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Povzetek
Jeklo RAVNEX HD spada v skupino orodnih jekel za delo v vročem, katerega v primerjavi z
ostalimi standardiziranimi vrstami jekla odlikujejo dobre mehanske lastnosti: visoka žilavost in
dobra obrabna obstojnost pri preoblikovanju kovin in njihovih zlitin pri povišanih temperaturah
(kovanje, izstiskovanje) ter pri postopkih tlačnega litja. Jeklo je namenjeno izdelavi orodij večjih
dimenzij.
V nalogi smo poizkušali optimirati parametre toplotne obdelave sferoidizacijskega žarjenja, ki
bodo pozneje v redni proizvodnji dajali jeklu ustrezne zahtevane metalografske in druge metalurške
lastnosti. Glavni namen izdelave diplomske naloge je bil izdelati optimalni režim
sferoidizacijskega žarjenja opirajoč se na kakovost izdelave ter ekonomičnost procesa.
V ta namen smo opravili različna testiranja režimov sferoidizacijskega žarjenja kateri glavni
parametri so: hitrost segrevanja in ohlajanja ter temperatura in časi sferoidizacijskega žarjenja.
Določili smo tudi velikost kristalnih zrn ter izmerili trdote na kaljenih in sfroidizacijsko žarjenih
vzorcih. Na podlagi izmerjenih trdot smo izbrali ustrezne vzorce in na njih opravili metalografsko
analizo.
Toplotno obdelavo, izmero trdot in metalografsko analizo smo opravili v laboratorijih razvojnega
oddelka v podjetju Metal Ravne d.o.o, na Ravnah na Koroškem. Mikrostrukturno analizo pri večjih
povečavah pa smo opravili na vrstičnem elektronskem mikroskopu (SEM) na Naravoslovno
tehniški fakulteti v Ljubljani.
Na podlagi rezultatov in metalografskih analiz smo za jeklo RAVNEX HD izbrali optimalen režim
sferoidizacijskega žarjenja. Pri izbiri smo upoštevali kakovost ter ekonomičnost izdelave.
Ugotovili smo, da je najbolj primerna temperatura sferoidizacijskega žarjenja 810 °C, čas žarjenja
4 ure in hitrost ohlajanja po sferoidizacijskem žarjenju 15 °C na uro. Predpogoj za dosego
optimalne mikrostrukture je predhodno kaljeno jeklo, ki ima martenzitno mikrostrukturo in je
kaljeno s temperature 1040 °C v olju ali polimernem mediju. Pri tej temperaturi smo dosegli
velikost kristalnih zrn 9 po ASTM E112. V sferoidizacijsko žarjenem stanju smo poleg dosežene
optimalne mikrostrukture dobili tudi zahtevano trdoto, ki ni presegala 222 HBW. Glede na
opravljene meritve in analize so lastnosti jekla ustrezala najnovejšim mednarodno veljavnim
standardom.
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Abstract
The RAVNEX HD steel belongs to the group of hot-work tool steels and it is distinguished in
comparison with other standardised steel grades by excellent mechanical properties: high
toughness and wear resistance when used at elevated forming temperatures for metals and nonmetals, and their alloys in many forming processes with the use of die casting, forging, extruding,
etc. Steel is meant for larger die dimensions.
This paper represents an optimisation of heat treatment parameters for spheroidization which will
later in regular production provide steel with proper metallographic and metallurgical properties as
required. The main aim of this diploma paper was to provide an optimal regime for spheroidization
on the basis of production quality and economic efficiency of process.
In this view, we tested several spheroidization regimes with the following main parameters: heating
and cooling rates, annealing temperature and annealing time. We also defined the size of crystal
grain and tested hardness on hardened and spheroidized samples. On the basis of results, we
eliminated the best samples and subjected them to metallographic analysis.
Heat treatment, hardness testing and metallographic analysis were carried out in Development
Department laboratories at Metal Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem. A comparative analysis
between the best and the worst sample was made on a scanning electron microscope (SEM) at
Naravoslovna tehniška fakulteta in Ljubljana.
On the basis of results and metallographic analyses, we chose the most optimal regime of
spheroidisation annealling for RAVNEX HD steel. Here, we considered quality and economic
efficiency of production, today's most important characteristic. We found 810 °C temperature as
the most optimal regime of spheroidization, with 4 hours holding at temperature and cooling of 15
°C per hour. A precondition for optimal microstructure is a previously hardened steel which has
martensite microstructure and is hardened from 1040 °C in oil or in a polymer medium. The grain
size reached with this temperature according to ASTM E112 is 9. In spheroidized condition, we
achieved the optimal microstructure and also the required hardness which did not exceed 222
HBW. In relation to tests and analyses made, we got the optimal result which complies with the
latest internationally valid standards.
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1

Uvod

Jeklo danes uporabljamo vsepovsod, od raznih pripomočkov do gradbeništva, avtomobilske
industrije, energetike, v letalstvu itd. Na svetu proizvajalci izdelujejo preko tisoč vrst jekel, ki so
posebna v svoji obdelavi, obdelovalnosti in namenu uporabe.
Jekla za delo v vročem so se pričela razvijati na začetku dvajsetega stoletja in so večinoma
vsebovala visoke vsebnosti volframa. V tem obdobju so večinoma prevladovala jekla na osnovi
kroma in volframa. Ta so razvili na osnovi poznavanja vplivov legiranja na trdnost pri povišanih
in visokih temperaturah.
Situacija na svetovnem trgu surovin, pred in med drugo svetovno vojno, pa je na tem področju
začela intenzivneje uveljavljati legiranje z molibdenom. Tako so takrat zelo uporabljanemu jeklu
z 9 % volframa najprej, zaradi varčevanja, znižali vsebnost na polovico, ne da bi občutno poslabšali
popuščno obstojnost in trdnost v vročem. Naprej pa so volfram vse bolj nadomeščali z molibdenom
in ob tem ugotavljali bistveno izboljšanje pomembnih lastnosti v uporabi.
Danes najpomebnejša in tudi najobsežnejša skupina orodnih jekel za delo v vročem temelji na
osnovi 5 mas. % kroma s številnimi kombinacijami legiranja drugih elementov. To skupino jekel
odlikuje dobra žilavost in relativna neobčutljivost na nenadne spremembe temperature oz.
temperaturno utrujanje, kar pa jeklom omogoča intenzivno hlajenje orodij, tudi z vodo. Zelo
pomembna lastnost je mikrostruktura jekla in ostale mehanske lastnosti (udarna in lomna žilavost),
ki morajo biti čim bolj izotropna. V osnovi pa ta jekla uporabljamo za orodja pri preoblikovanju
jekla, lahkih kovin, nekovin in njihovih zlitin [1].
Namen diplomske naloge je določiti optimalno toplotno obdelavo sferoidizacijskega žarjenja jekla
za delo v vročem RAVNEX HD na način, da bo jeklo dosegalo ustrezno trdoto in zahtevano
mikrostrukturo. Z različnimi režimi sferoidizacijskega žarjenja bomo določili optimalno
temperaturo, čas žarjenja in hitrost ohlajanja in pri tem upoštevali ekonomičnost procesa v redni
proizvodnji. Za ugotavljanje optimalnih parametrov bomo na preiskanem jeklu izvedli meritve
trdot in analizo mikrostrukturnih lastnosti po najnovejših veljavnih standardih oz. predpisih.
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2

Teoretični del
Orodna jekla za delo v vročem

2.1

Jekla, ki jih uvrščamo v to skupino, se uporabljajo za orodja, ki delujejo pri povišanih ali visokih
temperaturah in se izbirajo v odvisnosti od samega tehnološkega procesa, njihovih mehanskih in
drugih lastnosti predelovanega materiala. Prvenstveno se ta jekla uporabljajo za oblikovanje in
predelavo kovin in zlitin v vročem z litjem, kovanjem, stiskanjem in iztiskovanjem. Kakovostne
zahteve za lastnosti teh orodnih jekel pa so zelo odvisne od okoliščin, v katerih orodje uporabljamo
in so temu tudi zelo različne [1].
Obremenitve orodij med uporabo so toplotnega in mehanskega karakterja zelo različne v več
možnih kombinacijah in se ločijo glede na:
-

toplotne obremenitve – pri katerih se zahteva čim boljša odpornost proti hitrim
temperaturnim spremembam brez zaznavnih deformacij,

-

mehanske obremenitve – pri katerih se zahteva visoka natezna trdnost in žilavost pri
povišanih in visokih temperaturah, pogosto tudi odpornost proti obrabi [1].

Ker prihaja med procesi vročega preoblikovanja do stika orodij z obdelovancem, je prav tako zelo
pomembna popuščna obstojnost orodja na različnih temperaturnih nivojih.
Glede na različne karakteristike obremenitev pa ta jekla delimo na dve osnovni podskupini:
-

Orodja za vroče kovanje, ki so izpostavljena udarnim dinamičnim obremenitvam na
povišanih temperaturah. Zaradi načina obremenitve orodja pa je najpomembnejša udarna
žilavost orodnega jekla. Ker je čas stika med orodjem in obdelovancem kratek, se orodja
ne segrevajo do ekstremno visokih temperatur. Zelo pomembna je ustrezna prekaljivost
uporabljenega orodja.

-

Orodja za vroče stiskanje, tlačno litje in vsa druga orodja za delo v vročem pa so daljši
čas izpostavljena višjim temperaturam, pri čemer pa je najpomembnejša lastnost odpornost
orodnega jekla proti vplivom povišanih in visokih temperaturah [1, 2].
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2.1.1 Značilne lastnosti orodnih jekel za delo v vročem
Najpomembnejše značilne lastnosti orodnih jekel za delo v vročem so:
-

visoka popuščna obstojnost,

-

visoka trdnost v vročem,

-

visoka žilavost v hladnem in vročem,

-

velika odpornost proti obrabi,

-

dobra odpornost proti temperaturnim šokom.

Z uvajanjem specialnih tehnoloških postopkov v proizvodnji s ponovčno tehnologijo, električnim
pretaljevanjem pod žlindro in posebno toplotno obdelavo težimo k splošnemu izboljšanju
kakovosti in zagotavljanju čimboljše izotropnosti, z minimalnimi razlikami lastnosti v vzdolžni in
prečni smeri, ki jo karakterizira:

2.2

-

izboljšana porazdelitev legirnih elementov (kemična homogenost),

-

izboljšana čistost jekla glede sulfidnih vključkov,

-

izboljšane tehnološke lastnosti v vzdolžni in prečni smeri in

-

izredno enakomerna mikrostruktura v žarjenem stanju [1].
Legirne kombinacije orodnih jekel za delo v vročem

2.2.1 Malo legirana orodna jekla za delo pri nižjih temperaturah
Jekla Ni-Mo spadajo v skupino malo legiranih orodnih jekel za delo pri nižjih temperaturah.
Skupina je tipična za orodna jekla, ki so izpostavljena dinamičnim udarnim obremenitvam. Na
splošno imajo jekla, ki pripadajo tej skupini, relativno nizko trdnost, udarno žilavost pa bistveno
boljšo od vseh drugih predstavnikov orodnih jekel za delo v vročem [1].
2.2.2 Srednje in močno legirana orodna jekla za delo pri visokih temperaturah
Jekla W-Cr-V-(Co) se odlikujejo po tem, da jekla te skupine dosegajo najvišje mehanske lastnosti
v vročem. Značilna sta predvsem dva nivoja legiranja z volframom pri vsebnostih 9 mas. % W in
4 mas. % W. Dodatek kobalta (Co) prinese zadržanje lastnosti v vročem. Jekla dosegajo izjemno
visoko trdnost in popuščno obstojnost pri zelo visokih temperaturah. Vendar je njihova uporabnost
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primerna le takrat, ko je hlajenje orodij ovirano oz. nedopustno. Zgornja temperaturna meja
uporabnosti za jekla z 9 mas. % W je 700 °C. Problemi teh jekel so povezani z nizko toplotno
prevodnostjo, kar pomeni, da so ta jekla zelo občutljiva na temperaturne spremembe. Tako teh
jekel ni primerno intenzivneje ohlajati, npr. hladiti z vodo. Kombinacija volframa in kroma v
razmerju 4 : 1 omogoča doseganje visoke delovne trdnosti pri relativno dobri toplotni prevodnosti,
kar omogoča tudi intenzivnejšo hlajenje [1].
Jekla CrMoV-(Co) je daleč najbolj poznana in največ uporabljana skupina orodnih jekel z
orientacijsko vsebnostjo 5 mas. % Cr, z dodatki molibdena (Mo) in vanadija (V). To skupino
orodnih jekel bom podrobneje predstavil v naslednjem poglavju [1].
2.2.3 Močno legirana orodna jekla in zlitine za delo pri ekstremno visokih temperaturah
Predstavnik te skupine orodnih jekel za delo v vročem so orodna jekla za delo v vročem maraging.
V bistvu so to orodna jekla za izločevalno utrjevanje, ki imajo pri temperaturah 500 °C ‒ 600 °C
nizko trdoto, pri temperaturah nad 700 °C pa po trdotah močno prekašajo klasična orodna jekla za
delo v vročem. Pri teh jeklih pojma popuščne obstojnosti ne moremo uporabljati, ker potekajo
povsem drugačni utrditveni in razbremenjevalni procesi kot pri poboljšanih orodnih jeklih za delo
v vročem.
Pri teh jeklih pride do izločevalnega utrjevanja z izločanjem Ni3Mo, Ni3Ti ali Ni3 (Mo, Ti) [1].
2.3

Klasifikacija in označevanje orodnih jekel za delo v vročem

Ker v svetu obstajajo različni mednarodni standardi za označevanje skupin ter imen jekel, bom v
diplomskem delu uporabil označevanje, ki ga uporabljamo v podjetju Metal Ravne.
Za najlažjo primerjavo (Tabela 1) bom predstavil imena in oznake jekel po EN standardu, DIN
standardu, AISI/ASTM standardu, ter razvrščanju, ki se ga poslužujemo v Metalu Ravne.
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Tabela 1: Označevanje jekel po različnih standardih po abecedi [3]
Metal Ravne
OH236
OV266
PK2SP
PK4EX
RAVNEXDC
RAVNEXHD
TMCN1
UTOP1
UTOP2
UTOP3
UTOP33
UTOPCO
UTOPCO2
UTOPCO3
UTOPEX3
UTOPEX4
UTOPMO1
UTOPMO2
UTOPMO4
UTOPMO5
UTOPMO6
UTOPMO7
UTOPMONI
UTOPSP

2.4

Ravne No. Mat. No.
236
1.2360
266
1.2362
911
1.4057
902
1.4034
1.2343
902
Mod.
1.2367
Mod.
822
1.2747
855
1.2564
856
1.2581
851
1.2606
864
857
861
866
858
867
850
852
859
267
863
254
271
865

1.2365
1.2662
1.2885
1.2343
1.2344
1.2345
1.2367
1.2581

DIN
X48CrMoV8-1-1
X63CrMoV51
X20CrNi172
X46Cr13
X38CrMoV51
Mod.
X38CrMoV5-3
Mod.
28NiMo17
X30WCrV41
X30WCrV9-3
X37CrMoW5-1

EN
-

AISI/ASTM
431
420

-

H11 Mod.

X30WCrV 93
30CrMoV 12
X32CrMoV33
11
X30WCrCoV9-3
X32CrMoCoV3-3-3 X20CoCrWMo10-9 X38CrMoV5-1
X27CrMoV 51
X40CrMoV5-1
X40CrMoV 51
X50CrVMo5-1
X38CrMoV5-3
X30WCrV93
-

D3
H21
H12
H10
H10A
H11
H13
Approx. H11
A8
A9
H21

Skupina orodnih jekel CrMoV za delo v vročem s 5 mas. % Cr

Orodna jekla iz te najpomembnejše skupine so namenjena izdelavi orodij, ki so med delom
izpostavljena visokim temperaturam in visokim mehanskim obremenitvam. Imajo širok spekter
uporabe in jih uporabljamo za orodja pri utopnem kovanju (predvsem jekel), tlačnem litju (Al in
Al – zlitin, Zn/Sn, Pb – zlitin, Cu in Cu – zlitin), pri ekstruziji oz. iztiskanju (lahkih kovin in zlitin,
Zn in Pb – zlitin, zlitin težkih kovin in jekla) in industrijski uporabi (predvsem pri izdelavi cevi,
predelavi stekla, plastike in razrezu v vročem).
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Jekla imajo mnogo boljšo toplotno prevodnost, ker volfram zamenjuje molibden, ki je zelo
učinkovit že pri nižjih vsebnostih in omogoča visoko natezno trdnost pri visokih temperaturah. Ta
jekla niso občutljiva na temperaturne spremembe in so tudi dobro dimenzijsko obstojna. Ker imajo
boljšo toplotno prevodnost, jih lahko intenzivno hladimo z vodo. Najvišjo življenjsko dobo orodja
dosežemo takrat, ko njihova delovna temperatura ne presega 550 °C. Takrat dosežemo relativno
visoko trdnost v vročem in dobro žilavost. Glavni predstavnik te skupine je jeklo UTOPMO1, ki
je največkrat uporabljeno jeklo za delo v vročem. Obstajajo tudi še druge vrste jekel, te pa
predstavljajo le določene variacije v skupini CrMoV [1,2,3].
V proizvodnji Metala Ravne izdelujemo večino orodnih jekel za delo v vročem z orientirano
vsebnostjo 5 mas. % kroma. Poleg standardnih kvalitet izdelujemo tudi jekla, ki so plod lastnega
razvoja v podjetju.
2.4.1 Orientacijske kemijske sestave

Kemijske sestave jekel te skupine so podane v spodnji tabeli (Tabela 2). Vsebnosti ogljika pri jeklih
te skupine se gibljejo v območju 0,30 – 0,45 mas. % ogljika. Karakteristična osnova celotne
skupine je vsebnost 5 % Cr. Imajo pa še različne dodatke molibdena, vanadija in niklja.
Tabela 2: Orientacijske kemijske sestave [1]
W.
Jeklo:
AISI
C
Si
Nr.
1.2606 H12 0,37 1,05
UTOP31
1
UTOPMO1 1.2343 H11 0,37
1
UTOPMO2 1.2344 H13 0,39
H11
0,51 0,95
UTOPMO4 1.2345
approx.
0,38 0,4
UTOPMO7 1.2367
1.2365 H10 0,32 0,25
UTOP33
1.2343 H11
RAVNEX
0,36 0,2
mod. mod.
DC
1.2367
RAVNEX
0,37 0,25
mod.
HD

1

Mn

Cr

Ni

Mo

V

W

0,45
0,38
0,38

5,3
5,15
5,15

-

1,45
1,3
1,35

0,28
0,4
1

1,3
-

0,3

5

-

1,35

0,9

0,4
0,3

5
2,95

-

2,95
2,75

0,5
0,55

0,3

5

-

1,35

0,45

0,43

4,90

1,60

1,60

0,59

-

-

Po AISI standardu spada pod CrMoV orodna jekla za delo v vročem [2]
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2.5

Jeklo RAVNEX HD

Jeklo RAVNEX HD je srednje legirano orodno jeklo za delo v vročem. Je plod izkušenj in razvoja
v podjetju Metal Ravne. Cilj izdelave tega jekla je bilo izdelati jeklo, ki ima ob enakih trdnostnih
lastnostih izboljšano žilavost in obraboobstojnost. Zaradi dobre prekaljivosti je jeklo namenjeno
predvsem izdelavi orodij večjih dimenzij. Ta pa se pogosto uporabljajo za visoko temperaturno
obremenjene dele orodij za delo v vročem. Namenjeno je predvsem tlačnemu litju lahkih kovin in
zlitin. Primerno je tudi za utopno kovanje in izstiskavanje. Ker pa ima jeklo tudi dobro polirno
sposobnost, lahko to vrsto jekla uporabimo tudi za predelavo plastike in stekla. Jeklo spada v
skupino jekel CrMoV za delo v vročem z orientacijsko vrednostjo 5 mas % Cr.
Po kemijski sestavi je jeklo podobno jeklu UTOPMO7 (W. Nr. 1.2367), razlika med njima je, da
ima jeklo RAVNEX HD dodan nikelj in dušik, ter znižano vsebnost silicija. Ker ima jeklo dodan
dušik, le ta v fazi strjevanja tvori karbonitride, ki pa z izločanjem po mejah kristalnih zrn
onemogočajo njihovo rast. Za to vrsto jekla je poleg dobre prekaljivosti najbolj pomembna
izboljšana žilavost materiala. To vrsto jekla odpremljamo kupcem v sferodizacijsko žarjenem
stanju, pri čemer trdote ne smejo presegati 229 HBW.
Tabela 3: Orientacijska kemijska sestava jekla
C
0.37

Si
0.25

Mn
0.43

Cr
4.90

Mo
1.60

V
0.59

Ni
1.60

Tabela 4: Nekatere splošne fizikalne lastnosti jekla pri različnih temperaturah [12]
20 °C
Gostota [g.m ]
7,83
-1 -1
Toplotna prevodnost [W/m .K ]
32,80
Električna upornost [Ω.mm2/m-1]
0,50
-1 -1
Specifična toplotna kapaciteta [J/g .K ]
0,44
Modul elastičnosti [103 x . Nmm-2]
210
Koeficient linearne toplotne razteznosti 11,60
[10-6 °C-1]
-3

450 °C
7,70
34,30
0,58
0,64

500 °C
7,68
34,10
0,63
0,68

550 °C
7,66
33,90
0,68
0,72

600 °C
7,65
33,50
0,73
0,83

12,02
[400 °C]

12,04

/

12,01
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2.6

Vpliv legirnih elementov

Delež legirnih elementov bistveno vpliva na lastnosti orodnih jekel za delo v vročem. V osnovi
delimo legirne elemente na karbidotvorce, na tiste, ki stabilizirajo oz. podpirajo tvorbo avstenita in
na tiste, ki stabilizirajo tvorbo ferita [1].
Njihova navzočnost v pravem medsebojnem razmerju pa bistveno vpliva na lastnosti orodnih jekel
za delo v vročem, kot so: prekaljivost, popuščna obstojnost, mehanske lastnosti, žilavost, odpornost
proti temperaturnim šokom (nenadne spremembe temperature) in proti temperaturnim utrujanjem.
V nadaljevanju so našteti glavni vplivi zlitinskih elementov na mikrostrukturo pri orodnih jekli za
delo v vročem s 5 % Cr.
Ogljik (C) pomembno vpliva na temperaturi začetka (Ms) in konca (Mf) transformacije avstenita v
martenzit. Tem nižja je vsebnost ogljika, višji sta temperaturni točki Ms in Mf. Nepomemben pa je
vpliv ogljika na temperaturo Ac1. Ogljik je v jeklih lahko vezan tudi v karbide. Z zniževanjem
odstotka ogljika se znižuje trdota po kaljenju. (Slika 1) Manj izrazit je vrh sekundarne utrditve.
Zviševanje temperature popuščanja razlike v trdoti zmanjšuje. Žilavost se z zniževanjem vsebnosti
ogljika izboljšuje. Trdnost v vročem in trajna dinamična trdnost se povečujeta, kar pripisujejo
vplivu povečanja vsebnosti legirnih elementov v osnovni mikrostrukturi [1].

Slika 1: Vpliv ogljika na trdoto po kaljenju in popuščanju jekla UTOPMO1 (W.Nr. 1.2344)
[1]
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Krom (Cr) s povečanjem vsebnosti vpliva na višjo trdoto po kaljenju, ne vpliva pa pozitivno na
popuščno obstojnost v najprimernejšem območju popuščanja. Višja vsebnost kroma zmanjšuje
žilavost. Ima pa zelo velik vpliv na prekaljivost jekla.
Molibden (Mo) je zelo tipičen legirni element v orodnih jeklih za delo v vročem, ker ugodno vpliva
na nekatere pomembne lastnosti. Žal pa njegov vpliv na žilavost ni ravno ugoden. Pri orodnih jeklih
za delo v vročem, ki so legirana z molibdenom, se pogosto ugotavlja nagnjenost h krhkosti v
vročem. Pri jeklih za delo v vročem je cca. 50 % molibdena vezanega na karbide, kar povišuje
odpornost proti obrabi. Molibden raztopljen v trdni raztopini zvišuje popuščno obstojnost.
Vanadij (V) tvori karbide tipa MC, ki močno vplivajo na izboljšanje odpornosti proti obrabi. V
kombinaciji z visokim ogljikom vanadij povzroča nagnjenost k tvorbi evtektičnih karbidov. Vpliv
vanadija se najlepše pojasni s primerjavo jekel UTOPMO1 in UTOPMO2, ki ima, kot prvi, po
kaljenju približno 0,26 % neraztopljenih karbidov, dočim drugi 0,73 %, ker je vsebnost vanadija
pri jeklu UTOPMO2 višja (1 mas. %) kot pri jeklu UTOPMO1 (0,4 mas. %).
Iz zgoraj navedenih vplivov elementov C, Cr, Mo in V izhaja ugotovitev, da lahko z
zmanjševanjem količine karbidov izboljšujemo žilavost jekla.
Nikelj (Ni), ki ni standardni legirni element v tej skupini, izboljšuje predvsem prekaljivost jekla,
kar se izraža v višjih trdotah in večji globini prekaljivosti, rahlo se poslabša toplotna prevodnost.
Kisik (O) in žveplo (S) sta s svojo prisotnostjo tesno povezana z nekovinskimi vključki v jeklu.
Če je vsebnost kisika pod 15 ppm in vsebnost žvepla manjša od 0,005 %, ni pričakovati problemov
z vključki, vendar je tako nizek odstotek v praksi težko izvedljiv [1,2].

2.7

Posebno drobna mikrostruktura

Jekla obdelana s posebnimi toplotnimi postopki, ki so v pretežni meri odlika posameznih
proizvajalcev in v strokovni literaturi običajno niso podrobneje opisana, so dobila komercialno
oznako EFS (E – extra, F – fine, S – structure). To pomeni, da so posebej obdelana s postopkom,
ki sicer ni posebej natančno specificiran, predpisan ali dogovorjen, je pa opravljen z namenom
doseganja posebno drobne mikrostrukture jekla.
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Vsa našteta jekla proizvajalci dobavljajo danes končnim kupcem večinoma v sferoidizacijsko
žarjenem stanju z izdelano mikrostrukturo EFS. Za izdelavo in razvoj takšne mikrostrukture pa je
potrebno v običajno tehnološko pot izdelave takega jekla dodati še posebne tehnološke faze
izdelave [1].
Mikrostrukturo EFS dosežemo s tako imenovanim sferoidizacijskim žarjenjem, ki bo podrobneje
obravnavan v poglavju toplotne obdelave.
Glavna značilnost mikrostrukture EFS je enakomerna porazdeljenost sekundarnih karbidov v
obliki kroglic v feritni matrici, kar nam omogoča enakomerne lastnosti po celotnem preseku oz.
volumnu.
Ta jekla se odlikujejo v naslednjih lastnosti:
-

velika stopnja čistosti,

-

zmanjšanje izcejanja legirnih elementov,

-

izredno visoka makro- in mikro- homogenost jekla,

-

enakomernejša makro- in mikro- struktura po celotnem preseku,

-

enakomernejša porazdelitev sekundarnih karbidov,

-

mikrostruktura brez evtektičnih karbidov v trakovih,

-

povišane in enakomernejše žilavostne lastnosti po preseku,

-

enakomernejše in visoke žilavosti pri sobnih in posebej pri povišanih temperaturah ter

-

izboljšana izotropija materiala [1].

Jekla z mikrostrukturo EFS danes uporabljamo za najzahtevnejša orodja. Izdelujemo jih po
klasičnih konvencionalnih postopkih (ponovčna tehnologija) in po postopkih elektro pretaljevanja
pod žlindro (EPŽ) – EFS postopkih.
Pri najvišjih zahtevah oz. obremenitvah, še posebej, če so ta orodja temperaturno in mehansko
najbolj obremenjena v notranjosti (jedru) oz. sredini preseka orodja, se priporočajo jekla izdelana
po EPŽ (ESR) postopku s posebno drobno mikrostrukturo EFS. Le ta dosegajo poleg čistoče tudi
bistveno boljše izotropne lastnosti po preseku večjih dimenzij.
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Slika 2: Primer posebno drobne mikrostrukture (EFS)

Za ocenjevanje mikrostrukturnih lastnosti in ustreznosti mikrostruktur EFS so v svetu številni
mednarodni standardi, primerjalne tabele in priporočila o ustreznosti.
Ti standardi in tabele so med seboj primerljive, razlika je samo v oznakah, medtem ko so
mikrostrukturne značilnosti (v tabelah) med njimi zelo podobne. Standardi prav tako tudi natančno
predpisujejo način vzorčenja. Na podlagi rezultatov se jeklo glede na mikrostrukturne značilnosti,
kot tudi mehanske uvrsti v razred t.i. jekel z mikrostrukturo EFS, če seveda ustreza pogojem, katere
standard zahteva.
Vsi rezultati v diplomski nalogi so ovrednoteni po najnovejšem veljavnem standardu NADCA
#229 – 2011. To je najnovejši standard izdan leta 2011 in je veljaven za jekla za delo v vročem z
orientacijsko vrednostjo 5 mas. % kroma.
Ta standard deli jekla v dve glavni skupini. To so jekla t.i. premijske kakovosti ter jekla standardne
kakovosti. Jeklo RAVNEX HD spada v premijski razred, ker v ta razred spadajo in se ocenjujejo
samo jekla izdelana po EPŽ postopku.
Po standardu NADCA #229 ‒ 2011 se mikrostruktura metalografskega vzorca v žarjenem stanju
ocenjuje s primerjavo slik v primerjalnih tabelah pri enaki povečavi. Po prvi ocenjujemo
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mikrostrukturo v sferoidizacijsko žarjenem stanju (Slika 3), medtem ko po drugi ocenjujemo
mikrohomogenost materiala, ki pa je odvisna tudi od stopnje predelave jekla. Standard predpisuje
tudi druge značilnosti, ki jih mora jeklo izpolnjevati. Poleg zelo pomembnih mikrostrukturnih
značilnosti, mora jeklo imeti tudi ustrezno trdoto (v kaljenem in sferoidizacijsko žarjenem stanju),
ki v sferoidizacijsko žarjenem stanju ne sme presegati 229 HBW. Trdoto v kaljenem stanju se meri
pri jeklu, ki je bilo kaljeno s temperature avstenitizacije in popuščeno na temperaturi 550 °C, pri
čemer mora trdota jekla dosegati minimalno 52 HRC. Na vzorcih v kaljenem stanju, se poleg trdote
opravljajo še meritve velikosti kristalnih zrn, ki mora po standardu ASTM E 112 dosegati
minimalno velikost 7. Po standardu se izvajajo tudi meritve mehanskih lastnosti (udarna žilavost
pri sobni in pri povišani temperaturi), ki pa v diplomski nalogi ne predstavljajo bistvenega pomena,
zato jih samo omenjam.
Obstajajo tudi še številni drugi standardi in primerjalne tabele, ki so si glede kriterijev zelo
podobne.
To so:
-

SEP1614 – tab.1, tab.2 [11],

-

CHRYSLER N-2080,

-

in drugi.

Glede na vse zahteve pa je trenutno standard NADCA najbolj zahteven standard, ki predpisuje
zahteve za tovrstna jekla.
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Slika 3: Ocenjevalna tabela za mikrostrukturo v sferoidizacijsko žarjenem stanju po
NADCA #229 – 2011 [10]
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2.8

Kemična nehomogenost (izcejanje)

Vsaka posamezna vrsta jekla, vsak format ingota in vsaka tehnologija litja z vsemi pripadajočimi
značilnimi parametri se odražajo v določenem modelu strjevanja.
Pri litju taline v kokile dobimo po strjevanju ingot. Med samim potekom strjevanja taline pride
neizogibno do različnih koncentracij legirnih elementov. Ta pojav imenujemo izcejanje. V merilu
velikosti zrna nastanejo mikro oz. kristalne izceje, v merilu ingota pa makro oz. blokovne izceje.
Nehomogenosti negativno vplivajo predvsem na mehanske lastnosti. Močne izceje v velikih
ingotih poslabšajo tudi duktilnost in povzročajo nagnjenost k pokanju v določenih predelih v
procesu predelave in toplotne obdelave.

Slika 4: Shematičen prikaz makro izcej v ingotu velikega formata [1]
Nehomogenosti v jeklu so posledica različnih koncentracij legirnih elementov. Z elektronskim
mikroanalizatorjem (SEM ‒ EDS) lahko merimo porazdelitve vsebnosti posameznih elementov in
s tem posredno določimo obseg nehomogenosti.
Parametri, ki pa povečujejo obseg izcejanja, so: previsoke temperature litja, nepravilni parametri
litja, nepravilno ohlajanje v temperaturnem intervalu likvidus ‒ solidus in majhna stopnja
deformacije pri vroči predelavi [1].
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2.8.1 Problemi izcejanja v litem in trakavosti v kovanem stanju

Izceje oz. razlike v koncentraciji legirnih elementov v mikrostrukturi nastanejo med strjevanjem
taline. Strjevanje vseh zlitin poteka v določenem temperaturnem intervalu. Čim širši je ta interval,
tem večje so razlike v sestavi med prvo izločenimi kristali in zadnje izločenimi kristali ob mejah
zrn v litem stanju. Na intenziteto in velikost izcej ne vpliva le širina strjevalnega intervala, ampak
močno vplivajo parametri litja (temperatura in hitrost litja, velikost ingota, temperatura kokil,
hitrost ohlajanja …) Če so parametri optimalno izbrani, je obseg izcej najmanjši. Niso pa to edini
vplivi na izcejanje. V litem stanju so razlike med primarnimi dendritnimi vejami in meddentritnimi
prostori. Med samo vročo plastično predelavo pa se le ta zrna razpotegnejo v smeri predelave. Pri
majhni stopnji predelave se pod mikroskopom opazijo izceje v obliki mreže, pri večjih stopnjah
predelave pa so izceje v obliki trakov. Izcejanje je lahko tudi tako močno, da dobimo v litem stanju
neravnotežne evtektične karbide. Teh s plastično predelavo ali toplotno obdelavo ne moremo
odpraviti. Zmanjšamo ali odpravimo jih lahko le z difuzijskim žarjenjem. Veliko hitreje bi izceje
zmanjšali oz. odpravili na močno plastično preoblikovanem jeklu, ker so difuzijske poti krajše, a
ta poteka pri visokih temperaturah in je odgor jekla pri večji površini večji. Zato izceje odpravljamo
pred samo plastično predelavo. Pomembno je, da ingot pred homogenizacijo delno plastično
preoblikujemo, z namenom da skrajšamo meddendritne razdalje, s čimer pripomoremo h krajšim
časom homogenizacije.
Širine segregacijskih trakov in intenzivnost razporeda evtektičnih karbidov v trakove lahko
opisujemo s pomočjo primerjalnih tabel raznih nacionalnih standardov ali proizvajalcev jekel.
Mikroizcej in grobih karbidnih izločkov po strjevanju ni mogoče odstraniti ali raztopiti med vročo
predelavo, tako da jih v mikrostrukturi prepoznamo kot trakove izcej ali kot trakove karbidov po
vroči predelavi. Takih mikrostrukturnih sprememb ni mogoče odpraviti samo s toplotno obdelavo
[1].

15

Slika 5: Primer izrazitih mikro izcej na jeklu RAVNEX HD, v sferoidizacijsko žarjenem
stanju

Na podlagi večletnih raziskav v osemdesetih in devetdesetih letih so v jeklarski industriji privedle
do t.i. kvoecientov v kvantifikaciji izcejanja posameznih legirnih elementov v kemijski sestavi
določenih orodnih jekel za delo v vročem. So sestavni del jeklarske tehnologije in so marsikdaj
vključene v dogovorjene tehnično prevzemne pogoje ob naročilu, kadar se zahteva vrhunska
kakovost jekla.
Izračunane kvociente iz registriranih meritev z energijsko disperzijskem spektrometrom
rentgenskih žarkov (EDS) se navadno primerja s predpisanimi, po dogovoru in sprejetih zahtevah.
V zadnjem času pri jeklih UTOPMO1 (H11), UTOPMO2 (H13) in njima sorodnih najpogosteje
srečujemo naslednje variante ciljanih vrednosti koeficientov izcejanja:

16

KCr = Crmax / Crmin = 1,2 (1,1)
KMo = Momax / Momin = 1,3
KV = Vmax / Vmin = 1,3 (1,2)

Te zahteve so skoraj nedosegljiv kriterij pri jeklih izdelanih po klasičnem postopku, ne
predstavljajo pa posebnih problemov sprejemljivosti za garancije pri jeklih izdelanih po EPŽ [1].

Slika 6: Koncentracijski profil mikro izcejanja molibdena v klasično litem jeklu
UTOPMO1 - (levo) surovo stanje; (desno) po difuzijskem žarjenju na 1310 °C [1]
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Slika 7: Vpliv temperature in časa difuzijskega žarjenja na indeks izcejanja Mo in Cr [12]

2.9

Toplotna obdelava

Toplotna obdelava je vrsta postopkov, pri katerih jeklo na različne načine segrevamo, zadržujemo
na določeni temperaturi in kontrolirano ohlajamo, da jeklu z namenom spremenimo mikrostrukturo
in njegove lastnosti. [4]
2.9.1 Kaljenje

Kaljenje je postopek toplotne obdelave, pri katerem jeklo segrejemo do ustrezne temperature v
avstenitnem področju.
Kaljenje imenujemo celoten postopek, ki ga sestavljajo:


primerno ogrevanje,



zadrževanje na predpisani temperaturi kaljenja za izenačitev temperature po celotnem
preseku (poteka t.i. avstenitizacija jekla) ter
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ustrezna izvedba ohladitve.

Faza γ, imenovana avstenit, ima večjo topnost ogljika kot faza α imenovana ferit. Če jeklo iz
avstenitnega področja ohladimo dovolj hitro, da ne pride do premene avstenita v ferit, perlit ali
bainit, ostane ogljik »prisilno raztopljen«, ker v kristalni mreži nima ustreznega prostora. Tako
nastala mikrostruktura, imenovana martenzit je torej prisilna raztopina ogljika v Fe - α. Prisilna
raztopina pa zato, ker se zaradi manjše normalne topnosti ogljika v Fe - α, nahaja v tako nastali α
– kristalni mreži več ogljika, kot bi ga dopuščali ravnotežni pogoji.
Po kaljenju ima jeklo trdo in krhko martenzitno strukturo. Ker takšno jeklo ni uporabno, je potrebna
nadaljna toplotna obdelava imenovana popuščanje.
Temperaturo kaljenja lahko določimo na različne načine: tako da jih odčitamo iz diagrama FeFe3C, ali s pomočjo dilatometrije in kalilne vrste [1, 4].
2.9.2 Sferoidizacijsko žarjenje
Najbolj duktilno in najmehkejšo mikrostrukturo kakršnihkoli jekel je povezana z mikrostrukturo,
ki je sestavljena iz krogličnih karbidov (cementita), ki so enakomerno dispergirani v feritni matrici.
Takšni mikrostrukturi pravimo globularni ali krogličasti perlit. Toplotne obdelave, ki nam
omogočajo razvoj takšne mikrostrukture, se imenujejo sferoidizacijsko žarjenje. Visoka duktilnost
takšne mikrostrukture je neposredno povezana z enakomernimi žilavostnimi lastnosti feritne
osnove in ločenimi krogličnimi karbidi, ki nam zagotavljajo majhne odpore za deformacijo.
Sferoidizacija je tudi pomemben korak toplotne obdelave za visoko ogljična jekla in orodna jekla,
ki zahtevajo obsežno mehansko obdelavo pred končnim poboljšanjem [2].
Sferoidizacijsko žarjenje je postopek žarjenja, ki poteka pri temperaturah malo pod ali nad
temperaturo premene Ac1, temu pa sledi počasno ohlajanje.
Mikrostruktura jekla pred žarjenjem je navadno feritno-perlitna (podevtektoidna jekla), perlitna
(evtektoidna jekla) in cementitno-perlitna (nadevtektoidna jekla), velikokrat tudi kaljena, ker je
energija, ki je potrebna za sferoidizacijo iz kaljene mikrostrukture, najmanjša oz. najbolj ugodna.
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Slika 8 prikazuje, da je za popolno sferoidizacijo potrebno veliko časa, še posebej, če imamo za
začetno mikrostrukturo lamelarni perlit. Potek sferoidizacije poteka mnogo hitreje pri bainitni

Odstotek sferoidizacije [%]

mikrostrukturi, še veliko hitreje pa pri izhodiščni martenzitni mikrostrukturi. [14]

Čas [h]
Slika 8: Proces sferoidizacije pri izotermalni transformaciji na temperaturi 700 °C iz
drobno lamelarnega, srednje lamelarnega in grobo lamelarnega perlita v jeklu, ki vsebuje
0,74 % C in 0,71 % Si. [14]
Fizikalni mehanizem sferoidizacijskega žarjenja temelji na koagulaciji (okrogljenju) cementita v
feritni osnovi, za katero je difuzija ogljika odločilna. Krogličasti cementit v feritni matrici je
struktura, ki ima najnižjo energijo v primerjavi z ostalimi mikrostrukturami. Difuzija ogljika je
odvisna od temperature, časa in od vsebnosti legirnih elementov v jeklu.
Topnost ogljika v feritu, ki je najnižja pri sobni temperaturi (0,02 mas. % C), znatno narašča do
Ac1 temperature. V bližini Ac1 je difuzija ogljika, železa in legirnih elementov tako velika, da je
možna transformacija v smeri zmanjševanja energije.
Stopnja sferoidizacije, kot tudi velikost kroglic po sferoidizacijskim žarjenjem, je odvisna od
izhodiščne mikrostrukture pred žarjenjem.
Če imamo za izhodišče perlitno mikrostrukturo, sferoidizacija karbidov poteka s koagulacijo
cementitnih lamel. Ta proces lahko razdelimo v 2 stopnji:
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Prvič cementit ima obliko lamele (Slika 9). Ko se žarjenje nadaljuje, se na koncih lamel prične
proces koagulacije (okrogljenja), le ta pa poteka s pomočjo površinske energije, ki jih pretvori
(razdeli) na drobna kroglična zrnca. Zato temu procesu pravimo sferoidizacija.
V drugi stopnji nekaj cementita (karbida) raste na račun drobnih (finih) karbidov, ki lahko
popolnoma izginejo. V obeh stopnjah sta fazi kontrolirani z difuzijo. Če imamo debelejše
cementitne lamele, je za transformacijo potrebno več energije kot pa v primer, če imamo perlit s
tanjšimi cementitnimi lamelami, ki se lažje transformirajo v krogelno obliko [5].
Rast večjih delcev na račun manjših je posledica energetsko večje stabilnosti večjih delcev od
manjših. Namreč, atomi na površini so energijsko manj stabilni kot tisti, ki so v notranjosti in so
povezani z več sosednjimi atomi v urejeno strukturo. Tako manjši delci odstopijo in difundirajo na
večje delce, ki so v energijsko boljšem položaju, čemur posledično večji delci rastejo [7].
Ta proces se imenuje Ostwaldovo zorenje in je proces, ki je odvisen od difuzije ogljika ter legirnih
elementov skozi feritno ali avstenitno matrico [2].

Slika 9: Shematičen prikaz transformacije cementitne lamele v kroglično obliko tekom
sferoidizacije [5]
Pri določanju procesnih parametrov za sferoidizacijsko žarjenje je potrebno razlikovati med
podevtektoidnimi, evtektoidnimi, nadevtektoidnimi in legiranimi ogljikovimi jekli.

21

V vsakem primeru je pomembno, da poznamo temperaturo Ac1. Le to lahko dobimo iz TTT
diagramov oz. jo izračunamo po naslenji formuli [2]:

𝐴𝑐1 = 739 − 22(% 𝐶) + 2(% 𝑆𝑖) − 7(% 𝑀𝑛) + 14(% 𝐶𝑟) + 13(% 𝑀𝑜) + 13(% 𝑁𝑖) +
20(% 𝑉), [°𝐶]

(2.1)

Temperaturo Ac1 za nelegirana ogljikova jekla lahko določimo s pomočjo Fe-Fe3C diagrama (Slika

Temperatura [ °C]

10).

Vsebnost ogljika v mas. %
Slika 10: Temperaturno območje sferoidizacijskega žarjenja za nelegirana jekla, katera
vsebujejo od 0,6 ‒ 1,35 mas. % C. [5]
Čas zadrževanja na temperaturi naj bi bil približno 1 minuta za mm debeline (po preseku).
Slika 11 prikazuje načine sferoidizacijskega žarjenja. Diagram z izmeničnim temperaturnim
režimom (Slika 11 c.) uporabljamo za pospeševanje transformacije cementita v kroglično obliko.
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c.)

Temperatura [ °C]
Temperatura [ °C]

b.)

Temperatura [ °C]

a.)

Slika 11: Načini sferoidizacijskega žarjenja: (a) Žarjenje 20 °C pod Ac1, za nelegirana in
legirana jekla z bainitno oz. martenzitno začetno mikrostrukturo;
(b) Žarjenje 10 °C nad Ac1 (začetek) ter nato zniževanje temperature do 30 °C pod Ac1 za
legirana jekla; (c) Izmenično žarjenje ±5 °C okoli Ac1 za nadevtektoidna jekla. [5]
Povečevanje temperature nad Ac1 pospešuje razkrajanje cementitnih lamel, medtem ko pri
ohlajanju pod Ac1 se le ta proces prekine zaradi razpada lamel, ker se le te lažje ter hitreje formirajo
v krogelno obliko. Medtem mora biti ohlajanje počasno, v veliko primerih zelo počasno, odvisno
predvsem od vrste jekla.
Na podlagi raziskav H. J. Köstlerja [5] je bilo ugotovljeno, da je stopnja sferoidizacije e, razlika
med količino krogličnega cemenita pred in skupno količino cementita po žarjenju, kar pomeni, če
je vrednost e = 1, da je mikrostruktura sestavljena iz 100 % krogličnega cementita (brez cementitnih
lamel). Stopnja sferoidizacije je prav tako odvisna od temperature in časa zadrževanja na
temperaturi. Da je proces sferoidizacije prej končan, moramo temperaturo žarjenja zvišati, pri
čemer pa moramo paziti, da temperatura žarjenja ni previsoka, v tem primeru bi lahko prišlo do
nasprotnega efekta in bi se pri ohlajanju poleg krogličnega perlita pričele pojavljati tudi lamele
cementita [8].
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Temperatura sferoidizacijskega žarjenja [K]
Slika 12: Diagram čas - temperatura za sferoidizacijsko žarjenje nelegiranega jekla DIN C35
(predhodno deformiranega za 50 %) za doseganje priporočene stopnje sferoidizacije (Po
Köstlerju) [5]
Ohlajanje po žarjenju na temperaturi mora biti počasno, odvisno od kvalitete jekla, katerega
sferoidizacijsko žarimo.
Le to naj bi potekalo nekako tako:
-

ogljikova in malolegirana jekla naj bi se ohlajala nekje do temperature 650 °C (923K), pri
hitrosti ohlajanja 20 – 25 K/h (ohlajanje v peči);

-

srednjelegirana jekla naj bi se ohlajala do temperature do 630 °C (903K), pri hitrosti
ohlajanja 15 ‒ 20 K/h;

-

visokolegirana jekla pa naj bi se ohlajala do temperature 600 °C (873K), s hitrostnim
intervalom 10 – 15 K/h. [5]
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2.10 Izdelava jekla
2.10.1 Elektro obločno pretaljevanje (EOP)
Za vložek se je uporabil nelegirani čisti (E6) vložek. Taljenje in priprava taline jekla RAVNEX
HD je bila izvedena v 45-tonski UHP (Ultra high power) elektroobločni peči. Za potrebe oksidacije
in dezoksidacije se vpihavata kisik in karborit. Predvsem pomembno v tej fazi je, da se talina
razsfosfori s CaCO3, postopek pa se upravlja pri nižji temperaturi (1570 °C – 1620 °C) in pri
intenzivnem odtekanju žlindre. Po uspešnem razsfosforjenju se še dodatno vpiha karborit, da se
zniža vsebnost kisika v talini pod 200 ppm. Nato se v talino dodaja Cr v obliki FeCr. Šarža se nato
premeša, po potrebi vpiha še kisik, da je ogljik v mejnih vrednostih. Sledi dodajanje FeSi ter Al
granulata za redukcijo oksidiranega kroma. Pred prebodom se še uravna prebodna temperatura.
Celoten postopek izdelave taline na EOP traja približno 2 uri pri temperaturah od 1600 °C do 1700
°C. Med samo izdelavo taline pa se izvajajo meritve temperature, kemijske sestave in aktivnosti
kisika s kopjem.
2.10.2 Vakuumsko ponovčna peč (VPP)
Po prebodu se talino obdela na vakuumsko ponovčni peči. Pred začetkom degazacije se talina
dolegira v predpisane meje, nakar sledi uravnavanje temperature, ki je potrebna za uspešno
degazacijo. Degazacija oz. vakuumiranje poteka tako, da se talino najprej prepihuje z argonom,
nato sledi degazacija za odpravo kisika, vodika in oksidov pri podtlaku 1 mbar. Nato se ponovno
vzame vzorec za kemijsko analizo. Degazacija poteka okoli 40 minut. Na koncu se še po potrebi
dolegira Al, C in N2, ter strelja CaSi žico. Pred litjem sledi še uravnavanje livne temperature.

2.10.3 Litje
Po vakuumski obdelavi na VPP-ju so bile ulite elektrode formata JO85L.
Za dosego najboljše kvalitete odlitega jekla, je najbolj pomembna hitrost litja. Ta ne sme biti
prehitra (prečne in vzdolžne razpoke, pljuske na površini, usedanje, nastanek lunkerja …), v
primeru, da je hitrost litja prepočasna, pa lahko povzroči valovito površino ingota ali celo
zamrznitev livnega sistema.
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Čas ohlajanja odlitih ingotov je določen in znaša od 1,5 h – 5 h, odvisno od formata, ki ga vlivamo.
Nadaljujemo s stripanjem (ločevanjem elektrode od kokile) po tehnološkem predpisu. Večji kot so
formati, daljši so časi stripanja.
Za obzidavo kokil uporabljamo mulitno opeko. Poleg obzidave so pomembni tudi livni praški, ki
jih uporabljamo zato, da preprečimo odvod toplote iz kokile, le ti pa onemogočajo reoksidacijo
jekla ter obenem mažejo stene kokil, da je površina elektrod gladka.
Poleg praškov uporabljamo še lunkerit, ki ga damo na glavo ingota, ta pa nam poskrbi za dodatno
dovajanje toplote pri strjevanju tekoče taline.
2.10.4 Elektro pretaljevanje pod žlindro (EPŽ)
Elektropretaljevanje pod žlindro je eno iz vrst postopkov sekundarne metalurgije oziroma
rafinacije kovin, od katerih se zahteva visoka čistost glede na nekovinske vključke in škodljive
elemente ter izotropnost mehanskih lastnosti. Za razliko od klasičnih jeklarskih postopkov se pri
EPŽ postopku procesi, kot so taljenje, rafinacija in kristalizacija kovine vršijo istočasno in v istem
prostoru, kar zahteva optimalno izbiro tehnoloških parametrov. Za doseganje optimalnih lastnosti
pretaljevanja kovine je nujno potrebno poznavanje fizikalno – kemijskih procesov, kot je optimalna
izbira kemične sestave žlindre glede na sestavo elektrodnega materiala ter spremljajočih procesov
med taljenjem (plinska atmosfera nad žlindro, dodatki v žlindro, sestava porabne elektrode,
geometrijska razmerja, hitrost taljenja …).
Elektroda je potopljena na enem koncu le nekaj deset milimetrov v tekočo žlindro, kjer se čelna
ploskev segreje nad likvidus temperaturo jekla in se tvori film tekočega jekla debeline 5 µm do 30
m, odvisno od parametrov (preseka elektrode, električnih parametrov oz. hitrosti taljenja, vrste
jekla …). Tvorbi filma sledi tvorba kapljice, ki se pri določeni velikosti odtrga in pade skozi
kemijsko aktivno žlindro v nenehno nastajajočo in kristalizirajočo kovinsko kopel. Oblika in
velikost kovinske kopeli direktno vplivata na izgled mikro in makro strukture in s tem na kakovost
pretaljenega jekla. Pri globoki kopeli prevladuje odvod toplote iz kopeli na stene kristalizatorja.
Struktura ingota je podobna klasično strjenemu ingotu. Pri plitki kopeli je odvod toplote na stene
kristalizatorja znatno manjši in kristalizacija ingota poteka več ali manj vertikalno. Z izbiro
tehnoloških parametrov je potrebno zagotoviti takšno globino in obliko kopeli, ki da optimalne
pogoje strjevanja.
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Pretaljevanje na EPŽ napravi je sestavljeno iz 4 faz:
-

1. štart oz. taljenje žlindre,

-

2. pretaljevanje,

-

3. zaključevanje oz. Hot Topping,

-

4. ohlajanje v kristalizatorju.

Pretaljevanje poteka v zaščitni atmosferi argona ali dušika, uporablja se tudi mešanica obeh [9].
2.10.5 Homogenizacija – difuzijsko žarjenje
Cilj homogenizacijskega ali difuzijskega žarjenja je doseči homogeno ali enakomerno kemijsko
sestavo v mikrostrukturnih sestavinah.
Neenakomerna ali nehomogena kemijska sestava nastane pri neravnotežnem strjevanju enofaznih
zlitin, ker prevelika hitrost strjevanja difuzivnost v trdnem stanju in onemogoči izenačitev sestave.
Posledice nehomogene kemijske sestave (kristalnih izcej) so lahko neugodna kombinacija
mehanskih lastnosti, slabša korozijska odpornost ipd.
Dendritu faze α, ki nastane pri strjevanju poljubne zlitine v zlitinskem sistemu s popolno topnostjo
v tekočem in trdnem stanju, se koncentracija topljenca B spreminja od središča dendrita do
meddendritnega prostora. Valovna dolžina kristalnih izcej λ je približno enaka razdalji med
sekundarnimi dendritnimi vejami λ2. Kristalne izceje lahko odpravimo tako, da komponenta B
preide iz območij z večjo koncentracijo v področja z manjšo. Prenos snovi v trdnih snoveh poteka
z difuzijo. Kot že vemo, je difuzija tem hitrejša, čim višja je temperatura. Najvišja dovoljena
temperatura homogenizacijskega žarjenja je temperatura solidus, saj natalitev zlitine povzroča
številne napake. Čas homogenizacijskega žarjenja je obratno sorazmeren difuzijskemu kvocientu
D in valovni dolžini kristalnih izcej λ. Med žarjenjem se amplituda kristalnih izcej zmanjšuje (Slika
12) in se polagoma približuje enakomerni porazdelitvi zlitinskih elementov. Temperature tik pod
krivuljo solidus so zadosti visoke, da se bo sestava izenačila v relativno kratkem času, toda hkrati
bo obstajala resna nevarnost, da se kristalna zrna močno povečajo ter da zlitina oksidira (Slika 13
b3) [13].
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Slika 13: a) Zmanjšanje kristalnih izcej pri homogenizacijskem žarjenju; b)
Mikrostrukturne spremembe pri homogenizacijskem žarjenju; b1) začetna mikrostruktura
z dendritno oblikovanimi enakoosnimi kristalnimi zrni in kristalnimi izcejami; b2)
homogena mikrostruktura; b3) mikrostruktura z velikimi zrni [13]
Pri orodnih jeklih za delo v vročem se je EPŽ tehnologija v novejšem obdobju tako uveljavila, da
se za vsa zahtevnejša orodja skoraj že običajno uporablja EPŽ izvedba dobavljenega jekla.
Praksa pa vse bolj kaže, da je potrebno za dodatno izboljšanje homogenosti in izotropnosti tudi
ekonomsko izplača pred kovanjem EPŽ ingote ali predkovane gredice še homogenizirati z
difuzijskim žarjenjem.
Difuzijsko žarjenje se navadno izvaja v temperaturnem območju med 1250 °C in 1310 °C. V
okoliščinah industrijske proizvodnje je za velike ingote običajno območje:
-

temperature 1250 °C – 1280 °C in

-

časa 24 – 36 ur.

Mikroizcejanost se najbolj zmanjša na začetku difuzijskega žarjenja v 8 do 10 urah, kasneje pa je
potek homogenizacije vse počasnejši [1].
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Slika 14: Vpliv difuzijskega žarjenja in stopnje predelave na izotropnost žilavosti jekla
UTOPMO2 [1]
2.10.6 Kovanje
Po EPŽ pretaljevanju so ingoti prispeli v kovačnico, kjer so se založili na kovaško ogrevno peč.
Postopek ogrevanja do končnega kovanja je pri kvaliteti jekla RAVNEX HD vnaprej predpisan.
Šarži, ki smo ju uporabili v diplomski nalogi, sta bili izdelani po spodnjem postopku:

-

Najprej se ingoti založijo na kovaško ogrevno peč, kjer jih ogrevamo 20 ur na temperaturi
1180 °C. Pri tem upoštevamo, da za vsakih 100 mm debeline potrebujemo 1 uro ogrevanja.

-

Po ogrevanju sledi faza krčenja in predkovanja gredice na dimenzijo 1250 mm x 800 mm.

-

Sledi faza homogenizacije (na temperaturi 1260 °C in traja približno 28 h.).

-

Ko je homogenizacija končana, sledi spuščanje temperature na 1180 °C, nakar še 1 uro
dodatno držimo na tej temperaturi.

-

Pri temperaturi 1180 °C sledi gotovo kovanje na končno dimenzijo.

Po gotovem kovanju sledi termo mehanska obdelava odkovka.
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2.10.7 Toplotna obdelava jekla
Po kovanju na končno dimenzijo odkovke ohlajamo izmenično v vodi in v polimerni mešanici po
vnaprej določeni tehnologiji. Cilj je, da odkovek čimprej ohladimo, preprečimo izločanje
sekundarnih karbidov po mejah zrn v območju temperatur med 800 °C in 500 °C ter čim hitreje
ohladimo pod Ms temperaturo z namenom, da dosežemo v mikrostrukturi čimveč martenzita.
Po termo mehanski obdelavi (TMO) sledi sferoidizacijsko žarjenje. Pri izdelavi odkovkov večjega
dimenzijskega razreda po TMO in 1-kratnem žarjenju ne dosegamo zahtevanih mehanskih in
metalografskih lastnosti, ki so posledica neenakomernih velikosti zrn po preseku. Zato odkovke po
opravljenem žarjenju še enkrat kalimo z območja homogenega avstenita, s čimer dosežemo
enakomerno velikost zrna po celotnem profilu odkovka. Sledi še končno sferoidizacijsko žarjenje,
katerega cilj je pridobiti ustrezno mikrostrukturo EFS. Po končnem sferoidizacijskem žarjenju sledi
operacija ravnanja. Opravi se še vizualna in ultra zvočna kontrola jekla, kateri sledi odrez plošč za
nadaljne raziskave o ustreznosti materiala v laboratoriju. Tako smo poleg rednih plošč za kontrolo
odrezali še dve dodatni plošči za potrebe izvedbe diplomskega dela.
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3

Eksperimentalno delo

3.1

Priprava vzorcev

Za potrebe laboratorijskega dela diplomske naloge smo morali pripraviti ustrezne vzorce. Te smo
dobili iz dveh plošč. Da smo imeli čim bolj ugodne ter enakomerne lastnosti, smo te izrezali iz roba
obeh plošč.
Plošči, ki smo ju uporabili, sta bili naslednji:
Dimenzija: 1010 x 355 x 20 mm, šarže 50059, kvalitete RAVNEX HD (slika 15 a) in
Dimenzija: 800 x 360 x 20 mm, šarže 50187, kvalitete RAVNEX HD (slika 15 b).

Dimenzije vzorcev za nadaljno uporabo pa 25 x 25 x 20 mm.
Vzorce smo izrezali po spodnji kosovnici.

1.a.)

I1

K1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

2.

b.)

I2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

K2 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18

Slika 15: Kosovnica razreza vzorcev jekla RAVNEX HD; a) šarža 50059; b) šarža 50187
Izdelali smo 36 vzorcev za potrebe testiranja režimov sferoidizacijskega žarjenja.
Iz plošče 1010 mm x 355 mm x 20 mm (šarža 50059I smo izdelali vzorce R1 – R18, ter vzorca I1
in K1 (Slika 15 a).
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Iz plošče 800 mm x 360 mm x 20 mm smo izdelali vzorce A1 – A18, ter vzorca I2 in K2 (slika 15
b). Vzorca I1 in I2 smo uporabili za določitev izhodiščne mikrostrukture, vzorca K1 in K2 pa
določitev velikosti zrna po ASTM E112.
3.2

Toplotna obdelava vzorcev

Za določitev režimov sferoidizacijskega žarjenja smo določili temperaturo Ac1 790 °C in upoštevali
izkušnje iz proizvodnje, kjer smo do sedaj nekaj poskusnih žarjenj že opravili.

3.2.1 Toplotna obdelava vzorcev za ugotavljanje vpliva izhodne mikrostrukture
Za namen ugotavljanja vpliva izhodne mikrostrukture na končno mikrostrukturo po
sferoidizacijskem žarjenju smo jeklo toplotno obdelali na dva načina.
Oba odkovka sta bila po kovanju na končno dimenzijo obdelana po tehnologiji termomehanske
obdelave in hlajenjem s kombinacijo vodnega in polimernega medija do temperature 150 °C.
Odkovek šarže 50059 je bil po končani TMO sferoidizacijsko žarjen na temperaturi 840 °C pri
režimu ohlajanja z hitrostjo 20 °C na uro. Odkovek šarže 50187 pa je bil prvič toplotno obdelan na
isti način. Pomembna razlika med njima je, da se je drugi odkovek po prvem sferoidizacijskem
žarjenju še enkrat kalil s temperature avstenitizacije 1040 °C. Po ohlajanju v polimernem mediju
do temperature 150 °C smo jeklo sferoidizacijsko žarili na temperaturi 770 °C in nato ohlajali s
hitrostjo 10 °C na uro.
Po končanih toplotnih obdelavah smo poleg plošč za redno kontrolo izrezali še dve dodatni plošči,
iz katerih smo pridobili vzorce (Slika 15) za nadaljne preiskave. Iz teh dveh plošč smo izrezali tudi
vzorca I1 in I2 (Slika 15).

3.2.2 Kaljenje vzorcev
Vse vzorce (razen I1 in I2) smo po termomehanski obdelavi najprej kalili s temperature 1040 °C
(0,5 h na temperaturi po pregretju) v olju do sobne temperature.
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3.2.3 Sferoidizacijsko žarjenje vzorcev
Po kaljenju smo pričeli z zalaganjem vzorcev (od R1 – R18 in A1 – A18) v peč na sferoidizacijsko
žarjenje. Za potrebe sferoidizacijskega žarjenja smo uporabili elektrouporovno peč, ki nam je
omogočila kontrolirano ohlajanje do željene temperature.
Vzorce smo toplotno obdelali po naslednjih režimih:
Tabela 3: Režim ohlajanja z 10 °C na uro:
Čas držanja na temperaturi [h]

Temperatura:
2
4
6
[°C]
770
R1
R2
R3
790
R4
R5
R6
810
R7
R8
R9
830
R10
R11
R12
Tabela 4: Režim ohlajanja s 15 °C na uro:
Čas držanja na temperaturi [h]

Temperatura:
[°C]
770
790
810
830

2

4

6

R13
R16
A1
A4

R14
R17
A2
A5

R15
R18
A3
A6

Tabela 5: Režim ohlajanja z 20 °C na uro:
Čas držanja na temperaturi [h]

Temperatura:
[°C]
770
790
810
830

2

4

6

A7
A10
A13
A16

A8
A11
A14
A17

A9
A12
A15
A18
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Potek sferoidizacijskega žarjenja:
Vse vzorce (R1 – R18 in A1 – A18) smo zalagali na peč po enakem postopku glede na temperaturo
sferoidizaciskega žarjenja in hitrost ohlajanja. Za vsako temperaturo (režim) smo uporabili 3
vzorce, pri čemer smo najprej na peč založili vzorec z najdaljšim časom žarjenja 6 ur, po dveh urah
vzorec s časom žarjenja 4 ure in po dodatnih dveh urah še vzorec, katerega smo sferoidizacijsko
žarili 2 uri na temperaturi. Po končanem sferoidizacijskem žarjenju na temperaturi smo vzorce
ohlajali z ohlajevalno hitrostjo (10, 15 oz. 20 °C na uro) glede na režim, kateremu so vzorci
pripadali. Vse režime smo kontrolirano ohlajali do temperature 600 °C, nakar smo peč izklopili in
počakali, da so se vzorci v peči ohladili do temperature 400 °C. Po doseženi temperaturi 400 °C
smo vzorce vzeli iz peči in jih pustili na zraku, da so se ohladili do sobne temperature.

3.3

Merjenje trdote

3.3.1 Merjenje trdote po Rockwellu
Trdote smo izmerili na vzorcu K1 in K2 po kaljenju in po popuščanju na temperaturi 550 °C. Za
ta postopek je značilno, da ne merimo površine, ampak globino odtiska. Pred merjenjem trdote smo
vzorec enostransko odrezali na napravi za razrez vzorcev Struers Axitom. Nato smo površino
zbrusili z brusnim papirjem gradacije 200 µm, da smo odstranili razogljičeno plast. Trdote so bile
izmerjene na napravi Rocwell Hardness Tester model Wilson series 500, katere predobremenitev
znaša 102 N, glavna obremenitev pa 1000 N.

Slika 16: Merilec trdote po Rockwellu
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3.3.2 Merjenje trdote po Brinellu
Trdote smo izmerili na vzorcih od R1 – R18 in na vzorcih A1 – A18 po opravljenem režimu
sferoidizacijskega žarjenja. Za postopek oz. metodo je značilno, da se v površino preizkušanega
materiala vtisne kroglica iz sintranega karbida. Sila se nato zvezno povečuje (brez udarca) do
končne vrednosti. Po opravljenem vtiskanju izmerimo premera kroglice, ki je bila vtisnjena v
preizkušanec. Povpreček dveh meritev premera nato poiščemo na tabeli, s katere nato odčitamo
vrednost, ki je izračunana po Brinellu (HBW). Trdote so bile izmerjene na napravi Reicherter
briviskop 3000H, katerega glavna obremenitev znaša 750 N, velikost kroglice, katero vtiskamo, pa
premera 5 mm.

Slika 17: Merilec trdote po Brinellu

3.4

Metalografska priprava vzorcev

Vzorce za mikrostrukturne preiskave smo najprej metalografsko pripravili. Brušenje je potekalo na
avtomatizirani napravi znamke Struers MAPS 2 v metalografskem laboratoriju Metala Ravne.
Režim brušenja je razdeljen v tri sklope:
a) V prvem poteka brušenje na brusnem kamnu s silo 150 N. Brusi se toliko časa, da se
odstrani približno 300 µm debela plast. Vzorce se nato očisti z vodo, detergentom in
alkoholom.
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b) V drugem sklopu sledi poliranje na tkanini z dodano 9 µm diamantno suspenzijo in
lubrikantom na bazi alkohola. Poliranje traja približno 5 min, nakar sledi ponovno čiščenje.
c) Zadnji sklop je razdeljen v dva dela: Najprej poteka poliranje s 3 µm diamantno suspenzijo
in lubrikantom (~ 3 minute), nakar pa sledi še končno poliranje z glinico (Al2O3), gradacije
0,03 µm približno 30 sekund.
Vzorce smo nato še očistili z vodo in alkoholom. Sledilo je še sušenje in nato priprava na jedkanje.
Vzorca K1 in K2 smo jedkali 5 sekund z jedkalom Villela (1g pikrinske kisline, 100 ml etanola in
5 ml HCl), medtem ko smo vzorce v žarjenem stanju jedkali s 5 % Nital (950ml alkohola in 50 ml
H2NO3).

3.5

Mikrostrukturna analiza

Mikrostrukturo jekla v sferoidizacijsko žarjenem stanju smo ocenjevali v podjetju Metal Ravne
d.o.o. in sicer na svetlobnem mikroskopu znamke Olympus BX51M. Analizo mikrostrukture pri
večjih povečavah pa smo naredili na vrstičnem elektronskem mikroskopu znamke Jeol JSM-5610
na Naravoslovno tehniški fakulteti v Ljubljani. Vsi vzorci so bili pripravljeni po postopku opisanem
v poglavju 3.4.
Na svetlobnem mikroskopu smo poleg žarjene mikrostrukture pregledali tudi vzorca K1 in K2, na
katerih smo ocenili velikost kristalnih zrn po ASTM E 112.
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4
4.1

Rezultati in diskusija
Kemijska sestava

Pri preizkusih smo uporabili dve različni šarži jekla, ki sta navedeni v tabeli 6 in ustrezata kvaliteti
jekla RAVNEX HD.

Tabela 6: Kemijska sestava jekla RAVNEXHD v mas. %
Šarža C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
50059 0,37 0,25 0,43
0,013 0,002 4,97 1,60
50187

4.2

0,36

0,26

0,45

0,01

0,001 4,95

1,60

Mo
1,67

V
0,62

1,70

0,67

Ostalo

Trdote v kaljenem in popuščenem stanju

Standard NADCA #229 ‒ 2011 predpisuje po kaljenju in dve urnem popuščanju na 550 °C
minimalno trdoto 52 HRC.
Trdoto v kaljenem stanju smo merili na vzorcu K1 in K2. Najprej smo izmerili trdoto v kaljenem
stanju, nato pa še pri popuščanju na 550 °C po 2 urah na temperatutri.
Tabela: 7 Trdote v kaljenem in popuščenem stanju
Šarža: Vzorec: T kaljenja: Kalilni medij: Trdota
[ °C]

Trdota – po pop. na 550 °C

[HRC]

[HRC]

50059

K1

1040

Olje

57

53

50187

K2

1040

Olje

57

53

4.3

Ocena velikosti kristalnih zrn po ASTM E 112

Oceno velikosti kristalnih zrn smo opravili na vzorcih K1 in K2. Standard NADCA #229‒2011
zahteva, da velikost kristalnega zrna ne sme presegati 31,8 µm, kar znaša po standardu ASTM
E112 7. Ocena velikosti kristalnih zrn je obratno sorazmerna s številom, kar pomeni, da večje kot
je število, manjša je velikost zrna. Slika 18 in slika 19 prikazujeta orientacijske izmerjene vrednosti
na vzorcih K1 in K2, ki v povprečju dosegajo velikosti kristalnih zrn med 13,1 µm in 19,6 µm. To
pa pomeni, da oba vzorca dosegata enako vrednost, ki znaša v povprečju za oceno 9 (15,9 µm) po
37

standardu ASTM E 112. Iz opravljenih meritev smo tako ugotovili, da velikost kristalnih zrn jekla
v kaljenem stanju ustreza zahtevam po standardu NADCA #229 ‒ 2011.

Slika 18: Mikrostruktura vzorca K1 z velikostjo kristalnih zrn 9 po ASTM E 112
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Slika 19: Mikrostruktura vzorca K2 z velikostjo kristalnih zrn 9 po ASTM E 112
4.4

Trdote v sferoidizacijsko žarjenem stanju

Trdota v sferoidizacijsko žarjenem stanju je poleg mikrostrukture najbolj pomemben dejavnik
predvsem pri mehanski obdelavi orodij za delo v vročem. Po standardu NADCA #229 ‒ 2011
maksimalna trdota ne sme presegati 229 HBW. Trdoto smo merili po postopku opisanem v
poglavju 3.4.2.
Trdota jekla z višanjem temperature sferoidizacijskega žarjenja pada. Pomemben dejavnik je tudi
hitrost ohlajanja jekla iz temperature sferoidizacijskega žarjenja. Pri višji hitrosti ohlajanja imajo
vzorci višjo trdoto. Zato je zelo pomembno, da poleg temperature sferoidizacijskega žarjenja,
izberemo tudi ustrezno hitrost ohlajanja. V tabeli 8 so navedene izmerjene trdote pri različnih
režimih sferoidizacijskega žarjenja. Na podlagi izmerjenih trdot smo določili, kateri vzorci bi lahko
ustrezali našemu jeklu in te v tabeli 8 označili z rumeno barvo. Odločitev je bila sprejeta iz treh
razlogov. Prvi razlog je temperatura sferoidizacijskega žarjenja, drugi čas sferoidizacijskega
žarjenja in tretji čas zadrževanja na temperaturi. Čas zadrževanja 2 uri in 6 ur na temperaturi smo
izločili. Prvi čas je prekratek, ker iz jekla izdelujemo odkovke velikih dimenzij in drugega, ker je
predolg in ni sprejemljivo iz ekonomičnega vidika. Tako smo določili, da bomo pod svetlobnim
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mikroskopom pogledali tiste vzorce, katerih čas sferoidizacijskega žarjenja znaša 4 ure in tiste, ki
so dosegali maksimalno 235 HBW. To pa iz razloga, ker v industrijski praksi v povprečju
dosegamo nižje trdote kot v laboratorijih.
Tabela 8: Trdote izmerjene po sferoidizacijskem žarjenju
Hitrost
Čas držanja na
Režim: Vzorec:
Temperatura: ohlajanja:
temp.:
Trdota:
[ oznaka ]
[ °C ]
[ °C / h]
[h]
[ HBW ]
R1
770
10
2
239
R2
770
10
4
231
R3
770
10
6
226
R4
790
10
2
236
R5
790
10
4
232
R6
790
10
6
222
1.
režim R7
810
10
2
222
R8
810
10
4
221
R9
810
10
6
216
R10
830
10
2
218
R11
830
10
4
216
R12
830
10
6
214
R13
770
15
2
246
R14
770
15
4
241
R15
770
15
6
234
R16
790
15
2
236
R17
790
15
4
222
R18
790
15
6
216
2.
režim A1
810
15
2
229
A2
810
15
4
217
A3
810
15
6
211
A4
830
15
2
226
A5
830
15
4
222
A6
830
15
6
224
A7
770
20
2
252
A8
770
20
4
236
A9
770
20
6
231
A10
790
20
2
246
A11
790
20
4
231
A12
790
20
6
229
3.
režim A13
810
20
2
236
A14
810
20
4
224
A15
810
20
6
221
A16
830
20
2
222
A17
830
20
4
226
A18
830
20
6
241
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260
255
250

Držanje na
temperaturi
sferoidizacijskega
žarjenja:

Trdota [HBW]

245
240

2 uri

235

4 ure

230

6 ur

225

Zgornja dopustna meja
[HBW]

220
215
210
760

770

780

790

800

810

820

830

840

Temperatura [°C]

Slika 20: Trdota sferoidiziranih vzorcev po ohlajanju s hitrostjo 10 °C/h
260
255

Držanje na
temperaturi
sferoidizacijskega
žarjenja:

250

Trdota [HBW]

245
240

2 uri

235

4 ure

230

6 ur

225

Zgornja dopustna meja
[HBW]

220
215
210
760

770

780

790

800

810

820

830

840

Temperatura [°C]

Slika 21: Trdota sferoidiziranih vzorcev po ohlajanju s 15 °C/h
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260
255
250

Držanje na
temperaturi
sferoidizacijskega
žarjenja:

Trdota [HBW]

245
240

2 uri
235
4 ure
230
6 ur
225
Zgornja dopustna meja
[HBW]

220
215
210
760

770

780

790

800

810

820

830

840

Temperatura [°C]

Slika 22: Trdota sferoidiziranih vzorcev po ohlajanju s hitrostjo 20 °C/h
Na sliki 20 je prikazana trdota sferoidizacijsko žarjenih vzorcev po ohlajanju iz temperature
sferoidizacijskega žarjenja s hitrostjo 10 °C na uro. Vidimo, da trdote vzorcev s časom žarjenja
padajo. Prav tako se trdote znižujejo z višjo temperaturo sferoidizacijskega žarjenja. To ne velja le
pri vzorcu, ki se je sferoidizacijsko žaril 4 ure, pri katerem se trdota nekoliko poveča na 790 °C.
Pri vzorcih ohlajenih iz temperature sferoidizacijskega žarjenja s hitrostjo 10 °C na uro ne ustrezata
zahtevam le vzorca, ki sta bila žarjena na temperaturi 770 °C in 790 °C, 2 in 4 ure. Ostali vzorci pa
so imeli trdote nižje od zgornje dopustne meje.
Na sliki 21 so prikazane trdote sferoidizacijsko žarjenih vzorcev po ohlajanju s temperature
sferoidizacijskega žarjenja s hitrostjo 15 °C na uro. Tudi tukaj velja, da se trdote znižujejo s časom
žarjenja, razen pri vzorcu, ki je bil žarjen 6 ur na 830 °C in ima nekoliko višjo trdoto kot vzorec,
ki je bil sferoidizacijsko žarjen 4 ure. Trdote vzorcev žarjenih 2 uri padajo z višjo temperaturo
sferoidizacijskega žarjenja. Enak trend imajo sprva tudi vzorci žarjeni 4 in 6 ur, nato se jim trdota
poveča pri sferoidizacijskem žarjenju na temperaturi 830 °C. Pri tej hitrosti ohlajanja dosežemo
ustrezne trdote pri vseh časih sferoidizacijskega žarjenja na temperaturi 830 °C ter pri žarjenju 4
in 6 ur na temperaturah 740 °C in 810 °C.
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Trdote sferoidizacijsko žarjenih vzorcev (Slika 22) po ohlajanju s temperature sferoidizacijskega
žarjenja s hitrostjo 20 °C na uro pa vidimo, da vzorcu žarjenem 2 uri trdota s temperaturo
sferoidizacijskega žarjenja pada. Med tem ko pri vzorcih žarjenih 4 in 6 ur trdota pada do
temperature sferoidizacijskega žarjenja 810 °C, nato pa se pri temperaturi 830 °C poveča. Ustrezne
trdote dosežemo le pri vzorcih, ki sta bila sferoidizacijsko žarjena na temperaturi 810 °C in sicer 4
in 6 ur, ter pri vzorcu žarjenem 2 uri na 830 °C.

4.5

Analiza mikrostrukture v sferoidizacijsko žarjenem stanju

Mikrostrukturno analizo smo opravili na posebej izbranih vzorcih (tabela 8), ki so po našem
mnenju najbolj ustrezali v okvir predpisanih trdot. Za izhodišče smo izbrali vse ustrezne trdote pri
različnih režimih sferoidizacijskega žarjenja pri 4 urah zadrževanja na temperaturi
sferoidizacijskega žarjenja.
Mikrostrukturno ustreznost smo ocenjevali po standardu NADCA #229 ‒ 2011, kjer smo
ocenjevali mikrostrukturo v sferoidizacijsko žarjenem stanju. Poleg mikrostrukture smo ocenili
tudi delež sferoidizacije.
Najprej smo ocenili izhodiščni mikrostrukturi I1 (Slika 23) ter I2 (Slika 24). Ta dva vzorca nismo
kalili kot ostale, z namenom, preverjanja, če lahko vpliva izhodiščna mikrostruktura na končni
rezultat. Vzorec I1 in I2 sta bila tako različno toplotno obdelana (poglavje 3.2).
Vzorec I1, ki je prikazan na sliki 23, je mikrostrukturno ustrezen, medtem ko mikrostruktura vzorca
I2 (Slika 24) ni ustrezna. Na mikrostrukturo poleg toplotne obdelave vpliva tudi končna
temperatura kovanja in ohlajanje s te temperature. Pri temperaturi okrog 800 °C pa vse do
temperature okoli 600 °C se po mejah kristalnih zrn izločajo sekundarni karbidi. V primeru vzorca
I2 se je jeklo sferoidizacijsko žarilo na temperaturi 840 °C. Pri tej temperaturi smo že visoko v
področju (α + γ). Avstenit (γ) se je s temperature sferoidizacijskega žarjenja ohlajal počasi, kar je
privedlo do transformacije avstenita v kroglični perlit z različno velikimi in neenakomerno
razporejenimi karbidnimi delci. V mikrostrukturi tako dobimo ferit s karbidnimi delci in kroglični
perlit. Takšna mikrostruktura pa je nehomogena in zato neustrezna. Pri višjih hitrosti ohlajanja pa
bi iz avstenita nastal lamelari perlit in s tem še bolj neugodna mikrostruktura. Če bi ohlajali še
nekoliko hitreje, bi na teh področjih nastal lamelarni perlit. Za potrebe testiranja režimov
sferoidizacijskega žarjenja smo vse vzorce ponovno kalili iz področja homogenega avstenita. Po
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opravljeni metalografski preiskavi pa pri vzorcih (A1 – A18) nismo našli povezanih vplivov
izhodiščne mikrostrukture na končni rezultat. Na ostalih pregledanih vzorcih smo ugotovili, da je
sferoidizacijsko žarjena mikrostruktura za to vrsto jekla ustrezna.

Slika 23: Mikrostruktura vzorca I1; 100 % sferoidizacija

B

A

Slika 24: Mikrostruktura vzorca I2; ferit z enakomerno porazdeljenimi karbidi (A) in
kroglični perlit (B)
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Slika 25: Mikrostruktura vzorca R2; 100 % sferoidizacija

Slika 26: Mikrostruktura vzorca R5; 100 % sferoidizacija
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Slika 27: Mikrostruktura vzorca R8; 100 % sferoidizacija

Slika 28: Mikrostruktura vzorca R11; 100 % sferoidizacija

Slika 29: Mikrostruktura vzorca R17; 100 % sferoidizacija
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Slika 30: Mikrostruktura vzorca A2; 100 % sferoidizacija

Slika 31: Mikrostruktura vzorca A5; Neenakomerna porazdelitev karbidnih kroglic

Slika 32: Mikrostruktura vzorca A5; Neustrezna mikrostruktura
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Slika 33: Mikrostruktura vzorca A11; 100 % sferoidizacija

Slika 34: Mikrostruktura vzorca A14; 100 % sferoidizacija

Slika 35: Mikrostruktura vzorca A17; Neenakomerna porazdelitev karbidnih kroglic
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Slika 36: Mikrostruktura vzorca A17; Neustrezna mikrostruktura

Pri vseh vzorcih, razen A5 in A17, je mikrostruktura ustrezna. Pri vzorcih A5 in A17 pa dobimo
neenakomerno porazdelitev karbidov po matrici. Vzrok je verjetno v previsoki temperaturi
sferoidizacijskega žarjenja (830 °C). Pri ostalih vzorcih, ki imajo ustrezno mikrostrukturo, pa je
velikost prelitnih kroglic enaka. Kroglice so zelo enakomerno razporejene po celotnem preseku.
Takšne rezultate dobimo samo pri laboratorijskem testiranju, ker gre za optimalne pogoje. Zelo je
pomebno, da smo imeli pri vzorcih za osnovo martenzitno mikrostrukturo, saj je gonilna sila za
sferoidizacijsko žarjenje takrat največja in omogoča nastanek ustrezne mikrostrukture iz ferita z
enakomerno razporejenimi okroglimi karbidnimi delci. V proizvodnji pri rednih odvzemih vzorcev
opažamo, tudi manjši delež bainita, ki se pojavlja v jedrih odkovka. Sledovi bainita so posledica
velikih dimenzij odkovkov, katerih ne ohladimo dovolj hitro pod Ms temperaturo jekla (310 °C).
Da se odkovek ne ohladi dovolj, je predvsem objektivne narave, ker gre za bojazni nastajanja
kalilnih razpok. Pri tej vrsti jekla imamo opravka z velikimi dimenzijami, zato je temperaturni
profil odkovka zelo različen, predvsem med jedrom in površino odkovka. Lahko prihaja do razlik
tudi do 200 °C. Da zmanjšamo razliko temperature med površino in jedrom odkovka, le to
uravnavamo s t.i. dvakratnim oz. trikatnim potapljanjem, pri čemer izenačujemo temperaturni
profil na omenjenih mestih na zraku. Končne temperature na površini odkovka se gibljejo med 80
°C in 150 °C.
Na elektronskem vrstičnem mikroskopu smo v Ljubljani na Naravoslovno tehniški fakulteti
pogledali tudi razliko med dobro in slabo žarjeno mikrostrukturo pri večjih povečavah. Na sliki 37
a) in b) vidimo, da so izločki po mejah kristalnih zrn različnih velikosti in so neenakomerno
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razporejeni. Takšna mikrostruktura ni ustrezna. Pri ustrezni mikrostrukturi (Slika 37 c) in d) pa
vidimo, da so izločki enakomerni in homogeno razporejeni. Mikrostrukturo smo opazovali na
2000-kratni in 5000-kratni povečavi.
a)

c)

b)

d)

Slika 37: Mikrostruktura po sferoidizacijskem žarjenju; a) in b) vzorec A17, neustrezna; c)
in d) vzorec A2, ustrezna

4.6

Določitev optimalnih parametrov toplotne obdelave

Na podlagi rezultatov testiranja režimov sferoidizacijskega žarjenja kvalitete jekla RAVNEX HD
smo dobili oceno stanja mikrostruktur in trdot, ki jih dosegamo po žarjenju na določenih
temperaturah. Predpogoj, da takšno mikrostrukturo tudi dosežemo, je ustrezno kaljeno jeklo z
martenzitno mikrostrukturo. Le takšna mikrostruktura nam omogoča najugodnejše pogoje in
potrebno energijo, ki je potrebna za popolno sferoidizacijo.
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Temperatura kaljenja je bila predhodno določena s kalilno vrsto. Najbolj primerne lastnosti, kot sta
velikost kristalnih zrn in raztopljenost karbidov, smo dobili na temperaturi 1040 °C. Tako smo na
kalilnih vzorcih K1 in K2 izmerili velikost zrna 9 po ASTM E112, kar pomeni, da je temperatura
avstenitizacije za to jeklo primerna. Poleg velikosti kristalnega zrna smo izmerili tudi trdoto
kaljenega vzorca popuščenega na 550 °C, ki je znašala 53 HRC in ustreza standardu NADCA
(minimalno 52 HRC). Na podlagi mikrostrukture in trdot pa smo izbrali najprimernejšo
temperaturo sferoidizacijskega žarjenja, pri čemur nismo smeli zanemariti tudi ekonomičnosti
procesa. Tako smo izbrali, da je najprimernejša temperatura žarjenja za kvaliteto jekla RAVNEX
HD med 790 in 810 °C pri hitrosti ohlajanja 15 °C na uro. Hitrost segrevanja jekla v peči pa smo
zaradi velikih dimenzij omejili. Tako smo določili, da naj segrevanje materiala na temperaturo
sferoidizacijskega žarjenja ne presega hitrosti 70 °C na uro (v industrijski rabi max. 50 °C). Trdote,
ki smo jih dosegli v žarjenem stanju, so bile pod pragom 229 HBW, ki jih zahteva standard. Te so
znašale okoli 220 HBW. Mikrostruktura v sferoidizacijsko žarjenem stanju je dosegala oceno AS1
– AS3 (slika 3), kar je glede na standard NADCA #229 ‒ 2011, ustrezno. Napram zdajšnjemu
režimu (770 °C pri ohlajanju z 10 °C na uro) sferoidizacijskega žarjenja je s časovnega vidika
najprimernejša temperatura sferoidizacijskega žarjenja 790 °C pri hitrosti ohlajanja s 15 °C na uro,
saj pridobimo na času okoli 5 ur. Z vidika ekonomičnosti, racionalizacije, optimiranja procesa, časa
in združljivosti pa je primernejša temperatura sferoidizacijskega žarjenja na 810 °C pri ohlajanju s
15 °C na uro. Glede na vrsto proizvodnje in pogostost izdelave posameznih kvalitet, katerih jekel
podjetje Metal Ravne d.o.o. proizvaja, nam ta temperatura v proizvodnji omogoča boljšo
združjivost in fleksibilnost z ostalimi podobnimi kvalitetami jekel, kot so kvalitete RAVNEX DC,
RAVNEX DF, UTOPMO1, PK323 ipd., ki so na programu izdelave skoraj vsak teden. Prav tako
ne potrebujemo na razpolago peči samo za eno kvaliteto, kar pa nam omogoča tudi lažje planiranje
in boljši izkoristek zasedenosti peči na toplotni obdelavi. Na podlagi naših ugotovitev smo izdelali
diagram sferoidizacijskega žarjenja jekla RAVNEX HD, ki je prikazan na sliki 38.
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Slika 38: Diagram sferoidizacijskega žarjenja za kvaliteto jekla RAVNEX HD
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5

Zaključki

Namen diplomske naloge je bil določiti optimalni režim toplotne obdelave sferoidizacijskega
žarjenja kvalitete jekla RAVNEX HD. V ta namen smo opravili različne preiskave in testiranja
materiala, kot so: testiranje različnih toplotnih obdelav sferoidizacijskega žarjenja, meritve trdot
po Rockwellu in Brinellu, opravili smo analize doseženih mikrostruktur in izdelali nov diagram
sferoidizacijskega žarjenja. Na podlagi opravljenih meritev in rezultatov smo prišli do naslednjih
zaključkov:
1. Za doseganje ustrezne mikrostrukture po sferoidizacijskem žarjenju mora jeklo imeti
izhodno mikrostrukturo iz martenzita.
2. Po temperaturi kaljenja iz 1040 °C je bila dosežena velikost kristalnih zrn za oceno 9
po ASTM E112, kar ustreza standardu NADCA #229 ‒ 2011
3. Optimalne temperature sferoidizacijskega žarjenja znašajo med 790 °C in 810 °C. Čas
držanja na temperaturi sferoidizacijskega žarjenja je najmanj 4 ure in največ 6 ur.
4. Glede na ekonomičnost procesa žarjenj je za podjetje Metal Ravne najprimernejša
temperatura sferoidizacijskega žarjenja enaka 810 °C, pri čemer je čas zadrževanja na
temperaturi prilagojen žarjenju jekel podobnih kvalitet in znaša od 4 ure do 6 ur.
5. Največja hitrost ohlajanja peči iz temperature sferoidizacijskega žarjenja ne sme preseči
15 °C na uro.
6. Dosežene trdote v sferoidizaicjsko žarjenem stanju so največ 222 HBW, ki pa z
višanjem temperature sfereoidizacijskega žarjenja do 810 °C padajo, pri višjih
temperaturah pa zopet naraščajo.
7. Rezultati mikrostrukturnih preiskav so skladni s standardi, ki opredeljujejo
mikrostrukturo EFS. Po standardu NADCA #229 – 2011 je bila dosežena
mikrostrukturna ustreznost ocenjena na AS1 – AS3 (Slika 3).
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