je potrebno izbrati ustrezno sestavo kovinskega vložka.
Sestava kovinskega vložka je v osnovi določena z maksimalno vsebnostjo bakra v
končnih izdelkih. Ker bakra med metalurškim postopkom iz taline ni možno odstraniti,
ustrezno sestavo lahko dosežemo samo z ustreznim mešanjem različnih vrst kovinskega
vložka. Najpogostejše vrste kovinskega vložka so: E 1, E 3, E 6 (novi paketi), E 40
(Schroeder), grodelj in lastni acronijev povratek. Vložki se delijo glede na maksimalno
vsebnost Cu, ki se giblje od 0,25 % do 0,4 % Cu, na dimenzijo posameznih kosov in na
nasipno težo, ki se giblje od 0,4 t/m3 do 0,8 t/m3 . Kovinski vložek je iz približno 100 t
starega železa. Poleg vsega naštetega, pa mora biti kovinski vložek sestavljen tako, da
zagotovimo zahtevano kemično sestavo jekla. Zakladanje poteka z vrha peči s košarami.
Cilj je zakladati z dvema oz. tremi košarami za skupno količino 100 t kovinskega vložka.
Manjše število košar pomeni manj odpiranja oboka EOP, manjše toplotne izgube in
skrajšanje časa od preboda do preboda.
2.2.1. EOP – elektro obločna peč
Elektro obločno peč uporabljamo za taljenje ustreznega kovinskega vložka, žlindrotvornih
dodatkov in za delno oksidacijo taline. Poleg taljenja v EOP poteka izdelava aktivne
žlindre in procesi, ki potekajo med žlindro, jeklom in plinsko fazo. To so metalurške
reakcije: oksidacija, odžveplanje in odfosforenje. Po raztalitvi celotnega vložka iz peči
odvzamemo vzorec za kemično analizo. Za optimalen potek taljenja v EOP je izredno
pomembna razvrstitev mase kovinskega vložka v posameznih košarah. Velja splošno
pravilo:


delo s tremi košarami:

-

40 % mase kovinskega vložka Ι. košara

-

35 % mase kovinskega vložka ΙΙ. košara

-

25 % mase kovinskega vložka ΙΙΙ. košara



delo z dvema košarama:

-

60 % mase kovinskega vložka Ι. košara

-

40 % mase kovinskega vložka ΙΙ. košara[13]

9

2.2.2. Predpriprava taline v livni ponovci za vakuumsko obdelavo
Prebod taline iz EOP izvedemo v zato ustrezno pripravljeno livno ponovco. Le-ta je
pripravljena iz ognjeodpornega materiala z visoko temperaturno, mehansko in korozijsko
odpornostjo. Ognjeodporni materiali so bazični na osnovi MgO ali dolomita – CaOMgO.
Pred uporabo mora biti livna ponovca ogreta na temperaturo od 950 °C do 1000 °C. S tem
preprečimo previsok padec temperature taline med prenosom na VOD napravo. Ponovce
za vakuumsko obdelavo taline morajo biti ustrezno visoke, da je nad talino še dovolj
prostora (0,8 m do 1,4 m) za intenzivni potek reakcij. Prav tako morajo biti tesno pokrite,
da se zmanjšajo toplotne izgube in da se prepreči dostop zraka med obdelavo. V primeru
izdelave taline jekla Acroni T85, kjer izvedemo prebod taline in žlindre v livno ponovco
hkrati, je žlindro pred vakuumiranjem potrebno posneti. Pred posnemanjem na livno
ponovco priklopimo argonsko napeljavo ter pričnemo z vpihavanjem argona in
odstranjevanjem žlindre. Slika 3 prikazuje livno ponovco na mestu za posnemanje žlindre.

Slika 3: Mesto za posnemanje žlindre pred vakuumsko obdelavo taline[12]
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2.2.3. Ponovčna peč
Ponovčna peč je sestavljena iz livne ponovce, ki je postavljena v vakuumsko komoro in je
pokrita z vodohlajenim pokrovom. Energijo talini dovajamo s tremi grafitnimi
elektrodami premera 330 mm. Da zaščitimo ognjeodporno oblogo livne ponovce, morajo
biti elektrode potopljene v bazično žlindro. Pri tem je pomembno, da je elektroobločni
plamen zakrit z žlindro, pri čemer je izkoristek električne energije zelo visok. Med
procesom talino stalno mešamo z argonom, ki ga uvajamo skozi porozen kamen na dnu
livne ponovce. S tem dosežemo homogenejšo talino, kakor tudi enakomerno porazdelitev
temperature. S pomočjo ponovčne peči dosegamo večjo storilnost. Del metalurškega
postopka, to je rafinacijo, prenesemo v ponovco. S tem odpade prekomerno ogrevanje
taline nad 1700 °C v EOP. Legiranje elementov z visoko afiniteto do kisika poteka v
odsotnosti kisika, ker sodobne naprave zagotavljajo nevtralno atmosfero v prostoru nad
talino.
Moči transformatorjev so odvisne od velikosti ponovc in od zahtev po maksimalni hitrosti
segrevanja. Moči transformatorjev znašajo približno 150 kVA/t taline. Takšna moč
omogoča ogrevanje taline s hitrostjo 5 °C/min. Na sliki 4 je prikazana ponovčna peč.

Slika 4: Shematska predstavitev ponovčne peči[12]
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2.2.4. Vakuumska obdelava taline
Vakuumsko obdelavo taline izvajamo po VOD postopku. Postopek je nastal tako, da so
VD postopku dodali kisikovo kopje za oksidacijo v vakuumu. Shematski prikaz VOD
postopka nam prikazuje slika 5. Namen vakuumske obdelave jeklene taline je doseči
predpisano kemično sestavo jekla z optimalno čistostjo. Postopek je sestavljen iz treh
procesnih korakov:
-

oksidacija in razogličenje

-

legiranje do optimalne kemične sestave

-

redukcija, razžveplanje in razplinjenje jekla

Slika 5: Shematski prikaz VOD postopka[12]

Ta postopek omogoča doseči zelo nizke vsebnosti ogljika pri visokem izkoristku kroma,
odstranjevanje ogljika in kisika ob tvorbi CO v globokem vakuumu, dobro odstranjevanje
dušika, vodika ter večino svinca in cinka. Žveplo odstranimo s pomočjo žlindre ob koncu
procesa. Žveplo je prvi in zelo zanesljiv podatek glede čistoče izdelane taline. V primeru
nizkih vsebnosti žvepla (S ˂ 0,002 %) je talina zanesljivo dobro rafinirana t.j. odstranjena
nekovinskih vključkov.
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2.2.5. Oksidacija in razogličenje
Pred vakuumsko oksidacijo dodamo v talino legirne elemente za popravo sestave glede na
analizo. Dodatek apna znaša 8 kg/t do 10 kg/t taline. Čas obdelave, ki temu sledi, je
različno dolg in je odvisen od začetne vsebnosti ogljika. Povprečne vsebnosti ogljika pred
oksidacijo so od 0,8 % do 0,9 % C. Ponovco pokrijemo s pokrovom, ki mora dobro
tesniti. Z vklopom vodnih črpalk v komori vzpostavimo podtlak. Pri 0,3 bara začnemo z
vpihovanjem kisika. Po začetku upihavanja kisika, se v sorazmerno kratkem času prične
oksidacija ogljika, pri čemer krom skoraj ne odgoreva. Na osnovi analize dimnih plinov
t. j. razmerja CO / CO2 ter doseženega podtlaka se odločimo za končanje oksidacije. Kisik
prenehamo pihati pri okoli 0,08 % C v talini in podtlaku 40 mbar.
Procesu oksidacije sledi razogličenje taline s kisikom, ki je po oksidaciji še ostal
raztopljen v talini. Razogličenje traja od 20 min do 25 min, odvisno od tega, kako nizko
končno vsebnost ogljika želimo doseči. V času razogličenja povečamo količino vpihanega
argona, tlak v komori pa pade na okoli 1 mbar. Pri tem pade vsebnost ogljika na želeno
vrednost, hkrati pa se iz žlindre reducira krom.
2.2.6. Redukcija in razžveplanje
Med oksidacijo se oksidira tudi del kroma in kot kromov oksid ostane v žlindri. Naslednja
stopnja obdelave taline je tako redukcija kroma iz žlindre. Kot reducente uporabljamo
elemente z višjo afiniteto do kisika kot jo ima krom. V ta namen uporabljamo aluminij in
silicij, za tvorbo žlindre pa drobno apno in jedavec. Med to obdelavo se talina rafinira in
razžvepla. Žlindra je brez kovinskih oksidov.
2.2.7. Razplinjenje
Razplinjenje je zadnja vakuumska obdelava taline nerjavnih vrst jekel. Namenjena je
razplinjanju taline in doseganju zelo nizkih vsebnosti žvepla, ki je osnovni predpogoj za
visoko kvalitetno jeklo. Običajne vsebnosti žvepla, ki jih dosegamo pri nerjavnih (Acroni
T85) vrstah jekel so 0,002 %.
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2.3.

Kontinuirno ulivanje jekla in brušenje

Po vakuumski obdelavi taline pričnemo z ulivanjem (slika 6). Jeklo teče iz ponovce skozi
vmesno ponovco – tundish, v vodno hlajeno kokilo – kristalizator. Zaželeno je čim
hitrejše polnjenje kokile. Po vzpostavitvi pogojev ulivanja postopoma zmanjšujemo
hitrost ulivanja zaradi večje možnosti izplavanja vključkov in zagotavljanja pogojev za
čim višji položaj strjevalnega korena zaradi doseganja boljše homogenosti. Strjena žila
jekla se vodi skozi sistem številnih valjčkov. Sledi rezanje na rezalni napravi v slabe.
Slabi se vroče ali hladno brusijo, da se pred valjanjem znebimo raznih nečistoč.
Minimalna temperatura za razrez slabov na določene mere pred valjanjem ne sme biti
nižja od 400 °C. Slabe, ki se ne brusijo in ne gredo takoj v valjanje, moramo zložiti v
adjustaži jeklarne v hladilno jamo, da se počasi in enakomerno ohlajajo po celotnem
volumnu do 150 °C. Slabe v jamo zlagamo na vročo podlago, torej na vroče slabe
predhodnih sarž. Obvezno moramo jamo pokriti za vsakim naloženim slabom.

Slika 6: Ulivanje orodnega jekla na kontilivu v podjetju Acroni d. o. o.
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2.4.

Valjanje slabov v plošče

Valjanje je kontinuirano spreminjanje preseka materiala med nasproti vrtečima se
valjema. Pred pričetkom valjanja je potrebno slabe obvezno ogreti na temperaturo
valjanja. Ogrevanje v potisni peči poteka v reduktivni atmosferi in pri temperaturah, ki so
podane v tabeli 2. Poleg temperature, na katero moramo segreti jeklo, je pomemben čas in
način segrevanja. Osnovni pogoj je, da mora biti temperatura slaba po vsem volumnu čim
bolj enakomerna.
Tabela 2: Temperature po posameznih conah v potisni peči
Mesto slaba

Predgrevna cona

Ogrevna cona

Zgornja
površina slaba
Spodnja
površina slaba

1150 °C

1220 °C

Izenačevalna
cona
1230 °C

1150 °C

1210 °C

1220 °C

Maksimalna dovoljena temperatura slaba je 1260 °C, če se valjajo plošče debeline pod 15
mm.
Glede na končno dimenzijo plošč, najprej valjamo plošče, katerih dolžina in širina sta
največji. Postopoma sledijo plošče katerih dolžina in širina sta manjši. To pa zato, da se
zložene plošče v hladilni jami po valjanju in ohlajanju čim manj krivijo. Valjanje plošče
na blumingu nam prikazuje slika 7. Po valjanju sledi ravnanje.
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Slika 7: Valjanje plošče na blumingu

Ravnanje poteka pri čim višjih temperaturah po valjanju. Ravnanje plošč pod temperaturo
400 °C ni dovoljeno, ker se lahko pojavijo razpoke. Zahteve za ravnost plošč iz orodnega
jekla Acroni T85 so bistveno ostrejše kot pa za ostala jekla in znašajo 2 mm/m.
Po vročem ravnanju in razrezu plošče transportiramo do hladilne jame. Zlaganje plošč
mora biti natančno in čim hitrejše, ker se jekla na zraku kalijo in se lahko pojavijo kalilne
razpoke. Ohlajanje orodnih plošč v hladilni jami mora potekati najmanj 4 dni. Korozijsko
odpornih orodnih jekel NI dovoljeno ohlajati na gredah.[4]
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2.5.

Toplotne obdelave jekla Acroni T85

Ker so z uporabniškega stališča zelo pomembne lastnosti jekla, je prav, da omenimo še
toplotno obdelavo. Namen toplotne obdelave je spremeniti mikrostrukturo in lastnosti
jekla. Zaradi preglednosti razvrstimo celoten tehnološki proces od razreza vroče valjane
pločevine do končnega izdelka s fazno kontrolo v naslednje procesne korake:
a) mehko žarjenje,
b) plazemski obrez robov in jemanje vzorcev (mehanski obrez na škarjah Sundwig ni
možen zaradi nizke žilavosti jekla),
c) UZ pregled,
d) kaljenje (Wellman),
e) peskanje,
f) popuščanje kaljenih plošč,
g) ravnanje: v toplem (do 40 mm na valjčnem ravnalniku AS, do 60 mm na valjčnem
ravnalniku SF, nad 60 mm na stiskalnici),
h) žarjenje za odpravo napetosti: se izvaja v primeru, da je potrebno izrazito ravnanje bolj
krivih poboljšanih plošč,
i) kontrola poboljšanih orodnih plošč, tehtanje, označevanje.

2.5.1.

Mehko žarjenje plošč v valjanem stanju

Z mehkim žarjenjem pred kaljenjem dobimo najugodnejšo mikrostrukturo in enakomerno
trdoto po volumnu. Žarjenje je nujno tudi zato, da se izognemo možnim kalilnim
razpokam zaradi prisotnega martenzita v mikrostrukturi valjanih plošč. Plošče žarimo v
komorni peči Bosio (slika 8).
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Slika 8: Komorna peč Bosio

Parametri mehkega žarjenja jekla Acroni T85 v komorni peči Bosio so zbrani in prikazani
v tabeli 3.

Tabela 3: Parametri mehkega žarjenja v komorni peči Bosio za jeklo Acroni T85

Acroni T85
Čas

Temperatura

(min)
1

Korak

(°C)

Hitrost
ogrevanja/ohlajanja
( °C/h)

Pretok
N2
(m3/h)

500

500

60

-

2
3

360
3600

750
750

60
-

40
40

4
5

600
200

750 do 600
600 do 400

-15
-50

40
-

sledi plazemski obrez plošč neposredno iz peči
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2.5.2. Kaljenje na liniji Wellman
Plošče kalimo na liniji Wellman (slika 9).

Slika 9: Založitev plošče na liniji Wellman

Nastavna temperatura v peči med ogrevanjem jekla Acroni T85 je 1030 °C. Minimalna
dopustna temperatura po conah v peči je 1000 °C, maksimalna pa 1050 °C. V prvi fazi
kaljenja se jeklo ohlaja na zraku, nato pa v drugi fazi z vodo. Časi ohlajanja v odvisnosti
od debeline za posamezen medij so podani v tabeli 5.
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Tabela 5: Predpisani časi ohlajanja glede na debelino plošč za jeklo ACRONI T85 na
liniji Wellman

Debelina plošče
(mm)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Čas ohlajanja z zrakom
(s)
504
756
1008
1260
1512
1764
2016
2404
2693
2980
3270
3580
3894
4210
4536
4847
5160
5477
5796

Čas ohlajanja z vodo
(s)
11
16
22
26
31
37
42
50
56
62
68
74
82
88
95
101
108
114
121

Plošče je po kaljenju potrebno ohlajati vsaj do 100 °C. Ohladiti se morajo, da v
mikrostrukturi ostane čim manj zaostalega avstenita, ki je za lastnosti končnih izdelkov
škodljiv.
2.5.3.

Popuščanje

Zaradi nevarnosti nastanka kalilnih razpok je potrebno izvesti popuščanje ohlajenih plošč
takoj po kaljenju, najkasneje pa v dveh dneh. Na sliki 10 je posnetek peči za popuščanje
Wellman-Drever. Popuščanje jekla Acroni T85 se obvezno izvaja dvakrat, z vmesno
ohladitvijo plošč do sobne temperature. Po 1. popuščanju se na vzorčnih ploščah izmeri
trdota in rezultatom ustrezno prilagodi temperaturo 2. popuščanja. V primeru, da je trdota
ustrezna že po prvem popuščanju, je temperatura drugega popuščanja 10 °C nižja kot pri
prvem (tabela 6). Če je trdota previsoka ali prenizka, se rezultatom ustrezno prilagodi tudi
temperatura drugega popuščanja.
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Slika 10: Wellman-Drever peč, kjer se izvaja popuščanje plošč orodnega jekla Acroni T85
do debeline 80 mm

Tabela 6: Predpisani pogoji popuščanja na liniji Wellman-Drever
JEKLO

šifra

ACRONI T85 2085

1.popuščanje

2.popuščanje

temperatura
(°C)

temperatura
(°C)
600 °C

610 °C

oz. prilagojeno glede na
izmerjeno trdoto po
1. popuščanju

Ohlajanje

na zraku

Ciljana trdota
po popuščanju
HRC
HB

30,2

300

Minimalna dopustna temperatura po posameznih conah peči je lahko nižja od predpisane
temperature 1. in 2. popuščanja za 15 °C. Po predpisanem času popuščanja ploščo
zapeljemo skozi hladilno napravo na valjčno mizo in jo ohladimo na mirujočem zraku.
Orodnih plošč po popuščanju ni dovoljeno ohlajati v hladilni napravi.
Popuščanje v komorni peči Bosio izvajamo navadno na ploščah večjih debelin, običajno
debelejših od 80 mm in če popuščanja ni možno izvesti na liniji Wellman-Drever, zaradi
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prezasedenosti peči. Temperatura 1. popuščanja znaša 610 °C, temperatura 2. popuščanja
pa 600 °C. V peči se popuščajo posamezne plošče. Po zaključku popuščanja sledi
ohlajanje na zraku. Na sliki 11 vidimo kako se giblje trdota jekla Acroni T85 glede na
temperaturo popuščanja.

Slika 11: Popuščni diagram za jeklo Acroni T85

2.5.4.

Žarjenje za odpravo napetosti

V primeru ravnanja bolj krivih plošč tako Acroni T83 kot Acroni T85, je nujno izvesti
žarjenje za odpravo napetosti v peči Bosio. Parametri žarjenja za jeklo Acroni T85 so:
-

temperatura: 570 °C,

-

čas držanja na temperaturi: 2,5 ure,

-

ohlajanje v peči 75 °C/h do 500 °C, nato ohlajanje na zraku.

V primeru, da se plazemski obrez izvede šele po poboljšanju, je končno kontrolo
plazemsko obrezanih robov (zajede, kalilne razpoke, brada in ostale nepravilnosti)
obvezno izvesti po končanem popuščanju robov. Temperatura popuščanja robov znaša
580 °C in mora biti vedno za 20 °C nižja od temperature drugega popuščanja plošč. Čas
popuščanja je 2 uri. Ohlajanje v peči poteka 1h (75 °C/h) do temperature 500 °C, nato na
zraku.[4]
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2.6.

EKSPERIMENTALNO DELO

Poglavitni cilj diplomske naloge je ugotoviti vpliv načina obreza plošč debele pločevine
iz korozijsko odpornega orodnega jekla Acroni T85 na lastnosti ob rezni površini. Iz
plošče jekla Acroni T85 in debeline 90 mm smo odrezali vzorce na tri načine: s plazmo, s
tračno žago in s pomočjo abrazivnega vodnega curka. Vzorci so bili podlaga za naše
raziskovalno delo.

2.6.1. Odvzem vzorcev
Za vrednotenje vpliva načina rezanja debele pločevine na lastnosti jekla ob rezni površini
smo vzorce za preiskavo pripravili tako, da smo ploščo razrezali z različnimi postopki.
Mesta odvzema vzorcev so prikazana na sliki 12.

Slika 12: Mesta odvzema vzorcev debele pločevine

2.6.2. Plazemski razrez orodne pločevine
Za razrez pločevine se uporablja rezalnik FINEFOCUS 800 z dvema gorilnikoma.
Tehnični podatki plazemskega rezalnika FINEFOCUS 800:
 Primarna stran: podatki veljajo za 1 plazemski izvor
 Priključna napetost Ut: 3 – 500 V +5/-10 %, 50 Hz
 Varovalke, počasne: 125 A,
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 Presek bakrenih vodnikov: 4 x 35 mm2,
 Faktor moči cos φ: 0,8 (250 A),
 Izkoristek: 0,9
 Sekundarna stran: suho rezanje
 Napetost prostega teka Uo: 400 V,
 Rezalni tok Is: 160 – 600 A,
 Pilotski tok Ips: 24 A,
 Rezalna napetost Us: 200 V,
 Rezalna moč: 120 kW (100 % intermitenca),
 Maksimalna debelina materiala: 150 mm,
 Hlajenje gorilnika: zunanji hladilnik,
 Hladilno sredstvo: Tekočina »Kjellfrost« (zaščita proti zmrzali do -10 °C),
 Tlak/ volumen posode za hladilno tekočino: min. 0,55 bar (5,5 bar) pri 6 l/min,
 Hladilna moč: min. 10,5 kW,
 Temperatura okolice: 15 °C.[9]
Pri plazemskem rezanju teče plin skozi električni oblok, ki nastaja med volframovo
elektrodo in kovino, ki jo režemo (slika 13). Pri tem se plin ionizira oz. tvori plazmo,
temperatura te pa je višja od 30 000 °C. Plazmo je mogoče doseči na kovinski površini z
združevanjem pozitivno naelektrenih ionov z elektroni. [1]

Slika 13: Plazemski rezalnik FINEFOCUS 800 z dvema gorilnikoma
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V plazemskem gorilniku (slika 14) pridobi plin veliko pretočno hitrost. Kovina, ki jo
želimo obdelati, je na ta način izpostavljena tako termičnemu kot tudi mehanskemu
delovanju, kar se kaže kot izpihovanje taline.[9]

Slika 14: : Gorilnik PB-S151 W-2 v prerezu[9]

Med plini je najboljši helij; ker pa je zelo drag, uporabljamo mešanico argona s 5 % do 15
% vodika. Plazemsko rezanje je postopek za razrez vseh električno prevodnih materialov
(navadno konstrukcijsko jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker…). Rezanje s tem
postopkom je hitro, rezalni robovi so ostri, rezalne površine pa čiste. Da preprečimo oz.
zmanjšamo nastanek »brade« pri rezanju, k plazemskemu plinu Ar/H 2 dodajamo plin N2.[1]
2.6.3. Razrez orodne pločevine s tračno žago
Žaganje je postopek odrezavanja, ki v večini primerov ni namenjen končni obdelavi,
ampak večinoma za razrez paličnega materiala ali profilov za nadaljnjo obdelavo s
struženjem, frezanjem ipd (slika 16). Žaganje torej služi pripravi dela, a zato ni manj
pomemben postopek. Resda smo pri žaganju – z izjemo raznih rezanj iz plošč – omejeni
pri obdelavi različnih oblik. V našem primeru pa gre že za končno obdelavo; zvaljane
plošče iz vroče valjarne se na tračni žagi režejo na končne dimenzije.
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Orodje oz. žagin list (slika 15) je pri tračni žagi v obliki traku, ki je zvarjen v zanko. Taka
žaga teče prek dveh kolutov, od katerih je eden od njiju pogonski. Glavno gibanje je
premočrtno in je neprekinjeno ves čas v isti smeri. S tega vidika je tračno žaganje bolj
ekonomično in zato v praksi več v uporabi, predvsem pri množični proizvodnji. Tračno
žaganje je lahko navpično ali vodoravno.

Slika 15: Žagin list RÖNTGEN bi-alfa RP Master ima geometrijo »triple chip«, ki
garantira visoko hitrost, popoln navpični rez, optimalno zaključenost reza in odlično
zmogljivost pri rezanju najtežavnejših materialov[8]

Pri vseh načinih žaganja podajalno gibanje opravlja orodje prečno na glavno gibanje,
razen pri navpičnem tračnem žaganju, pri katerem obdelovanec leži na delovni mizi. Tak
način žaganja uporabljajo tudi v podjetju DaMa. Tech d.o.o.
Žage imajo veliko število majhnih rezil, ki so lahko različnih oblik. Žage so iz legiranega
orodnega jekla, kakovostnejše pa so tudi iz hitroreznega jekla s povišano vsebnostjo
kobalta (Co) in molibdena (Mo). Tračne žage so kaljene samo v pasu rezil, medtem ko so
listi toplotno obdelani (poboljšani) v celoti. Pri večini žag so rezila razprta, to pomeni, da
so izmenično ukrivljena na obe strani, vmes pa je po eno rezilo ravno. Širine žag so
tipizirane; debelino žage izbiramo glede na širino. Tračne žage morajo biti ustrezno dolge,
da ustrezajo stroju. Danes tračne žage običajno uporovno sočelno varimo, lahko pa jih tudi
spajkamo, tako da konca predhodno poševno zbrusimo ali spilimo. Pri žaganju rezalne
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hitrosti izbiramo iz izkustvenih tabel proizvajalcev, saj podatkov za izračun hitrosti na
osnovi obstojnosti žag ni.[6]
Tehnični podatki tračne žage Behringer LPS25-200-6A:


Tip stroja: LPS25-200-6A



Delovno območje D x Š x V: 6.100 mm x 2.000 mm x 250 mm,



Najmanjša višina materiala: 8 mm,



Najmanjša širina materiala: 15 mm,



Notranji in zunanji del mize: naležna površina: ca. 6.250 mm x 2.200 mm,



Max. obtežitev: od 10.000 kg do 15.000 kg,



Hitrost rezanja: 10 - 110 mm/min,



Količina hladilnega sredstva: ca. 250 l,



Pritisk na list žage: 80 bar,



Moč motorja za pogon žage: 7,5 kW,



Moč motorja – hidravlična črpalka: 2,2 kW,



Moč motorja – pogona za emulzijo: ca. 0,25 kW,



Priklop: ca. 18 kW,



Velikost odvzema el. toka: ca. 38 A,



Napetost: 400 V, 50 Hz,



Krmilna napetost: 24 V = (DC),



Varovalka: 50 A,



Priklopni kabel: min. 8 x 6 mm2 ,



Mera traku žage: 7.200x 41 x 1,3,



Teža (neto): 28.000 kg,



Višina nalepanega materiala: 1. 585 mm[11]
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Slika 16: Tračna žaga proizvajalca Behringer za razrez debele pločevine
2.6.4. Razrez orodne pločevine s pomočjo abrazivnega vodnega curka (AVC)
Obdelava z abrazivnim vodnim curkom (AVC) je nekonvencionalni obdelovalni
postopek, ki uporablja visokohitrostni abrazivni vodni curek (AVC) za odnašanje
materiala. Poznamo dve vrsti AVC, ki se razlikujeta glede na način ustvarjanja
abrazivnega curka. Prvi način se imenuje suspenzijski AVC, drugi pa injekcijski AVC.
Suspenzijski AVC deluje na enak način kot navaden VC le da tokrat skozi šobo potiskamo
predhodno pripravljeno mešanico vode in abrazivnih trdnih delcev t.i. suspenzijo. Pri
injekcijskem AVC po drugi strani uporabljamo visokohitrostni vodni curek (VC) za
pospeševanje zelo trdih abrazivnih zrn. Prednost suspenzijskega curka je bolj definirana in
enakomerna oblika curka, vendar ima to slabost, da je oprema uporabljena za ustvarjanje
curka izpostavljena veliki obrabi. Zato se danes v večini primerov uporablja injekcijski tip
AVC, ki je bolj preprost za uporabo, vendar kot bomo videli v nadaljevanju zaradi
prisotnosti zraka v mešanici vode in abraziva, curek nima enako dobre geometrije kot
suspenzijski.[7]
Za ustvarjanje AVC uporabljamo t.i. rezalno glavo (slika 17). V injekcijski rezalni glavi
se najprej ustvari visokohitrostni VC, ki nastane tako, da vodo pod visokim tlakom (50 do
700 MPa) potisnemo skozi vodno šobo majhnega premera (0,1 mm do 0,3 mm). Tam se
tlačna energija pretvori v kinetično, s čimer curek pridobi visoko hitrost med 500 m/s -
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900 m/s. Nato vodnemu curku v mešalni komori dodamo abraziv. Pod mešalno komoro je
nameščena fokusirna šoba (premera 0,5 mm do 1,2 mm), kjer vodni curek pospešuje
abraziv, hkrati pa se ta mešanica oziroma AVC tudi usmerja. Na izstopu iz fokusirne šobe
ima AVC za približno 30 % manjšo hitrost kot VC na vstopu v mešalno komoro. Rezalna
glava deluje na principu injektorja (od tod izhaja ime rezalne glave), kjer zaradi velike
hitrosti VC v mešalni komori nastane podtlak, čigar posledica je, da je abraziv posesan v
mešalno komoro. Ta pojav je znan pod imenom Venturijev princip. Ker sistem ni
nepredušno zaprt, je ob tem posesan tudi zrak, tako da AVC poleg vode in abraziva
vsebuje tudi zrak. Ta v AVC zavzema do 90 % volumskega deleža, medtem ko je njegov
masni delež zanemarljivo majhen.[7]
Poleg plastične deformacije oziroma izrivanja materiala, penetracije vode v razpoke in
njihovo širjenje ter trganje materiala, je pri obdelavi z abrazivnim vodnim curkom
prisotna še erozija trdih delcev, ki povzročajo kraterje na površini obdelovanca.
Obdelovalne parametre ločimo v dve skupini. Prva skupina vpliva na energijsko stanje
AVC oziroma na kinetično energijo curka. Tu govorimo predvsem o masnem pretoku v
curku in njegovi hitrosti. Večja, kot sta ta dva parametra oziroma večja, kot je kinetična
energija, več materiala bomo odvzeli in posledično bo globina rezanja, kot pokazatelj
učinkovitosti rezanja večja. Glavna predstavnika teh parametrov sta tlak vode, ki je
povezan s pretokom vode in premerom šobe, in masni pretok abraziva.[7]
Drugi del parametrov je povezan s časom interakcije med AVC in materialom
obdelovanca. Daljši kot je čas, več materiala bomo odvzeli. Glavni predstavnik te skupine
parametrov je podajalna hitrost rezanja. Sledi, da manjša kot je hitrost rezanja, daljši je
čas interakcije in s tem je odvzetega več materiala. Z večanjem tlaka pri določenem
premeru šobe se poveča hitrost curka in s tem tudi pretok vode. Na ta način povečamo
kinetično energijo curka in s tem dosežemo večjo učinkovitost. Višina tlaka vode je
omejena predvsem z zmogljivostjo črpalke. Podobno velja za masni pretok abraziva, kjer
se z večanjem pretoka povečuje kinetična energija AVC, vendar smo tukaj omejeni s
sposobnostjo pospeševanja abraziva s strani vodnega curka v rezalni glavi. Prevelika
količina abraziva povzroči ravno obraten učinek, saj prihaja do dušenja ali celo zamašitve.
Tako za vsako rezalno glavo obstaja optimalni masni pretok abraziva, ki da največjo
kinetično energijo AVC. Večanje hitrosti rezanja hiperbolično zmanjšuje učinkovitost
rezanja, kar je posledica zmanjševanja časa interakcije med curkom in obdelovancem. [7]
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Za rezanje z AVC se uporablja več abrazivnih peskov. Največ se uporablja granat, v
manjši meri pa še olivin, žlindro, aluminijev oksid in kremenčev pesek. Peski se delijo
predvsem v dve skupini: oksidi (korund oziroma aluminijev oksid, kremenčev pesek
oziroma silicijev oksid) in silikati (granat, olivin, cirkonijev silikat). Parametri abraziva, ki
vplivajo na rezanje z AVC so: struktura, trdota, trdnost, oblika zrna in distribucija
velikosti zrn. Pri strukturi abrazivnega materiala gledamo predvsem na: parametre
kristalne rešetke, kristalografsko skupino in simetrijo, kemično sestavo, plastnost in
vključke.[7]
Tehnični podatki stroja za rezanje z AVC – NC 2525 D:
 velikost delovne mize: 2.070 mm x 3.080 mm,
 površina rezanja: 2.510 mm x 2.510 mm,
 pomik v X smeri: 2.215 mm,
 pomik v Y smeri: 2.510 mm,
 pomik v Z smeri (višina): 250 mm,
 pozicijska natančnost: +/- 0,050 mm/m,
 natančnost ponavljanja: +/- 0,025 mm,
 hitrost pomika v X smeri: 30.000 mm/min,
 hitrost pomika v Y smeri: 10.000 mm/min,
 hitrost pomika v Z smeri: 5.000 mm/min,
 minimalna razdalja med rezalnima glavama: 295 mm,
 maksimalna razdalja med rezalnima glavama: 1.255 mm,
 električni priključek: 3 x 400 V+N+PE, 25 A, 50 Hz,
 oskrba z zrakom- volumen: 400 l/min,
 tlak zraka: 6,5 bar,
 črpalka HPS 4037, 50 Hp, 3,8 l/min, 4.000 bar,
 priključek črpalke: 37 kW, 400/ 50 Hz, 80 A.[10]
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a

b

AVC

Slika 17: Rezalni glavi naprave NC 2525 D; a) rezalni glavi med rezanjem; AVCabrazivni vodni curek in b) rezalni glavi med mirovanjem

2.6.5. Plamenski razrez orodne pločevine
Plamensko rezanje za rezanje nerjavnih jekel ni primerno (slika 18). Eksotermna reakcija,
ki jo sproži kisik povzroča nastajanje kromovega oksida. Ta ima visoko temperaturo
tališča, kar podaljšuje čas rezanja; v toplotno vplivanem področju pa se pri tem porajajo
številne težave, povezane z nastajanjem škodljivih karbidov in intermetalnih faz. Čas
rezanja je precej daljši kot pri plazemskem postopku rezanja, lahko pa ga skrajšamo z
vpihovanjem železovega prahu v plamen. Plin, ki ga uporabljamo pri plamenskemu
rezanju je mešanica acetilena in kisika. Acetilen je izredno nevaren oz. nestabilen plin.
Temperatura plamena, ki jo dosežemo pri samem rezanju je nekje do 3100 °C.[1]
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Slika 18: Plamenski razrez pločevine

2.7.

Preiskovalne metode

2.7.1. Meritve trdote
Trdota spada med mehanske lastnosti materialov in jo, predvsem v kovinah, definiramo
kot odpornost proti lokalni plastični deformaciji. To pomeni, da se njihova oblika, zaradi
izpostavljenosti obremenitvi trajno spremeni. Pri vseh meritvah se meri trdota z
vtiskanjem telesa določene oblike, določen čas v testni vzorec. [2]
Trdota je lahko definirana kot kvocient sile vtiskanega telesa in površine odtisa ali
kvocient sile vtiskanega telesa in globine vtisa.
Kovinski materiali se pri hladni deformaciji deformacijsko utrjujejo, zato je potrebno
zaporedne vtiske narediti na primerni medsebojni razdalji. Material v okolici okoli vtiska
je namreč trši kot drugod. Prav tako se material deformira v globino, zaradi česar mora
biti debelina vzorca dovolj velika v primerjavi z globino vtiska. Poznamo več metod
merjenja trdote, vsaka metoda pa ima svoje prednosti in slabosti.

[2]

Pogosto uporabljena metoda merjenja trdote je:
Vickers (HV), kjer se za vtisovanje uporablja pravilna štiristrana diamantna piramida, z
vršnim kotom 136°. Po razbremenitvi ostane v materialu vtisek, ki ima na površini obliko
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kvadrata. Površino nastalega vtisa določimo iz diagonal d1 in d2 (slika 19), saj je povezana
z geometrijo konice A = d2/sin(68°). Trdota je potem enaka HV = 2sin(68°)F/d2.[2]

Slika 19: Meritev trdote po Vickersu[2]

Za diagonalo d vzamemo povprečno vrednost izmerjenih diagonal, ki je za Vickersovo
konico približno 7-krat večja od globine vtisa. Po navadi enot ne navajamo, ampak
zapišemo število in oznako za trdoto, ter silo oziroma maso uteži, pri kateri je preskus
narejen, saj se trdota spreminja tudi v odvisnosti od sile. [2]
Poleg Vickersove metode so pogosteje uporabljene še metode merjenja trdote po Brinellu
(HB) in Rockwellu (HRC), pri katerih prav tako v material vtiskamo kroglico oz. stožec
ter LD in LG metoda, kjer uporabljamo sondo s kroglico, trdoto pa izračunamo na podlagi
odboja kroglice od materiala.[2]
Različni načini testiranja trdote dajo različne vrednosti, zato je potrebno ob podajanju
vrednosti trdote vedno navesti tudi postopek merjenja. [2]Trdoto vzorcev smo merili po
Vickersu, na merilniku Struers Duramin A300 B (slika 20).
Poleg samih meritev, ki jih lahko izvajamo z različnimi obremenitvami, ima naprava
elektronsko krmiljen prenos obremenitve na vzorec, kar pomeni natančnejšo meritev,
prenos makro slike preko CCD kamere na računalnik, kjer se slike tudi shranjujejo.
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Slika 20: Merilnik trdote Struers Duramin A300 B slikan z dveh različnih zornih kotov
Za meritve trdote smo vzorce predhodno ustrezno metalografsko pripravili. Meritve trdote
na vzorcih korozijsko odpornega orodnega jekla Acroni T85 so potekale pri obtežbi 500
gramov in času 20 sekund. Obtežba je bila izbrana z namenom zajeti večje območje
vzorca in s tem pridobitve čim bolj reprezentativnega rezultata.
Na vzorcu, ki je bil odrezan s plazmo smo naredili osem meritev, na vzorcu, ki je bil
odrezan s tračno žago smo naredili šest meritev in na vzorcu odrezanem z abrazivnim
vodnim curkom smo naredili pet meritev. Vsaka od opravljenih meritev je bila med seboj
oddaljena 300 μm do 500 μm, od površine reza proti sredini vzorca.

2.7.2. Metalografske preiskave
Namen metalografske preiskave je bil ugotoviti predvsem mikrostrukturno sestavo
posamičnega vzorca, velikost kristalnega zrna, prisotnost karbidov in mikrorazpok ter
drugih posebnosti. Vzorce za preiskovalne metode smo odrezali od reznega roba, kot je
razvidno iz slike 12. Slika 21 prikazuje vzorce odrezane s tremi različnimi postopki
rezanja.
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2.7.2.1.

Priprava vzorcev

Pred pričetkom preiskav smo vzorce postavili v pokončno lego in jih zalili v umetno maso
– bakelit, jih grobo in fino obrusili z brusnim papirjev (granulacije od 120 in 1.200) ter
polirali v suspenziji glinice, na napravi Struers TegraPol-31 (slika 22). Zatem smo jih
jedkali z jedkalom Vilella (95 cm3 etanola, 5 cm3 HCl, 1g pikrinske kisline), sprali pod
tekočo vodo in alkoholom ter osušili z vročim zrakom.

Slika 21: Odrezani vzorci s tremi različnimi načini rezanja

Slika 22: Naprava za brušenje in poliranje Struers TegraPol-31 (levo), pripravljeni vzorci
(desno)
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2.7.2.2.

Svetlobna in elektronska mikroskopija

Svetlobna mikroskopija je osnovna metoda s katero preiskujemo površino materialov.
Prednost metode je v tem, da dobimo pregleden vtis o celotni preiskani površini, poleg
neposredno vidnih rezultatov, pa lahko z znanjem zgradbe kovinskih gradiv sklepamo tudi
o kemični sestavi, o mehanskih lastnostih in podobno.
Za analizo mikrostrukture smo uporabili svetlobni mikroskop Olympus DP71 in vrstični
elektronski mikroskop Carl Zeiss SUPRA 55VP (slika 23). Pridobiti smo poskušali čim
bolj natančne kvantitativne in kvalitativne vrednosti posameznih mikrostrukturnih
sestavin. Opazovana površina je bila pri različnih povečavah tudi poslikana.

Slika 23: Svetlobni mikroskop Olympus DP71 (levo) in vrstični elektronski mikroskop
Carl Zeiss SUPRA 55VP (desno)

Meritve trdote in metalografske analize so bile izdelane v metalografskem laboratoriju
podjetja Acroni, d.o.o.
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2.7.3. Kemična analiza
Kemično sestavo jekla Acroni T85 smo izmerili z emisijskim spektrometrom ARL MA310 EOS (slika 24), ki je bila narejena na vzorcu, izrezanem iz plošče. Za merjenje
vsebnosti ogljika, žvepla in dušika je bila uporabljena sežigalna metoda TC (Thermal
Conductivity) detekcijo, za ogljik in žveplo na aparatu LECO CS-600 (slika 25), za dušik
pa na aparatu LECO TC-500 (slika 26).

Slika 24: Emisijski spektrometer ARL MA-310 EOS

Slika 25: LECO CS-600

Slika 26: LECO TC-500

Kemična analiza je bila opravljena v jeklarskem laboratoriju podjetja Acroni, d.o.o.
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3.
3.1.

REZULTATI IN RAZPRAVA
Kemična analiza jekla Acroni T85

V tabeli 7 je podana kemična sestava preiskovanega jekla Acroni T85, ki je bilo
uporabljeno pri študiju vpliva robnega efekta na mikrostrukturo in mehanske lastnosti.

Tabela 7: Kemična sestava preiskovanega jekla Acroni T85
ELEMENT
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
Al-cel.
N

(mas. %)
0,290
0,360
1,350
0,030
0,051
15,10
0,630
0,040
0,008
0,0759

Iz tabele lahko razberemo, da je kemična sestava v okviru mejnih vrednosti elementov
korozijsko odpornega orodnega jekla Acroni T85 (tabela 1), torej v skladu z internim
standardom proizvajalca jekla Acroni, d.o.o.

38

3.2.

Mikrostruktura in trdota jekla ob rezni površini

3.2.1. Rezna površina vzorca odrezanega s tračno žago
Pri razrezu jeklenih plošč kvalitete Acroni T85 s tračno žago, dobimo lepo pravokotno
odrezano rezno površino. Pod povečavo na svetlobnem mikroskopu je sicer lepo vidna
nekoliko neravna površina reza (slika 27), ki pa ni problematična, ker orodjarji robove
plošč po tračnem razrezu dodatno mehansko obdelajo z rezkanjem in brušenjem.

Slika 27: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca, rezanega s tračno žago

Na sliki 28 imamo prikazano mikrostrukturo ob rezni površini vzorca, rezanega s tračno
žago posneto pri 50x in 100x povečavi.
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Slika 28: Mikrostruktura ob rezni površini
povečava, b) večja povečava

b
b
b
b
b
b
vzorca,
b
b
b

rezanega s tračno žago: a) manjša

Porazdelitev trdot od reznega roba proti sredini plošče je enakomerna (slika 29). Manjša
odstopanja v vrednostih izmerjenih trdot HV (obtežba 500 g, z izjemo prve meritve, ki
smo jo izvedli pri obtežbi 1000 g), nastopajo zaradi majhnih odtiskov vdiralnega telesa.
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Slika 29: Izmerjene trdote HV 500g (tračna žaga)
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3.2.2. Rezna površina vzorca odrezanega s plazmo
Na sliki 30 je lepo vidna neravno odrezana rezna površina vzorca, kar je zelo pogost pojav
pri plazemskem obrezovanju plošč. Ta napaka nastane zaradi neoptimalno izbranih
parametrov plazemskega rezanja (hitrost pomika, amperaža, mešanica in čistost plinov…)
glede na debelino plošče in vrsto jekla, ki se obrezuje.

Slika 30: Neenakomerna oblika rezne površine plazemsko rezanega vzorca po debelini

Plazemsko rezanje ima v primerjavi s tračnim rezanjem in rezanjem z vodnim curkom dve
pomembni prednosti: visoko produktivnost in nižje stroške rezanja. Zelo neugoden pa je
toplotni vpliv plazemskega rezanja, ki se odraža v izoblikovanju toplotno vplivanega
območja od rezne površine proti notranjosti plošče, ki je glede na izoblikovano
mikrostrukturo med in po rezanju sestavljeno iz več con:
1) Cona delnega ali popolnega pretaljevanja (debelina ≈ 0,3 mm): v tej coni je
značilna lita mikrostruktura, ki ima po mejah razmeroma grobih zrn zelo izrazito
izločeno mrežo Cr-karbidov, kar je zelo neugodno tako zaradi mehanskih in
korozijskih lastnosti kot tudi obdelovalnosti.
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2) Cona pregretja (debelina ≈ 1,2 mm): jeklo se je v tej coni segrelo pod točko Ac4.
Kristalna zrna so narasla in jeklo je postalo bolj grobozrnato.
3) Cona normalizacije (debelina ≈ 1,0 mm): v tej coni, kjer je temperatura jekla zaradi
neposredne bližine rezanja narasla preko točke Ac3, dobimo drobnozrnato
mikrostrukturo, ki je zelo podobna tisti, ki bi jo dobili z normalizacijo.
4) Cona nepopolne normalizacije: v tej coni temperatura pri segrevanju plošče med
rezanjem ne preseže točke Ac3, zato pride do prekomerne rasti feritnih zrn in tudi do
izločanja Cr-karbidov po kristalnih mejah.
5) Cona prehoda v osnovno mikrostrukturo: preobrazba v jeklu nastala zaradi
segrevanja do točke Ac1.
Cone toplotno vplivanega območja so prikazane na sliki 31.
Fazni diagram na sliki 31 je bil izračunan in izrisan po programu Thermocalc. Krivulje
pomenijo začetek in konec tvorb posameznih faz v diagramu, glede na kemično sestavo
jekla, ki je podana v tabeli 7. Navedene faze so:

-

M7C3, M23C6: v našem primeru dva tipa Cr-karbidov,

-

BBC: body-centeredcubic – območje delta ferita,

-

FCC: face-centeredcubic – območje avstenita,

-

Cementite: Fe3C,

-

HCP: hexagonalclose-packedphaseofiron – ena manj
znana faza, ni pomembna v našem primeru,

-

Sigma: območje pojava sigma-faze,

-

ALN: območje tvorbe Al-nitridov,

-

LIQUID: tekoče stanje,

-

GAS: ne vemo točno, kaj je program tu dal ven.
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Slika 31: Mikrostrukture jekla Acroni T85 v kaljenem in popuščanem stanju pri hlajenju
po plazemskem rezanju. Posamezna področja toplotno vplivanega območja so se segrela
do različnih temperatur.
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Slika 32 nam prikazuje mikrostrukturo toplotno vplivanega območja od rezne površine
proti notranjosti plošče. Pri hlajenju, po rezanju jekla Acroni T85 s plazmo, se oblikuje
končna mikrostruktura ob rezni površini.
Cona delnega ali popolnega
pretaljevanja

Cona pregretja

Cona normalizacije

Cona nepopolne
normalizacije

Cona prehoda v osnovno
mikrostrukturo

Slika 32: Različne mikrostrukture nastale pri rezanju jekla Acroni T85 s plazmo (OM)
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a

1

b

1

Slika 33: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca, rezanega s plazmo – cona delnega ali
popolnega pretaljevanja cca. 0,3 mm (OM); a) manjša povečava, b) večja povečava

2

Slika 34: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca, rezanega s plazmo – cona pregretja
(OM)
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2

Slika 35: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca, rezanega s plazmo – cona pregretja
(SEM)

3

Slika 36: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca, rezanega s plazmo - cona normalizacije
(OM)
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3

Slika 37: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca, rezanega s plazmo - cona normalizacije
(SEM)

a

4

b

4

Slika 38: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca, rezanega s plazmo - cona nepopolne
normalizacije (OM); a) manjša povečava, b) večja povečava
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a

b

5

5

Slika 39: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca jekla Acroni T85, rezanega s plazmo, v
poboljšanem stanju. Cona prehoda v osnovno mikrostrukturo; a) OM in b) SEM
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Pri jeklu Acroni T85 so trdote v coni pretaljevanja višje kot v osnovnem materialu. To se
lepo vidi na slikah 40 in 41.

Slika 40: Diagram izmerjenih trdot v odvisnosti od globine merjenja

Slika 41: Izmerjene trdote HV 500g (Plazma)
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Zgoraj naštete cone zelo neugodno vplivajo na odpornost jekla (nizka žilavost), oz. pri
tako obrezanih ploščah se lahko pojavijo napetostne razpoke. Pri jeklu Acroni T85 so po
plazemskem obrezovanju v poboljšanem stanju pogosto nastale razpoke na reznih
robovih. Nastanek napetostnih razpok (slika 42) je bil še posebno izrazit v primeru, da
odrezane plošče niso bile takoj popuščane.

nastala razpoka po debelini plošče
plošče plošče

nastala razpoka po širini plošče

Slika 42: Lepo vidni razpoki na ploščah obrezanih s plazmo po kaljenju
Zato smo se glede na rezultate te študije odločili, da se celoten plazemski obrez plošč
izvaja takoj po mehkem žarjenju, torej še pred kaljenjem. Plošče se posamično režejo pri
temperaturi 400 °C. Prav tako smo določili mejo za debelino plošč (80 mm), nad katero
plošč ne obrezujemo več plazemsko, zaradi znatnega generiranja notranjih napetosti in s
tem nevarnosti za pokanje plošč.

50

3.2.3. Rezna površina vzorca odrezanega z vodnim curkom
Rezanje z vodnim curkom se praviloma ne uporablja za razrez plošč jekla Acroni T85
zaradi prevelikih stroškov, oddaljenosti lokacije razreza in premajhnih kapacitet ter
dimenzij rezalnika.
Rezna površina plošče, odrezana z vodnim curkom, je zelo gladka in nekoliko matirana
zaradi uporabe granulata. Vpliva rezanja na mehanske lastnosti in mikrostrukturo jekla
nismo zaznali, kar je razvidno iz slik 43 do 45 pri različnih povečavah.

a

b

Slika 43: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca, rezanega z vodnim curkom; a) manjša
povečava, b) večja povečava

a

b

Slika 44: Mikrostruktura ob rezni površini vzorca jekla Acroni T85, rezanega z vodnim
curkom, v poboljšanem stanju; a) manjša povečava, b) večja povečava
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Na sliki 45 so lepo vidni odtisi, ki so nastali pri merjenju trdote. Trdoto smo merili od
desnega rezalnega roba proti notranjosti vzorca. Trdote se med seboj prav veliko ne
razlikujejo.

Slika 45: Izmerjene trdote HV 500g (Water Jet)

Tračno žaganje plošč orodnih jekel za preoblikovanje plastike je najbolj optimalna izbira
razreza, ker v primerjavi s plazemskim rezanjem nima nikakršnega negativnega vpliva na
mikrostrukturo in s tem na mehanske lastnosti jekla ob rezni površini, v primerjavi z
rezanjem z abrazivnim vodnim curkom pa je bistveno cenejše in bolj produktivno.
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4. ZAKLJUČKI
Diplomsko delo obravnava vpliv načina rezanja debele pločevine orodnega jekla Acroni
T85 na mikrostrukturo in trdoto ob rezni površini. Jeklo se pri rezanju s plazmo segreje do
različnih temperatur, ki se odraža v izoblikovanju toplotno vplivanega področja od rezne
površine proti notranjosti plošče. Pri razrezu z vodnim curkom in tračno žago se jeklo
deformira, da se v njem pojavi duktilna poškodba. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo
strnili naslednje ugotovitve:
-

Način razreza vpliva na mikrostrukturo kot tudi na trdoto preiskovanega jekla Acroni
T85.

-

Največje razlike v mikrostrukturi in trdoti smo ugotovili pri vzorcih, ki so bili odrezani
s plazmo. Zaradi visokih temperatur rezanja se pojavi toplotno vplivano območje od
rezne površine proti notranjosti plošče, ki ga delimo na pet con: cona delnega ali
popolnega pretaljevanja, cona pregretja, cona normalizacije, cona nepopolne
normalizacije in cona prehoda v osnovno mikrostrukturo. Debelina tega toplotno
vplivanega območja znaša od 3 mm do 5 mm, odvisno od debeline plošče in pogojev
rezanja na plazemskem rezalniku.

-

Maksimalna trdota v toplotno vplivanem območju je za 285 HV višja od osnovnega
materiala (330 HV) kar je občutno preveč, ker gredo plošče na nadaljnjo mehansko
obdelavo.

-

Plošče rezane s plazmo je potrebno dodatno toplotno obdelati in sicer s popuščanjem
robov na temperaturi 580 °C. S tem pa se podraži sama izdelava jekla, kar znižuje
konkurenčnost našega jekla na svetovnem trgu. Da smo se izognili dodatni toplotni
obdelavi, plošče vroče (400 °C) režemo takoj po mehkem žarjenju. Hkrati je ta
sprememba tehnološkega postopka prispevala tudi k bistvenemu zmanjšanju pojava
razpok.

-

Večjih odstopanj pri vzorcih odrezanih s tračno žago in vodnim curkom nismo
ugotovili. Tako mikrostruktura kot tudi trdota pri obeh načinih razreza ne odstopata od
standarda EN ISO 4957 za orodna jekla oz. zahtev, ki jih imajo kupci tega jekla.
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-

Tračno žaganje plošč orodnih jekel za preoblikovanje plastike je najbolj optimalna
izbira razreza. Nima negativnega vpliva na mikrostrukturo in s tem na lastnosti jekla.
V primerjavi z rezanjem z vodnim curkom pa je bistveno cenejše.
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