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V diplomski nalogi smo preverili uporabnost Hollomon-Jaffejeve enačbe pri popuščanju jekla
OCR12VM. Jeklo OCR12VM predstavlja glavnino proizvodnje v podjetju SIJ Noži Ravne
d.o.o.. Glavni cilj diplomske naloge je skrajšati čase popuščanja in ohraniti enake mehanske
lastnosti nožev. Da dobimo željene lastnosti je potrebna pravilna toplotna obdelava. Ob
ustreznem kaljenju sta glavna parametra temperatura in čas popuščanja, ki ju povezuje
Hollomon-Jaffejeva enačba. S pomočjo te enačbe smo skušali skrajšati čas popuščanja pri
ustrezno višji temperaturi. V ta namen smo uporabili vakuumsko peč za kaljenje ter peči za
popuščanje. Vzorce smo kalili iz dveh različnih temperatur, in sicer s 1020 °C in 1040 °C v
vakuumski peči. Nato smo vzorce popuščali eno uro na temperaturi med 100 °C in 600 °C. Po
popuščanju smo izmerili trdote po Rockwellu in izrisali popuščni diagram. Po obeh
temperaturah kaljenja se po popuščanju pojavi sekundarni vrh pri popuščanju na 520 °C. Na
podlagi popuščnih diagramov smo določili temperature popuščanja 480 °C, 500 °C, 520 °C in
540 °C, pri katerih smo preverili Hollomon-Jaffejevo enačbo. S pomočjo izračuna HollomonJaffejevega parametra smo izračunali primerne temperature popuščanja, po katerih naj bi po
krajšem času popuščanja imelo jeklo enake trdote. Po popuščanju smo vsem vzorcem izmerili
trdoto po HRC in analizirali mikrostrukturo na svetlobnem in elektronskem mikroskopu. Na
podlagi rezultatov smo ugotovili, da v našem primeru lahko uporabimo Hollomon-Jaffejevo
enačbo do temperatur, pri katerih se pojavi vrh sekundarne utrditve.

ABSTRACT:
Key words: Hollomon-Jaffe equation, steel, OCR12VM, tempering, hardness

In this thesis we examined the usefulness of Hollomon-Jaffe equation on tempering steel
OCR12VM. Steel OCR12VM represents the majority of production in the company SIJ
Ravne Knives d.o.o.. The main goal of this thesis is to shorten the time of tempering and at
the same time to maintain the same mechanical properties of knives. To obtain the desired
properties it is necessary to choose the correct heat treatment. The main parameters are
tempering temperature and time, which are connected by the Hollomon-Jaffe equation. With
the help of this equation we tried to shorten the time of tempering at the appropriate higher
temperature. For this purpose, we used a vacuum furnace for quenching and tempering
furnace for tempering. Samples were quenched from two different temperatures, namely 1020
°C and 1040 °C in a vacuum furnace. Then the samples were tempered for one hour at
temperatures between 100 °C and 600 °C. After tempering hardness was measured by
Rockwell and the results are showed in tempering diagram. After both quenching
temperatures after tempering occurs secondary peak at 520 °C. On the basis of the tempering
diagram we have chosen tempering temperatures 480 °C, 500 °C, 520 °C and 540 °C. After
calculating Hollomon-Jaffe parameter an appropriate temperature at shorter times on
tempering temperature was obtained. After tempering each sample was measured by hardness
of HRC and metallographic analyses were made by using a light microscopy and a scanning
electron microscope (SEM). On the basis of the results we find out that in our case we can use
Hollomon-Jaffe equation to the temperature at which appears the secondary peak of
consolidation.

I.

KAZALO VSEBINE

1.

Uvod .................................................................................................................................... 3

2.

Teoretični del ...................................................................................................................... 4
2.1 Toplotna obdelava jekel.................................................................................................... 4
2.1.1 Kaljenje ..................................................................................................................... 4
2.1.2 Popuščanje .............................................................................................................. 13

3.

4.

2.2

Hollomon-Jaffejev parameter .................................................................................... 17

2.3

Jeklo OCR12VM ....................................................................................................... 18

Eksperimentalni del ........................................................................................................... 19
3.1

Kemična sestava ........................................................................................................ 19

3.2

Kaljenje ...................................................................................................................... 20

3.3

Popuščanje ................................................................................................................. 20

3.4

Mikrostrukturna preiskava vzorcev ........................................................................... 22

3.5

Merjenje trdote .......................................................................................................... 23

Rezultati in diskusija ......................................................................................................... 25
4.1

Kemična sestava ........................................................................................................ 25

4.2

Popuščni diagram ...................................................................................................... 25

4.3

Preizkusi popuščanja v laboratoriju ......................................................................... 277

4.3.1. Izračun parametra in temperatur popuščanja s pomočjo Hollomon-Jaffejeve enačbe
........................................................................................................................................... 27
4.3.2 Rezultati meritev trdot ............................................................................................. 29
4.4

Mikrostrukturna analiza .............................................................................................. 32

5.

Zaključki ............................................................................................................................ 37

6.

Literatura…………………………………………………………………………...…….38

1

II.

KAZALO SLIK

Slika 1: Diagram Fe-Fe3C [1]..................................................................................................... 5
Slika 2: Temperaturno-časovni diagram poboljšanja [1] ........................................................... 6
Slika 3: CCT diagram za jeklo OCR12VM [11] ........................................................................ 8
Slika 4: IT diagram za jeklo OCR12VM [11] ............................................................................ 9
Slika 5: Trdota v odvisnosti od deleža C [1] ............................................................................ 10
Slika 6: Jominy preizkus [1]..................................................................................................... 11
Slika 7: Kalilna globina jekla v odvisnosti od deleža C [1] ..................................................... 12
Slika 8: Določevaje globine prekaljivosti na prerezanem vzorcu [1] .................................... 122
Slika 9: Določevaje kalilne globine s pomočjo U krivulje [1] ................................................. 13
Slika 10: Odvisnost mehanskih lastnosti od temperature popuščanja [1] .............................. 166
Slika 11: Kemični analizator; Noži Ravne ............................................................................... 19
Slika 12: Vzorec za kemijsko analizo; Noži Ravne ................................................................. 19
Slika 13: Vakuumska peč za kaljenje; Metal Ravne ................................................................ 20
Slika 14: Peč za popuščanje vzorcev ...................................................................................... 241
Slika 15: Vrstični elektronski mikroskop Jeol – JSM 5610 ................................................... 243
Slika 16: Merilnik trdot Rockwell Hardness Tester, model Wilson JR; Metal Ravne ............ 24
Slika 17: Popuščni diagram ...................................................................................................... 26
Slika 18: Diagram trdot v odvisnosti od temperature popuščanja pri različnih časih .............. 31
Slika 19: Primerjava trdot med posameznimi izračuni parametrov popuščanja ...................... 32
Slika 20: Mikrostruktura jekla po sferoidizacijskem žarjenju ................................................. 33
Slika 21: Mikrostruktura vzorca poboljšanega jekla s popuščnim parametrom P = 15313,1; a)
popuščen na 480 °C / 4h in b) popuščen na 505 °C / 1h ........................................................ 324
Slika 22: Mikrostruktura vzorca poboljšanega jekla s popuščnim parametrom
P = 16126,4; a) popuščen na 520 °C / 4h in b) popuščen na 545 °C / 1h .............................. 325
Slika 23: Mikrostruktura vzorca poboljšanega jekla s popuščnim parametrom
P = 16533 a) popuščen na 540 °C / 4h in b) popuščen na 565 °C / 1h .................................. 326

2

1.

Uvod

Družba SIJ Noži Ravne d.o.o se na globalnem trgu že vrsto let dokazuje v proizvodnji
industrijskih nožev. Le te uspešno trži po celem svetu v več kot 60 državah. Proizvodnja
nožev na Ravnah ima več desetletno tradicijo, proizvodnja jekla pa že več stoletno.
Proizvodni in prodajni program je razdeljen glede na materiale, ki jih režejo noži. Nosilni
proizvodi podjetja SIJ Noži Ravne so noži za les, kovine, plastiko, papir, usnje, gumo, itd.
Podjetje z izdelki uspešno konkurira na svetovnem trgu pod blagovno znamko SIJ Noži
Ravne oz. kot SIJ Ravne Knives. Večina proizvodnje (85 %) je za naročnike (naročniška
proizvodnja), nekateri noži pa se lahko dobijo iz zaloge (serijska proizvodnja).
Jeklo OCR12VM spada med orodna jekla za delo v hladnem. Uporablja se za visoko
zmogljiva rezilna orodja, ima visoko žilavost, možnost nitriranja in je dobro dimenzijsko
obstojno. Uporablja se za orodja za obrezovanje, valjanje navojev, nože in posnemalne igle.
To jeklo ima visok delež ogljika in kroma ter je zaradi tega zelo dobro prekaljivo.
Namen diplomske naloge je skrajšati čase popuščanje jekla OCR12VM, pod pogojem, da
mehanske lastnosti in mikrostruktura jekla ostanejo nespremenjene. Glavna parametra
popuščanja sta temperatura in čas na temperaturi, ki ju povezuje Hollomon-Jaffejeva enačba.
S skrajšanjem časov na temperaturi popuščanja se bo prihranilo veliko energije. Posledično se
bodo zmanjšali proizvodni stroški in povečala se bo dodana vrednost na končnem izdelku.
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2.

Teoretični del

2.1 Toplotna obdelava jekel
V toplotno obdelavo jekla spada vrsta postopkov, pri katerih jeklo na različne načine
segrevamo, zadržujemo na določeni temperaturi in kontrolirano ohlajamo z namenom
spremeniti mikrostrukturo in lastnosti jekla.
Transformacije v razmerah, ki so blizu ravnotežnim, nam prikazujejo fazni diagrami zlitinskih
sistemov (binarni, ternarni, itd.). Če želimo doseči take ravnotežne strukture, moramo zlitine
segrevati in ohlajevati zelo počasi, da lahko do konca potečejo vsi difuzijski procesi in
razporeditve elementov med faze. Pri pospešenem segrevanju ali ohlajevanju pa se difuzijski
procesi ne končajo ali sploh ne potekajo. Posledica tega je, da je sestava in izgradnja tvorjenih
faz in struktur bistveno različna od ravnotežnih in da se lastnosti zelo spremenijo. Iz tega
sledi, da sta teorija in praksa toplotne obdelave osnovani prav na zakonitostih faznih
transformacij v neravnotežnih okoliščinah. [1]
2.1.1 Kaljenje
Kaljenje je toplotna obdelava, ki se izvaja z namenom, da izdelkom povečamo trdoto in
trdnost. V praksi se največ kali ročno in strojno orodje ter elementi, ki morajo imeti boljšo
obrabno odpornost. Pri tem so lahko izdelki zakaljeni v celoti, na posameznih delih ali samo
površinsko. Kinetika transformacije avstenita je najlepše prikazana s TTT diagrami (slika 3,
4). Ti diagrami prikazujejo zvezo med časom, temperaturo in deležem transformiranega
avstenita. Lahko pa se podajo tudi trdote. Za nastanek martenzita in bainita mora jeklo
vsebovati zadostno količino ogljika. Najbolj pogosto se kalijo jekla, ki imajo od 0,4 do 1,2%
ogljika. Legirni elementi (V, Cr, W, Mo) ne vplivajo na trdoto, temveč izboljšujejo žilavost,
ki se po kaljenju bistveno poslabša. Kaljenje poteka tako, da izdelek segrejemo na kalilno
temperaturo in ga po zadrževanju pri tej temperaturi hitro ohladimo. Pri hitrem ohlajanju
dobimo v mikrostrukturi martenzit.
Ogljikova jekla se kalijo od 30 °C do 50 °C nad črto G-S-K (slika 1). Jekla z večjo vsebnostjo
legirnih elementov zahtevajo nekoliko višje temperature kaljenja. [1]
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Slika 1: Diagram Fe-Fe3C [1]
Na splošno so kalilne temperature za:
- ogljikova jekla: od 770°C do 920 °C (odvisno od vsebnosti ogljika)
- legirana jekla: od 800 °C do 1100 °C
- hitrorezna jekla: od 1200 °C do 1300 °C
Previsoko izbrana temperatura kaljenja:
- povzroča grobozrnatost,
- povzroča razogljičenje površine in
- poveča oksidacijo.
Prenizka temperatura kaljenja pa ima za posledico:
- nepopolno avstenitizacijo in
- daljši čas avstenitizacije.

Kaljenje je torej segrevanje do kalilne temperature (Tk), držanje na temperaturi kaljenja
določen čas, da se izdelek pregreje po celem prerezu, in hitro ohlajanje oz. ohlajanje s kritično
hitrostjo, ki je potrebna za nastanek martenzita. Nato sledi še popuščanje, s katerim
odstranimo notranje napetosti v izdelku (slika 2). [1]
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Slika 2: Temperaturno-časovni diagram poboljšanja [1]
2.1.1.1 Segrevanje
Segrevanje izdelkov poteka lahko v pečeh ali solnih kopelih. V pečeh so zaščitni plini (N, Ar,
CO2+N) ali vakuum. S tem se prepreči oksidacija in razogljičenje površine izdelkov.
Segrevanje do kalilne temperature je lahko kontinuirano ali s predgrevanjem. Z ogrevanjem
na nižji temperaturi se izognemo toplotnim napetostim in obdelovanec se bolj enakomerno
ogreje. S tem se prepreči nastanek notranjih razpok. Po tej temperaturi je material plastičen in
so hitrosti segrevanja večje. Pri ogljikovih jeklih je temperatura plastičnosti od 400 °C do 600
°C, pri legiranih jeklih pa med 600 °C in 700 °C. [1]
Hitrosti segrevanja so minimalno 1,5 do 2 za 1 mm premera ter manj kot 1,5 min/mm pri
legiranih jeklih.
2.1.1.2 Držanje na temperaturi kaljenja (avstenitizacije)
Ko segrejemo predmet, ki ga hočemo zakaliti do primerne temperature, ga držimo na tej
temperaturi določen čas, da ga pregrejemo po celem prerezu. To imenujemo tudi
avstenitizacija. Celoten čas gretja je odvisen od velikosti in oblike predmeta, vrste jekla in
vrste peči. Čim bolj je jeklo legirano, tem manjšo toplotno prevodnost ima, tem dlje ga je
potrebno segrevat. Pri prekratkem segrevanju obstaja nevarnost, da se predmet ne ogreje v
notranjosti do pravilne temperature.
Avstenitizacija je proces segrevanja in zadrževanja izdelka na temperaturi pri kateri ima jeklo
avstenitno strukturo. Pri tem se perlitna struktura, ki je obstojna pri sobni temperaturi,
6

spremeni v avstenitno. Avstenitizacija je izvedena pravilno, če so upoštevani naslednji
parametri: temperatura, hitrost segrevanja, čas gretja (čas zadrževanja na temperaturi kaljenja)
in vpliv legirnih elementov.
Vpliv legirnih elementov na avstenitizacijo je zelo zapleten. Upoštevati moramo naslednje
njihove učinke:


vplivajo na obliko diagrama Fe – Fe3C in s tem tudi na temperaturo avstenitizacije.
Nekateri se vežejo z ogljikom tako, da tvorijo zelo stabilne karbide, ki razpadajo pri
višjih temperaturah. V takih primerih ves ogljik ne bo raztopljen v avstenitu.



znižujejo difuzijsko hitrost ogljika, zato so potrebne višje temperature avstenitizacije.



vplivajo na toplotno prevodnost jekel, zato so hitrosti segrevanja lahko večje ali
manjše. [1]
2.1.1.3 Ohlajanje

Glede na kemično sestavo, obliko in velikost izdelka moramo izbrati ustrezno hladilno
sredstvo ter način potapljanja. V splošnem velja, da ogljikova in malo legirana jekla kalimo v
vodi, srednje legirana jekla v olju in močno legirana jekla na zraku. Za izotermno kaljenje se
uporabljajo staljene kovine, zlitine ali solne kopeli, ki so zmes kloridov Na, K, Ba in Ca. Na
hitrost ohlajanja vpliva tudi hitrost premikanja izdelka in hitrost pretakanja hladilnega
sredstva.
Na doseženo trdoto vpliva tudi hitrost premikanja izdelka oziroma pretakanja hladilnega
sredstva. Možnosti, da izdelek nima želenih lastnosti so velike. Pravilne kalilne parametre
dosežemo po večkratnem preizkušanju. V zadnjem času se tudi na tem področju uporabljajo
računalniki. Obdelava poteka v računalniško vodeni vakuumski peči. Glede na sestavo jekel
in dimenzije izdelka program izbere optimalne hitrosti segrevanja in ohlajanja. Kaljenje se
opravi z inertnimi plini, ki imajo zelo nizko temperaturo. Njihova hitrost gibanja in
temperatura se lahko programirano spreminja. [1]
2.1.1.4 TTT diagram
Kinetiko transformacije avstenita najlepše prikažemo s t.i. TTT diagrami (temperaturatransformacija-čas). TTT diagrami se lahko narišejo na osnovi informacij, ki jih dobimo z
merjenjem termičnega raztezanja, s preizkušanjem mehanskih in fizikalnih lastnosti, z analizo
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mikrostrukture in kristalne zgradbe ter ostalih preiskav. TTT ali Bainovi diagrami so nujno
potrebni za optimalno toplotno obdelavo vsakega jekla. Razdelimo jih na izotermne (IT) in
kontinuirne (CCT) diagrame (slika 3 oziroma 4). Izotermni diagrami prikazujejo kinetiko pri
izotermni transformaciji avstenita. Med tem pa CCT diagrami prikazujejo kinetiko
transformacije avstenita pri zveznem ohlajanju. [1]
Na slikah 3 in 4 sta prikazana CCT in IT diagrama za jeklo OCR12VM. [11]

karbidni precipitati

Temperatura
[°C]

Čas v sekundah
Čas v minutah
Čas v urah

Slika 3: CCT diagram za jeklo OCR12VM [11]
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Temperatura
[°C]

Čas v sekundah
Čas v minutah
Čas v urah

Slika 4: IT diagram za jeklo OCR12VM [11]
2.1.1.5 Prekaljivost jekel
Prekaljivost je sposobnost jekla za kaljenje v globino. Merilo za prekaljivost je globina
prekaljivosti in je izražena v milimetrih. Globina prekaljivosti je razdalja od površine do tiste
globine, kjer je v mikrostrukturi 50 % martenzita. Prekaljivost je boljša, če po kaljenju jeklo
doseže večjo trdoto in večjo kalilno globino. Največjo trdoto (66 HRC) dosežejo tista jekla, ki
imajo samo martenzitno mikrostrukturo. Trdota bo manjša, če so ob martenzitu prisotne tudi
druge mikrostrukturne sestavine. To pomeni, da je dosežena trdota odvisna od deleža
martenzita in vsebnosti ogljika.
Delež nastalega martenzita pa je odvisen od:
1. deleža ogljika, ki je bil (pri segrevanju) raztopljen v avstenitu
2. vsebnosti legiranih elementov
3. parametrov kaljenja (temperatura, čas, hitrost ohlajanja…)
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Slika 5: Trdota v odvisnosti od deleža C [1]
Trdota martenzita je odvisna od vsebnosti ogljika (slika 5). Največjo trdoto dosežejo jekla z
okoli 0,7 % ogljika. Jekla, ki imajo več kot 0,7 % ogljika so po kaljenju enako trda. Krivulja
A podaja največje trdote posameznih jekel (H max) v primeru, ko imamo vsebnost 99,99 %
martenzita. Krivulja E podaja dosežene trdote, ko je delež martenzita le 50 %. Ta trdota se
imenuje kritična trdota (Hkr). Obe trdoti (Hmax in Hkr) sta odvisni od deleža ogljika v jeklih
in jih odčitamo v narisanem diagramu. [1]
Tabela 1: Trdote posameznih jekel in njihova prekaljivost
Hmax

Hkr

Globina prekaljivosti

[HRC]

[HRC]

h [mm]

0,7

75

54

11

Č.1530

0,5

61

50

10

Č.1330

0,3

50

38

8

Č.4830

0,5

61

50

40

Jeklo

%C

Č.1730

Prisotni legirni elementi ne vplivajo na doseženo trdoto. Vplivajo le na stabilnost in delež
nastalega martenzita. Legirni elementi lahko tvorijo stabilne karbide in onemogočajo
raztapljanje ogljika v avstenitu, večajo ali manjšajo obstojnost avstenita in s tem vplivajo na
kritično hitrost ohlajanja kot tudi na toplotno prevodnost jekel.
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Kalilni parametri, pri ugotavljanju kaljivosti, so standardizirani (dimenzije in oblika vzorca,
ohlajanje ipd.). Preizkus prekaljivosti poteka po standardiziranih vzorcih in parametrih
kaljenja. V praksi, je vpliv parametrov na kalilne dosežke zelo velik. Globina prekaljivosti se
določa z večimi postopki. Najpogosteje se uporablja Jominyjev preizkus (slika 6).

Slika 6: Jominy preizkus [1]
Cilindrični preizkušanec s premerom 25 mm in dolžine 100 mm se segreje na kalilno
temperaturo, ki ustreza kemični sestavi jekla. Nato se vzorec prenese v napravo, v kateri se
ohlaja spodnja čelna ploskev. Pretok curka hladilne vode je določen s premerom cevi (12 mm)
in njegove proste višine (65 mm). Ohlajanje traja 10 minut. Po ohlajanju preizkušanec
pobrusijo na dveh vzdolžnih straneh in izmerijo trdoto na določenih razdaljah od hlajene čelne
ploskve. Izmerjene trdote in oddaljenosti nato prenesejo v diagram. Dosežena maksimalna
trdota je trdota na čelni ploskvi preizkušanca.
Kalilna temperatura se določa s pomočjo narisanega diagrama in kritične trdote danega jekla.
Za jeklo z 0,3 % ogljika je kritična trdota 38 HRC. Na ordinati diagrama, pri trdoti 38 HRC,
narišemo horizontalno daljico tako, da seka krivuljo trdote (slika 7). Projekcija sečišča na
absciso diagrama podaja doseženo kalilno globino. Iz diagrama je razvidno, da kalilna globina
narašča z naraščanjem ogljika. Legirana jekla imajo bistveno večjo globino prekaljivosti. To
potrjuje graf trdote za jeklo Č.4830, ki ima 0,5 % C, 1 % Cr in 0,1 % V. Njegova kalilna
globina je štirikrat večja od jekla Č.1530, ki ima enak delež ogljika. [1]
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Slika 7: Kalilna globina jekla v odvisnosti od deleža C [1]

globina prekaljivosti
zakaljeni del
drobnozrnat

nezakaljeni del

Slika 8: Določevaje globine prekaljivosti na prerezanem vzorcu [1]
Globina prekaljivosti se lahko določa tudi z opazovanjem prelomljenega zakaljenega
preizkušanca (slika 8).
Tako določanje globine prekaljivosti se lahko izvaja v industriji. Bolj natančno določanje se
doseže z merjenjem trdote od roba proti notranjosti preseka. Pri tem je potrebno preizkušanec
prerezati in ustrezno pripraviti površino. Obdelava poteka z malimi hitrostmi in močnim
ohlajanjem. Tako se prepreči sprememba doseženih trdot. Izdelek je prekaljen, če je dosežena
trdota tudi v njegovi sredini večja od kritične trdote. To se zgodi v primeru, ko se tudi jedro
preseka ohlaja hitreje od kritične ohlajevalne hitrosti jekla. Na prekaljivost vpliva tudi premer
samega izdelka. Kolikšna je globina prekaljivosti in kolikšen je premer nezakaljenega jedra
preseka podajajo posebne U krivulje (slika 9).
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Slika 9: Določevaje kalilne globine s pomočjo U krivulje [1]
Na sliki 9 je podana U krivulja za jeklo z 0,3 % ogljika. Njegova kritična trdota je 38 HRC.
Izdelek s premerom d = 70 mm bo zakaljen 19 mm od roba proti sredini preseka. To pomeni,
da je:
- zakaljeni del premera 38 mm in
- nezakaljeni del premera 32 mm.
Pri izdelku s premerom d = 50 mm se glede na skico krivulja samo dotika črte za določevanje
globine prekaljivosti. To daje rezultat 0 mm, kar pomeni, da je v tem primeru, izdelek
prekaljen po celotnem preseku. [1]
2.1.2 Popuščanje
Kaljeno jeklo ima veliko trdoto, majhno udarno žilavost in velike notranje napetosti ter ni
plastično oz. je krhko. Takšno jeklo praviloma ni primerno za uporabo. Zaradi hitrega
ohlajanja pri kaljenju mikrostruktura, nastala iz avstenita, ni v termodinamičnem ravnotežju.
Pri ponovnem segrevanju v temperaturnih področjih, ki omogočajo zadostno difuzijo, se ta
mikrostruktura spreminja v smeri stabilnejših stanj.
Popuščanje imenujemo postopek, pri katerem jeklo segrejemo na primerno temperaturo v
območju med sobno temperaturo in temperaturo Ac1, ga na tej temperaturi določen čas
zadržujemo in nato ohladimo. Popuščanje je navadno zaključni del vrste najvažnejših
13

tehnoloških postopkov pri toplotni obdelavi. Sprememba mikrostrukture je odvisna od
difuzijsko pogojenih parametrov, torej od temperature in časa popuščanja. Iz tega sledi, da se
mikrostruktura jekla približuje ravnotežnemu stanju, vendar praviloma tega v praksi ne
dosežemo. Bistvo je v tem, da s popuščanjem ustvarimo želeno mikrostrukturo ustreznega
vmesnega stanja in s tem uporabne lastnosti.
Med popuščanjem poteka več procesov, ki se med seboj prepletajo, kar je odvisno od
začetnega stanja (mikrostrukture) jekla in temperature popuščanja. Pri popuščanju
brezdifuzijsko transformiranega jekla, martenzit postopoma razpada v trdno raztopino ferita z
nepopačeno kristalno strukturo in cementit. Posamezne stopnje popuščanja potekajo tem
hitreje, čim višja je temperatura popuščanja in se med seboj prekrivajo. Če je v zakaljenem
jeklu še zadržani avstenit, je potrebno upoštevati tudi njegovo premeno.
Proces popuščanja lahko zasledujemo na več načinov. Najbolj zanesljiv način je kombinacija
dilatometrske krivulje in sprotnih poglobljenih analiz mikrostrukture. Videz mikrostrukture se
razlikuje glede velikosti delcev izločenih karbidov in takšna mikrostruktura se v praksi
označuje kot poboljšana mikrostruktura.
Med popuščanjem se mikrostrukturne spremembe kažejo v spremembi lastnosti, pri čemer so
zlasti pomembne spremembe mikrostrukturno najbolj občutljivih lastnosti, kot sta trdota in
raztezek. Zaradi tega zasledimo potek procesa popuščanja v praksi ne samo z mikrostrukturno
analizo, ampak tudi z vzporednimi meritvami makrotrdote in/ali mikrotrdote [3,5].
Okvirne temperature popuščanja so:
- za nelegirana in malolegirana jekla od 100 °C do 300 °C
- cementirana in kaljena ogljikova jekla popuščamo pri temperaturah od 140 °C do 200 °C
- hitrorezna jekla in orodna jekla za delo v vročem popuščamo pri 550 C do 580 C.
Čas popuščanja znaša od ene do tri ure. Pri delih, kjer je pomembna stabilizacija oblike (deli
merilnih orodij), pa je čas popuščanja celo do 24 ur. [3]
2.1.2.1 Stopnje popuščanja
Popuščanje jekla z martenzitno mikrostrukturo lahko razdelimo v štiri stopnje. V teh stopnjah
prevladujejo štirje različni procesi, čeprav jih ni mogoče ostro ločiti med seboj. Te procese
omejujemo v temperaturne intervale.
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V prvi stopnji popuščanja, ki sega od 100 °C do 200 °C, sta dve mikrostrukturni sestavini:
kubični martenzit in zadržani avstenit. Martenzit začne izločati ogljik, ki tvori zelo
dispergirane delce karbida. Okoli teh karbidnih kali se pojavlja sloj martenzita, osiromašen na
ogljiku, ki se zaradi malih difuzijskih hitrosti ogljika ne izravnava z ostalim martenzitom.
Koliko še ostane ogljika v martenzitu po popuščanju v prvi stopnji, je odvisno od izhodne
količine ogljika v martenzitu. Temperatura začetka intenzivnega izločanja ogljika je tem nižja,
čim večja je izhodna količina ogljika v martenzitu. Jekla z manj kot 0,25 % C skoraj ne kažejo
popuščanja v prvi stopnji. Karbidni delci, ki nastajajo v prvi stopnji, imajo obliko lamel.
Kristalni mreži karbida in martenzita sta koherentni. Karbid, ki se izloča v prvi stopnji, je
karbid ε sestave FexC z gosto heksagonalno mrežo. Praviloma gre za izločke Fe2,4C, pojavita
pa se lahko tudi metastabilna karbida s približno stehiometrično sestavo Fe2C in Fe9C2 ter
monoklinski karbid Fe5C2.
Druga stopnja popuščanja navadno poteka v temperaturnem območju med 200 °C in 300 °C
ter je značilna zaradi razpada zaostalega avstenita v ferit in cementit. V ogljikovih in malo
legiranih jeklih se v tem območju temperatur transformira zaostali avstenit že po krajših časih
popuščanja. Če popuščanje poteka dovolj dolgo, pa lahko pri teh jeklih razpade zaostali
avstenit že pri mnogo nižjih temperaturah. Nasprotno pa lahko razpade v jeklih, ki so bolj
legirana s karbidotvornimi elementi, šele pri precej višjih temperaturah. Mikrostruktura je
sestavljena iz enakih faz kot spodnji bainit. Pri daljših časih popuščanja in pri višjih
temperaturah lahko v drugi stopnji pride do premene ε karbida v cementit.
Tretja stopnja popuščanja poteka v območju med 300 °C in 400 °C. Pri teh temperaturah
nastopi transformacija karbida ε v cementit Fe3C, sproščanje notranjih napetosti in
koagulacija cementita. V tej stopnji se tudi intenzivno izloča ogljik iz martenzitne mreže. Zelo
važen proces, ki se začne na tej stopnji, je tudi preoblikovanje karbida in izginjanje koherence
njegove kristalne mreže z matično. Kot rezultat se kaže izgubljanje tetragonalnosti telesno
centrirane kubične mreže. Tanke karbidne lamele se začnejo združevati v večje cementitne
delce. Proces preoblikovanja cementita iz lamel v bolj ali manj krogličasto obliko se imenuje
sferoidizacija, skepljanje manjših delcev v večje pa koagulacija. V tej stopnji kažejo izločki
vzajemno kristalografsko orientacijo s feritom: in sicer habitusni ravnini (112)α in (110)α ter

̅ 11]ferit , [001]cementit // [211]ferit in [100]cementit //
prednostne orientacije [010]cementit // [1
̅ ]ferit.
[011
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Za četrto stopnjo popuščanja (nad 400 °C) je značilna predvsem rast delcev cementita, ki
poteka prednostno s koalescenco drobnih karbidnih delcev in delno z zorenjem v bolj grobe
tvorbe (ogrobljanje). Poleg ogrobljanja delcev cementita prihaja tudi do njihovega zaobljenja.
Igličasti videz mikrostrukture se zlasti pri krajših časih popuščanja ohrani do najvišjih
temperatur in se izgubi pri prekoračitvi temperature A1 zaradi prekristalizacije. Dejansko se
torej videz mikrostrukture razlikuje le glede velikosti delcev izločenih karbidov. [4,2,6]
Glede na temperaturo je popuščanje lahko:
1. nizko, do 200 °C, v martenzitni stopnji
2. srednje, v bainitni stopnji
3. visoko, v perlitni stopnji
4. zelo visoko – pri posebnih jeklih
Na sliki 10 pa so prikazane krivulje, ki ponazarjajo posamezne lastnosti materiala v odvisnosti
od temperature popuščanja. Žilavost in raztezek z višjo temperaturo popuščanja naraščata,
trdota se pa z višjo temperaturo popuščanja zmanjšuje. Je pa le ta odvisna od tega, ali je jeklo
ogljikovo ali legirano. Pri legiranih jeklih je značilna sekundarna utrditev pri okoli 500 °C. [1]

Slika 10: Odvisnost mehanskih lastnosti od temperature popuščanja [1]
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2.2

Hollomon-Jaffejev parameter

Za določitev pravilnega parametra toplotne obdelave za navadna ogljikova jekla je bilo
narejenih veliko preizkusov in primerjav z dejanskimi doseženimi rezultati v praksi. Vendar
se večina parametrov ne ujema z rezultati v širšem območju merjenja trdot. HollomonJaffejev parameter pa to področje najbolj natančno pokriva in zato je tudi najbolj uporabljen.
Strukturne spremembe po popuščanju lahko spremljamo z analizo sprememb različnih
fizikalnih in mehanskih lastnosti, a se vpliv popuščanja večinoma določa z merjenjem trdote.
Ker je proces popuščanja odvisen tako od temperature kot od časa popuščanja, je le tega težko
predstaviti grafično, oziroma potrebno bi bila tri razsežnostna predstavitev diagrama. To
težavo si lahko poenostavimo z uvedbo parametra, ki bi vseboval vpliv temperature in časa
popuščanja na spremembo trdote ali katere druge lastnosti. Ta parameter sta predlagala
Hollomon in Jaffe. [7]
Proces popuščanja je časovno in temperaturno odvisen, tako da sta obe spremenljivki pogosto
združeni v naslednji parameter [5]:
P = T (c + log t)

(1)

kjer je P popuščni (Hollomon-Jaffejev) parameter, T temperatura v Kelvinih, t čas popuščanja
(h) in c konstanta. Ta izraz je Hollomon-Jaffejeva enačba in jo navadno prikazujemo v
povezavi s trdoto. Konstanta c je odvisna od vsebnosti ogljika in prehodne obdelave in se jo
preračuna po naslednji enačbi [6]:
c = 21.3 – % ogljika

(2)

pri čemer je % ogljika masni delež ogljika v jeklu. Pri legiranih jeklih je c ≈ 20.
Po preračunu konstante c, le to vstavimo v enačbo 1, kjer nam ostaneta za preračun parametra
le še dve spremenljivki, ki sta obratno sorazmerni. Torej, če povečamo temperaturo
popuščanja, bodo časi krajši, in obratno, če znižamo temperaturo popuščanja, bodo časi
popuščanja daljši.
Temperatura popuščanja ima velik vpliv na strukturne spremembe, prav tako tudi čas, a se pri
raziskavah daje premalo pozornosti. Dodaten razlog za preiskovanje časa popuščanja je
njegov vpliv na difuzijske procese med popuščanjem.
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Za primerjavo vpliva spremembe temperature in časa, kjer dobimo isto vrednost parametra P,
se med drugimi meritvami najbolj uporablja meritev trdot po končanem popuščanju. [6,7,8]

2.3

Jeklo OCR12VM

Jeklo OCR12VM spada med orodna jekla za delo v hladnem. Uporablja se za visoko
zmogljiva rezilna orodja, ima visoko žilavost, možnost nitriranja, dimenzijsko obstojno.
Uporablja se za orodja za obrezovanje, valjanje navojev, nože, posnemalne igle. To jeklo ima
visok delež ogljika in kroma ter je zaradi tega zelo dobro prekaljivo.
V tabeli 2 so podane oznake jekla OCR12VM po evropskih standardih DIN in EN ter
ameriškem AISI.
Tabela 2: Oznake jekla OCR12VM [11]

Oznaka

W. Nr.

DIN

EN

AISI

OCR12VM

1.2379

X155CrMoV12-1

X160CrMoV121

D2

V tabeli 3 je pa predstavljena splošna kemična sestava jekla OCR12VM.
Tabela 3: Kemična sestava v mas.% [11]

Element

C

Si

Mn

Cr

Mo

V

minimalno

1,45

0,10

0,20

11,0

0,7

0,7

maksimalno

1,60

0,60

0,60

13,0

1,0

1,0

Fizikalne lastnosti kvalitete OCR12VM:
-

modul elastičnosti: 210 000 Nmm-2

-

gostota: 7,70 gcm-3

-

toplotna prevodnost: 20 Wm-1K-1

-

električna upornost: 0,65 Ohm.mm2m-1

-

specifična toplotna kapaciteta: 0,46 JG-1k-1
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3.

Eksperimentalni del

3.1

Kemična sestava

Kemično analizo jekla smo določili na kemičnem analizatorju (slika 11) v podjetju SIJ Noži
Ravne. Vzorec za analizo kemično sestave je prikazan na sliki 12.

Slika 11: Kemični analizator; Noži Ravne

Slika 12: Vzorec za kemijsko analizo; Noži Ravne
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3.2

Kaljenje

Jeklo OCR12VM se običajno kali s temperature 1020 °C ali 1040 °C. Za izdelavo popuščnega
diagrama smo 12 vzorcev kalili s temperature 1020 °C in 12 vzorcev s temperature 1040 °C.
Vzorci so bili dimenzij 20 x 20 x 15 mm. Kaljenje je potekalo v vakuumski peči (slika 13). Po
doseženi temperaturi avstenitizacije se vzorec drži 15 minut na temperaturi. Vzorce smo po
doseženi temperaturi avstenitizacije počasi ohlajali v peči s pihanjem pod tlakom 5 bar do
sobne temperature. Segrevanje in ohlajanje vzorca v peči traja skupno dve uri.
Ker ima jeklo po kaljenju s 1040 °C višje trdote tudi po popuščanju, smo za nadaljnje
preiskave različnih režimov toplotne obdelave vzorce kalili le s temperature 1040 °C.

Slika 13: Vakuumska peč za kaljenje; Metal Ravne

3.3

Popuščanje

Po kaljenju ima jeklo trdo in krhko martenzitno mikrustrukturo. Takšno jeklo ni uporabno,
zato je potrebna toplotna obdelava, imenovana popuščanje, kjer se odpravijo notranje
napetosti. Po toplotni obdelavi se jeklu poveča žilavost, zmanjšata se trdota in trdnost. Jeklo
segrevamo do temperatur pod Ac1 in ga na tej temperaturi držimo nekaj časa, v našem
primeru eno uro. Pri tem martenzit preide v obstojnejše mikrostrukturne sestavine. Največji
vpliv pri popuščanju ima temperatura, pomemben je tudi čas držanja. Odvisnost trdote od
temperature popuščanja spremljamo v t. i. popuščnih diagramih, s pomočjo katerih se
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odločimo za optimalno temperaturo toplotne obdelave. Za izbiro optimalne temperature
popuščanja si pomagamo še z mikrostrukturno analizo vzorcev.
Na sliki 14 je prikazana laboratorijska peč, v kateri smo popuščali vzorce.

Slika 14: Peč za popuščanje vzorcev
Za izdelavo popuščnega diagrama smo vzorce po kaljenju popuščali na temperaturah 100 °C,
150 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C, 400 °C, 500 °C, 525 °C, 550 °C, 575 °C in 600 °C.
Na osnovi Hollomon-Jaffejeve enačbe smo skušali skrajšati čas popuščanja pri ustrezno višji
temperaturi, pod pogojem, da trdote in mikrostrukture jekla ostanejo nespremenjene. V ta
namen smo jeklo po kaljenju iz 1040 °C popuščali na temperaturah med 480 °C in 565 °C pri
različnih časih (tabela 4). Na temperaturo popuščanja smo jeklo segrevali s hitrostjo 5 °C/min,
nato držali 4 ure, 2 uri oziroma 1 uro na temperaturi in potem ohlajali na zraku.
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Tabela 4: Oznake in režim toplotne obdelave vzorcev
Oznaka

Kaljenje [°C]

Tpop

tpop

1

1040 °C, vakuum, 5 bar

480

4

2

1040 °C, vakuum, 5 bar

500

4

3

1040 °C, vakuum, 5 bar

520

4

4

1040 °C, vakuum, 5 bar

540

4

1A

1040 °C, vakuum, 5 bar

490

2

510

2

2A

1040 °C, vakuum, 5 bar

3A

1040 °C, vakuum, 5 bar

530

2

4A

1040 °C, vakuum, 5 bar

550

2

1B

1040 °C, vakuum, 5 bar

505

1

2B

1040 °C, vakuum, 5 bar

525

1

3B

1040 °C, vakuum, 5 bar

545

1

4B

1040 °C, vakuum, 5 bar

565

1

Tpop…temperatura popuščanja [°C]
tpop…čas popuščanja [h]

3.4

Mikrostrukturna preiskava vzorcev

Za mikrostrukturno preiskavo smo najprej metalografsko pripravili vzorce. Brušenje vzorcev
je potekalo na napravi Struers, Abramin, po postopku, ki je bil za vse vzorce enak. Postopek
je bil takšen, da smo brusili na papirjih z gradacijo 220, 500, 800, 1000, in sicer 5 minut, 300
obratov/min, hlajeno z vodo in pri sili 280 N.
Nato je sledilo 5-minutno poliranje na tkanini s 3 mikrometrskimi diamantnimi delci v obliki
paste na 150 obratov/min pri sili 200 N, pri čemer smo uporabili še ustrezen lubrikant. Temu
je sledilo še poliranje z 1 mikrometrskimi diamantnimi delci, ki je trajalo prav tako 5 minut
pri enaki sili. Nato smo vzorce očistili z alkoholom in jedkali 5 sekund z jedkalom Villela (1 g
pikrinske kisline, 100 ml etanola, 5 ml HCl).
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Slika 15: Vrstični elektronski mikroskop Jeol – JSM 5610
Vzorce smo pregledali z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM) Jeol – JSM 5610 (slika
15). Za analizo mikrostrukture smo uporabili detektor sekundarnih elektronov pri
pospeševalni napetosti 20 kV.

3.5

Merjenje trdote

Trdote smo izmerili po kaljenju in popuščanju po Rockwellu (HRC). Za ta postopek je
značilno, da ne merimo površine, ampak globino odtiska. Pred merjenjem trdote se je
površina ploščice zbrusila na brusnem papirju gradacije 200 µm, da se je odstranila
razogljičena plast. Trdote so bile izmerjene na napravi Rockwell Hardness Tester, model
Wilson 4 JR (slika 16).
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Slika 16: Merilnik trdot Rockwell Hardness Tester, model Wilson JR; Metal Ravne
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4.

Rezultati in diskusija
Kemična sestava

4.1

Kemična sestava jekla, ki smo ga uporabljali pri preizkusih, je navedena v tabeli 5 in ustreza
jeklu OCR12VM.
Tabela 5: Kemična sestava jekla OCR12VM v mas%

Element

C

Si

Mn

Cr

Mo

V

Ni

Al

Cu

Fe

mas. %

1,57

0,25

0,25

11,80

0,97

0,80

0,19

0,008

0,056

84,0

4.2

Popuščni diagram

Za izdelavo popuščnega diagrama smo kalili 12 vzorcev s temperature 1020 °C in 12 vzorcev
s 1040 °C. Nato smo posamezne vzorce popuščali eno uro na temperaturi med 100 °C in 600
°C. Ko so se vzorci ohladili, smo na merilniku trdote izvedli meritev trdot po Rockwellu.
Vrednosti izmerjenih trdot po vsakem popuščanju so prikazane v tabeli 6.
Tabela 6: Izmerjene trdote po popuščanju
Tk = 1020 °C

Tk = 1040 °C

Tpop [°C]
20

HRC
64,0

Tpop [°C]
20

HRC
65,0

100

64,0

100

65,0

150

63,5

150

63,0

200

60,5

200

61,0

250

59,0

250

60,0

300

59,0

300

59,0

400

58,5

400

59,0

500

59,0

500

60,0

525

59,0

525

61,0

550

57,5

550

59,0

575

49,0

575

50,5

600
46,0
600
Tk… temperatura kaljenja [°C]

46,0
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Po kaljenju iz 1020 °C ima jeklo trdoto 64 HRC, iz 1040 °C pa 65 HRC. Po popuščanju je
potek trdot po obeh temperaturah kaljenja praktično enak, razlika v trdotah je do temperature
popuščanja 525 °C do 1 HRC, kar je tudi toleranca za zanesljivost meritev na merilcu trdote.
Vrednosti trdot padajo do temperature popuščanja 400 °C, nato do temperature 525 °C
naraščajo. Po kaljenju iz 1040 °C je nekoliko bolj izrazit sekundarni vrh trdote (slika 17), ki je
v obeh primerih pri temperaturi 525 °C. Tudi pri višjih temperaturah popuščanja trdote po
obeh kaljenjih enakomerno padajo.
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Slika 17: Popuščni diagram
Glede na to, da potrebujemo za skrajšanje časov pri višjih temperaturah popuščanja čim višje
trdote, smo za optimalno kaljenje izbrali temperaturo 1040 °C. Za popuščanje preiskovanega
jekla smo izbrali temperature okoli sekundarnega vrha utrditve. Zato smo za nadaljnje
preizkuse popuščanja izbrali temperature pri 480 °C, 500 °C (levo od sekundarnega vrha),
520 °C (pri sekundarnem vrhu) in 540 °C (desno od sekundarnega vrha).
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Preizkusi popuščanja v laboratoriju

4.3

Na podlagi popuščnega diagrami smo izbrali temperature popuščanja 480 °C, 500 °C, 520 °C
in 540 °C, katere se uporabljajo tudi v praksi. Zaradi majhne velikosti vzorcev smo izbrali
krajše čase popuščanja. Za poenostavitev izračuna Hollomon-Jaffejevega parametra smo
izbrali čase popuščanja štiri, dve in eno uro.
4.3.1. Izračun parametra in temperatur popuščanja s pomočjo HollomonJaffejeve enačbe


Izračun konstante c za jeklo OCR12VM

Za izračun Hollomon-Jaffejevega parametra je potrebno najprej izračunati konstanto c.
Konstanto c se za posamezno jeklo izračuna po enačbi 1 in je odvisna le od deleža ogljika v
jeklu. V preiskovanem jeklu smo izmerili 1,57 % ogljika. Tako je vrednost konstante 19,73.
Izračun konstante c v Hollomon-Jaffejevi enačbi:
c = 21.3 – % ogljika

(1)

c = 21,3 - 1,57 = 19,73


Izračun temperature s pomočjo Hollomon-Jaffejevega parametra:

Po izračunu konstante c vstavimo poleg njene vrednosti v Hollomon-Jaffejevo enačbo še
izbrane temperature in čase popuščanja za izračun Hollomon-Jaffejevega parametra P
(enačba 2):
P = T (c + log t)

(2)

V enačbo 2 vstavimo parameter (P), konstanto (c) in čas (t) ter izračunamo temperaturo.
Rezultat izračuna nam pove, katera temperatura popuščanja bi bila primerna pri izbranem
krajšem času in bi enakovredno nadomestila temperaturo popuščanja pri predhodnem daljšem
času.
Izračun parametra in temperature popuščanja za popuščanje na 480 °C / 4h:


Izračun parametra:
P = (480 + 273,15) x (19,73 + log 4) = 15313,1
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Izračun temperature popuščanja za primer dvournega popuščanja:
15313,1

T = (19,73+𝑙𝑜𝑔2) − 273,15 = 𝟒𝟗𝟎 °𝐂
Rezultat nam pove, da je s skrajšanjem časa na dve uri potrebno dvigniti temperaturo
popuščanja na 490 °C.


Izračun temperature popuščanja za primer enournega popuščanja:
15313,1

T = (19,73+𝑙𝑜𝑔1) − 273,15 = 𝟓𝟎𝟓 °𝐂
Temperatura popuščanja znaša pri času ene ure 505 °C.
Enak postopek izračunov smo uporabili tudi za temperature 500 °C, 520 °C in 540 °C.
Izračun parametra in temperature popuščanja za popuščanje na 500 °C / 4h:


Izračun parametra:
P = T (c + log t) = (500 + 273,15) x (19,73 + log 4) = 15719,7



Izračun temperature popuščanja za primer dvournega popuščanja:
T= (



15719,7

) − 273,15 = 𝟓𝟏𝟎 °𝐂

19,73+𝑙𝑜𝑔2

Izračun temperature popuščanja za primer enournega popuščanja:
15719,7

T = (19,73+𝑙𝑜𝑔1) − 273,15 = 𝟓𝟐𝟓 °𝐂
Izračun parametra in temperature popuščanja za popuščanje na 520 °C / 4h:


Izračun parametra:
P = T (c + log t) = (520 + 273,15) x (19,73 + log 4) = 16126,4



Izračun temperature popuščanja za primer dvournega popuščanja:
16126,4

T = (19,73+𝑙𝑜𝑔2) − 273,15 = 𝟓𝟑𝟎 °𝐂
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Izračun temperature popuščanja za primer enournega popuščanja:
16126,4

T = (19,73+𝑙𝑜𝑔1) − 273,15 = 𝟓𝟒𝟓 °𝐂
Izračun parametra in temperature popuščanja za popuščanje na 540 °C / 4h:


Izračun parametra:
P = T (c + log t) = (540 + 273,15) x (19,73 + log 4) = 16533



Izračun temperature popuščanja za primer dvournega popuščanja:
T= (



16533

) − 273,15 = 𝟓𝟓𝟎 °𝐂

19,73+𝑙𝑜𝑔2

Izračun temperature popuščanja za primer enournega popuščanja:
16533

T = (19,73+𝑙𝑜𝑔2) − 273,15 = 𝟓𝟔𝟓 °𝐂

4.3.2 Rezultati meritev trdot
Po uporabi Hollomon-Jaffejeve enačbe za izračune višjih temperatur popuščanja z namenom
skrajšanja časov popuščanja, smo izvedli preizkuse v laboratoriju. Vsa predhodna kaljenja so
bila izvedena v vakuumski peči iz 1040 °C. Primerjali smo trdote vzorcev po štirih, dveh in
eni uri popuščanja, ob ustrezno višjih temperaturah popuščanja. Parametri toplotnih obdelav
in rezultati so prikazani v tabeli 7 in grafično v slikah 18 in 19.
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Tabela 7: Vrednosti trdot po različnih postopkih toplotne obdelave
Tk [°C]

Tpop [°C]

tpop

1

1040 °C

480

1A

1040 °C

1B

Trdota HRC
1. mer

2. mer

3. mer

povpr.

4h

60,5

60,5

60,0

60,3

490

2h

60,5

61,0

61,0

60,8

1040 °C

505

1h

61,0

61,0

61,0

61,0

2

1040 °C

500

4h

59,5

60,0

60,0

59,8

2A

1040 °C

510

2h

60,0

60,0

60,0

60,0

2B

1040 °C

525

1h

60,0

60,0

59,5

59,8

3

1040 °C

520

4h

58,5

59,0

59,0

58,8

3A

1040 °C

530

2h

59,0

59,0

59,5

59,2

3B

1040 °C

545

1h

59,5

59,5

60,0

59,7

4

1040 °C

540

4h

58,0

58,5

58,5

58,3

4A

1040 °C

550

2h

57,0

57,0

57,5

57,2

1040 °C
565
P...popuščni parameter

1h

55,0

55,0

55,0

55,0

4B

P

15313,1

15719,7

16126,4

16533

Na sliki 18 je prikazano, kako se spreminjajo trdote od časa popuščanja. Pri vseh vzorcih
trdote sorazmerno padajo do temperature 520 °C, od tu pa se pojavijo razlike med vzorci. Pri
enournem popuščanju je opažen izrazit sekundarni vrh utrjevanja pri temperaturi 540 °C. Pri
daljših časih popuščanja pa je sekundarni vrh manj izrazit in pomaknjen k nižjim
temperaturam.
Najnižjo trdoto ima jeklo, ki je bilo popuščano 1 uro na 565 °C.
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Slika 18: Diagram trdot v odvisnosti od temperature popuščanja pri različnih časih
Na sliki 19 so na istih krivuljah prikazane trdote vzorcev, ki so bili popuščani pri višjih
temperaturah z namenom skrajšanja časov popuščanja, kot smo izračunali s HollomonJaffejevo enačbo in imajo enako vrednost popuščnega parametra P. Vidimo, da lahko
Hollomon-Jaffejevo enačbo uporabimo za skrajšanje časov popuščanja iz štirih ur pri 480 °C,
500 °C oziroma 520 °C na eno uro pri 505 °C, 525 °C oziroma 545 °C, saj je razlika v trdoti
manj kot 1 HRC. Prav tako lahko uporabimo Hollomon-Jaffejevo enačbo uporabimo za
skrajšanje časov popuščanja iz štirih ur pri 540 °C na dve uri pri 550 °C, ne pa za skrajšanje
popuščanja na eno uro pri 565 °C, ker je trdota nižja za 3,3 HRC. Iz tega lahko sklepamo, da
lahko Hollomon-Jaffejevo enačbo v našem primeru uporabimo do temperature sekundarne
utrditve na standardnem popuščnem diagramu, ki prikazuje trdote jekla po enournem
popuščanju na posamezni temperaturi.

31

P = 15313,1

P = 15719,7

P = 16126,4

P = 16533
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Slika 19: Primerjava trdot med posameznimi izračuni parametrov popuščanja
Na podlagi rezultatov merjenja trdot lahko zaključimo, da lahko v industrijski praksi
povečamo temperaturo popuščanja do okoli 520 °C oziroma do temperatur, ki so blizu
temperature sekundarne utrditve, z namenom skrajšanja časov držanja na temperaturi
popuščanja. Vendar je v proizvodnji potrebno upoštevati večje dimenzije profilov, torej
potreben je večji čas za izenačenje temperature po celotnem preseku.

4.4 Mikrostrukturna analiza
Z mikrostrukturno analizo smo skušali ugotoviti, kako vplivata skajšanje časa popuščanja ob
istočasnem dvigu temperature na mikrostrukturo jekla.
Na sliki 20 je prikazana mikrostruktura izhodnega stanja jekla, t.j. po mehkem žarjenju, na
kateri so lepo vidni sferoidizirani delci sekundarnih karbidov in večji oglati delci primarnih
karbidov.
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Slika 20: Mikrostruktura jekla po sferoidizacijskem žarjenju
Analizirali smo mikrostrukturo vzocev, pri katerih smo iz merjenja trdot potrdili veljavnost
Hollomon-Jaffejeve enačbe. Vsi vzorci so bili kaljeni iz 1040 °C. Primerjali smo
mikrostrukture vzorcev, ki so bili popuščani štiri ure s tistimi, ki so bili popuščani eno uro pri
višji temperaturi popuščanja. Ugotovili smo, da pri vzorcih z enako vrednostjo popuščnega
parametra P ni opaznih razlik v mikrostrukturi. Na slikah 21 sta prikazani mikrostrukturi jekla
OCR12VM po poboljšanju. Prvi vzorec je bil popuščan 4 ure na 480 °C (slika 21a), drugi pa
1 uro na 505 °C (slika 21b), kot smo izračunali s Hollomon-Jaffejevo enačbo pri popuščnem
parametru P = 15313,1. Mikrostruktura obeh jekel je sestavljena iz popuščenega martenzita in
primarnih, sekundarnih ter terciarnih karbidov. Ti so se izločili med popuščanjem.
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a)

primarni karbidi
terciarni karbidi

sekundarni karbidi

b)

Slika 21: Mikrostruktura vzorca poboljšanega jekla s popuščnim parametrom
P = 15313,1; a) popuščen na 480 °C / 4h in b) popuščen na 505 °C / 1h
Tudi pri ostalih vzorcih, pri katerih smo na osnovi izmerjenih trdot potrdili HollomonJaffejevo enačbo, nismo ugotovili opaznih razlik v mikrostrukturi. Slika 22 prikazuje jeklo
OCR12VM po kaljenju in popuščanju 4 ure na 520 °C (slika 22a) oziroma 1 uro na 545 °C
(slika 22b) pri enakem popuščnem parametru P = 16126,4.
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a)

b)

Slika 22: Mikrostruktura vzorca poboljšanega jekla s popuščnim parametrom
P = 16126,4; a) popuščen na 520 °C / 4h in b) popuščen na 545 °C / 1h
Prav tako smo primerjali mikrostrukture vzorcev, pri katerih smo na osnovi rezultatov
merjenja trdot sklenili, da Hollomon-Jaffejeva enačba ne velja. Primerjali smo mikrostrukturo
vzorca popuščenega štiri ure na 540 °C in eno uro na 565 °C, ki imata enako vrednost
popuščnega parametra P, vendar pa je razlika v trdoti 3,3 HRC. Tudi v tem primeru nismo
opazili razlik v mikrostrukturi (slika 23a in b). To je bilo za pričakovati, saj razlika v trdoti ni
velika. V obeh primerih je mikrostruktura iz popuščenega martenzita in primarnih,
sekundarnih ter terciarnih karbidov.
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a)

b)

Slika 23: Mikrostruktura vzorca poboljšanega jekla s popuščnim parametrom
P = 16533 a) popuščen na 540 °C / 4h in b) popuščen na 565 °C / 1h
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5. Zaključki
Namen diplomske naloge je skrajšati čase popuščanje jekla OCR12VM, pod pogojem, da
lastnosti jekla ostanejo enake. Glavna parametra popuščanja sta temperatura in čas na
temperaturi, ki ju povezuje Hollomon-Jaffejeva enačba. S pomočjo te enačbe smo skušali
skrajšati čas popuščanja pri ustrezno višji temperaturi. V ta namen smo naredili popuščni
diagram, kalilna vrsto, izmerili trdote po različnih režimih toplotne obdelave in opravili
analizo mikrostruktur. Dobljeni rezultati začetnih preiskav so bili osnova za določitev
optimalnih temperatur za toplotno obdelavo, po katerih bi imelo jeklo ustrezne lastnosti. Na
podlagi vseh rezultatov smo prišli do naslednjih zaključkov:
1. Jeklo OCR12VM ima po kaljenju s temperature 1040 °C in tudi po popuščanju za okoli 1
HRC višjo trdoto kot pri kaljenju s 1020 °C in popuščanju pri istih temperaturah.
2. Izdelali smo popuščni diagram iz katerega se vidi, da je vrh sekundarne utrditve pri
temperaturi 525 °C.
3. Na osnovi popuščnega diagrama smo določili temperature popuščanje. To so 480 °C, 500
°C (levo od vrha sekundarne utrditve), 520 °C (pri vrhu sekundarne utrditve) in 540 °C
(desno od vrha sekundarne utrditve).
4. Za skrajšanje časa popuščanja smo uporabili Hollomon-Jaffejevo enačbo, s pomočjo
katere smo skrajšali čas popuščanja s štirih na eno uro.
5. Rezultati merjenja trdot so pokazali, da se po uporabi Hollomon-Jaffejeve enačbe za
skrajšanje časov popuščanja iz štirih ur pri 480 °C, 500 °C in 520 °C na eno uro pri 505
°C, 525 °C oz. 545 °C ter iz štirih ur pri 540 °C na dve uri pri 550 °C, trdote razlikujejo za
okoli 1 HRC. Pri popuščanju na 540 °C / 4h in 565 °C / 1h pa za 3,3 HRC.
6. Mikrostruktura popuščenih vzorcev je sestavljena iz popuščenega martenzita ter
primarnih, sekundarnih in terciarnih karbidov.
7. Primerjava mikrostruktur vzorcev, za katere velja Hollomon-Jaffejeva enačba, ni pokazala
razlik. Prav tako nismo opazili razlik v mikrostrukturi vzorcev, pri katerih HollomonJaffejeva enačba ni veljala.
8. Na osnovi merjenja trdot in mikrostrukturne analize lahko sklenemo, da HollomonJaffejeva enačba v našem primeru velja do temperature vrha sekundarne utrditve glede na
standardni popuščni diagram. Pri višjih temperaturah pa je njena uporabnost omejena.
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