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IZVLEČEK
V magistrskem delu smo karakterizirali valjano in toplotno obdelano nizkoogljično
malolegirano jeklo. Le-to je poznano pod industrijskim imenom podjetja ACRONI d.o.o. in
sicer, kot NICRODUR 400 in je obrabno obstojno, z vsebnostjo 0,15 mas.% ogljika do
debeline 25 mm. Odlikujejo ga visoka trdota, trdnost in hkrati dobra žilavost. Jeklo se prodaja
v kaljenem stanju (po potrebi v popuščanem oz. poboljšanem), predvsem zaradi doseganja
načrtovane trdote, ki mora biti v področju od 360 HBW do 440 HBW. Pri izdelavi jekla se še
vedno soočajo z manjšo nehomogenostjo po preseku pločevine v valjanem stanju, takšen
pojav je še toliko bolj izrazit pri malolegiranih jeklih. Zaradi nehomogenosti ima jeklo po
preseku različno prekaljivost in mehanske lastnosti. Ustrezna kontrola ohlajevalne hitrosti iz
temperature avstenitizacije, ta efekt močno omeji.
Zato je bil namen magistrskega dela karakterizacija valjanega in toplotno obdelanega
jekla NICRODUR 400. Z uporabo različnih eksperimentalnih metod smo ugotavljali vpliv
začetne mikrostrukture po valjanju in vpliv različnih parametrov avstenitizacije na razvoj
končne mikrostrukture v kaljenem stanju. Posledično pa so od končne mikrostrukture,
odvisne tudi mehanske lastnosti in ostale potrebne funkcionalne lastnosti.
Cilj magistrskega dela je bila natančna karakterizacija in analiza mikrostrukture
valjanega in toplotno obdelanega jekla NICRODUR 400, s pomočjo različnih preiskovalnih
metod. Rezultati so pokazali, da je optimalno temperaturno območje avstenitizacije za jeklo
NICRODUR 400 od 880 °C do 900 °C, časi zadržanja naj bodo kratki (5 min do 15 min),
predvsem zaradi slabšanja duktilnosti, z daljšimi časi. Za doseganje načrtovane minimalne
trdote (360 HBW), moramo jeklo ohlajati vsaj z 32 °C·s-1. Kaljivost lahko povečamo s
predhodnim sferoidizacijskim žarjenjem (700 °C), pred kaljenjem. Dobljeni podatki so nam
pomagali razumeti razvoj mikrostrukture in optimizirati toplotno obdelavo jekla. Izrisali smo
tudi pripadajoči CCT diagram, ki nam je v pomoč pri določevanju parametrov pri toplotni
obdelavi.
Ključne besede: Jeklo NICRODUR 400, Karakterizacija, Avstenitizacija, Toplotna obdelava,
Mikrostruktura.
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ABSTRACT
In the present master's thesis we characterized rolled and heat-treated low-carbon lowalloy steel. It is known as NICRODUR 400, which is brand name of manufacturer ACRONI
d.o.o. NICRODUR 400 is wear-resistant steel with 0,15 wt.% carbon till thickness of 25 mm,
it is also well known as steel with high strength, hardness and also good toughness. Steel is
sold in quenched state (if needed in tempered state), because of achieving planned hardness,
which has to be between 360 HBW and 440 HBW. In steelmaking we still face with
inhomogeneity, through whole cross-section of steel sheet in rolled state, this is even more
noticeably at low-alloy steels. Because of inhomogeneity steel has different throughhardenability and mechanical properties through the cross-section. But if we appropriate
control cooling speed from austenitization temperature, we can strongly reduce this effect.
Therefore, the purpose of the thesis was to characterized rolled and heat-treated
NICRODUR 400 steel. With different experimental approaches we determined influence of
initial microstructure after rolling and influence of various different parameters of
austenitization on development of final microstructure in quenched state. Mechanical
properties and others functional properties of steel consequently depends on final
microstructure.
The aim of the master thesis was thorough characterization and analysis of
microstructure of rolled and heat-treated NICRODUR 400 steel, with different experimental
methods. Final results showed us that optimal temperature range of austenitization for
NICRODUR 400 steel is between 880 °C and 900 °C, soaking times should be short (between
5 min and 15 min), because of ductility, which decrease with longer soaking times. To
achieve minimal planned hardness (360 HBW), we have to cool steel with cooling speed
which has to be at least 32 °C·s-1. Hardenability can be increased with previously
spheroidisation annealing (700 °C), before quenching. Obtained results helped us to
understand development of microstructure and to optimize heat treatment of NICRODUR 400
steel. We also constructed the CCT diagram, which helps us to choose optimal parameters for
heat treatment.
Key words: NICRODUR 400 steel, Characterization, Austenitization, Heat treatment,
Microstructure.
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
V okviru magistrskega dela smo karakterizirali nizkoogljično malo legirano obrabno
obstojno jeklo NICRODUR 400 proizvajalca Acroni d.o.o, ki je poznano po visoki trdoti,
trdnosti in hkrati dobri žilavosti. Jeklo ima dobro obrabno obstojnost, varivost,
preoblikovalnost in obdelovalnost. NICRODUR 400 je komercialno ime podjetja ACRONI
d.o.o. za nizkoogljično malo legirano obrabno obstojno jeklo z 0,15 mas.% C do debeline 25
mm. Jeklo ima trdoto v področju med 360 HBW in 440 HBW, za doseganje predpisane
trdote, je potrebno jeklo kaliti. NICRODUR 400 se prodaja predvsem v kaljenem stanju,
včasih tudi v poboljšanem. Za doseganje želene martenzitne mikrostrukture po celotnem
preseku pločevine in predpisanih mehanskih lastnosti, pa je potrebno postopek izdelave jekla
in toplotne obdelave ustrezno prilagoditi.
Pri izdelavi pločevine, predvsem debele pa še vedno opazimo razlike v doseženih
mehanskih lastnostih med vzdolžno in prečno smerjo valjanega stanja. Pojav je pogosto
interpretiran, kot posledica izcejanja izhajajočega iz procesa strjevanja. Razvoj mikrostrukture
je po končani plastični predelavi zelo odvisen, tudi od načina končnega ohlajevanja, dosežene
temperature zadnje stopnje valjanja, končnega preseka pločevine (in s tem vezane stopnje
predelave) in s tem dosežene velikosti prvotnih avstenitnih kristalnih zrn. Z zgoraj naštetimi
parametri lahko zelo vplivamo na razvoj ustrezne mikrostrukture tako na površini, kot v jedru
pločevine. Takšna mikrostruktura predstavlja osnovo za nadaljnjo toplotno obdelavo jekla.
Potrebno pa je povedati, da je lahko v današnjem času z ustrezno kontrolo kvalitete taline
(predvsem temperature izdelave, kemijske homogenosti, rafinacije in ulivanja) efekt izcejanja
minimalen. Z doseganjem visoke stopnje predelave, običajno dosežemo tudi visoko stopnjo
anizotropije v jeklu, v kolikor ni prisotnih dodatkov niobija, titana, itd.
Vendar pa kljub doseganju visoke stopnje anizotropije, razvoj mikrostrukturnih faznih
konstituentov od površine do jedra še vedno pogosto ni enakomeren. To pa v bistvu pomeni,
da je po preseku debele pločevine, še vedno lahko prisotna manjša mikrostrukturna
nehomogenost, ki jo lahko zasledimo tudi v toplotno obdelanem stanju. Problematika je še
toliko bolj izrazita v mikrolegiranih in/ali malolegiranih kvalitetah jekel, ki z nizkim
ogljikovim ekvivalentom (Cev) dosegajo zelo visoke kritične ohlajevalne hitrosti, za doseganje
ustrezne z ogljikom nasičene martenzitne osnove, po celotnem preseku pločevine. Vpliv
izcejanja in razvoj različnih mikrostrukturnih konstituentov po preseku, po končanem valjanju
nedvomno vpliva na nihanje globine prekaljivosti.
Da bi izboljšali, razumeli in odpravili omenjene težave je bil namen magistrskega dela
karakterizirati valjano in toplotno obdelano jeklo NICRODUR 400. S pomočjo različnih
preiskovalnih metod smo ugotavljali vpliv začetne mikrostrukture po valjanju in vpliv
različnih parametrov avstenitizacije na končni razvoj mikrostrukture, ter posledično fizikalne
in mehanske lastnosti. Cilj magistrskega dela je bila natančna karakterizacija mikrostrukture
valjanega in toplotno obdelanega jekla z različnimi raziskovalnimi metodami. S pomočjo
dobljenih podatkov smo izrisali tudi CCT diagram za preiskovano jeklo.
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V okviru magistrskega dela, smo najprej analizirali valjano stanje preiskovanega jekla.
Takšno stanje, s pripadajočo mikrostrukturo je bilo izhodišče za nadaljnje analize.
Mikrostrukturna analiza je pokazala, da je v sredini valjanega stanja, ki je sestavljeno iz
feritne in perlitne mikrostrukture, bainitni pas. Le-ta je najverjetneje nastal zaradi izcejanja in
končnega valjanja pri nižjih temperaturah. Po končani analizi valjanega stanja, smo naredili
dilatometrsko analizo, kjer smo vzorce preiskovanega jekla ohlajali pri različnih ohlajevalnih
hitrostih. Vzorcem dilatometrske analize, smo s pomočjo svetlobne mikroskopije in
elektronske vrstične mikroskopije pregledali mikrostrukturo in izmerili trdote.
Dilatometrija in mikrostrukturna analiza je pokazala, da je pri 0,1 °C·s-1 sestavljena iz ferita
in perlita (s trdoto 160 HV oz. preračunamo 152 HBW), po ohlajanju z 0,3 C·s-1 pa je
mestoma že opaziti tudi bainitna področja. Pri vzorcu, ohlajenem s 5 °C·s-1 je mikrostruktura
sestavljena predvsem iz bainita, ter majhnega deleža ferita, trdota pa je 264 HV oz. 251 HBW.
Ugotovili smo, da za doseganje minimalne načrtovane trdote 360 HBW, moramo preiskovano
jeklo ohlajati vsaj z 22 °C·s-1. Zgornja kritična ohlajevalna hitrost je 50 °C·s-1.
Rezultati Jominy preizkusa pa so pokazali tudi, da globino prekaljivosti drastično povečamo z
rahlim povečevanjem ogljikovega ekvivalenta in, če jeklo prej sferoidizacijsko žarimo, v
našem primeru na temperaturi 700 °C. S povečanjem prekaljivosti pa zmanjšamo kritično
hitrost ohlajevanja za doseganje načrtovanih trdot. Minimalna ohlajevalna hitrost, za
doseganje minimalne načrtovane trdote (360 HBW) je 32 °C·s-1.
S pomočjo rezultatov vseh opisanih preiskovalnih metod, smo izrisali CCT diagram za
preiskovano jeklo NICRODUR 400, ki je zelo pomembna osnova za optimizacijo toplotne
obdelave.
Naredili smo še preizkuse, kjer smo ugotavljali vpliv temperature avstenitizacije in
časa zadržanja na tej temperaturi na razvoj mikrostrukture in mehanskih lastnosti. Vzorce smo
segreli na različne temperature avstenitizacije, jih tam zadržali različno dolgo časa, ter jih nato
kalili v vodi. Rezultati so pokazali, da s povišanjem časov zadržanja na temperaturi
avstenitizacije optimalna temperatura avstenitizacije pada. Velikost kristalnih zrn začne strmo
rasti nad 900 °C, seveda pa na to vpliva tudi čas zadržanja, daljši kot je, večja bodo prvotna
kristalna zrna avstenita. Za doseganje načrtovanih mehanskih lastnosti, je optimalno, da je čas
zadržanja jekla NICRODUR 400 na temperaturi avstenitizacije čim krajši (od 5 min do 15
min), predvsem zaradi tega, ker duktilnost z daljšim časom zadržanja pada. Optimalno
temperaturno območje je tako med 880 °C in 900 °C, na podlagi dveh parametrov in sicer
končne trdote in končne povprečne velikosti kristalni zrn. Potrebno pa je poudariti, da mora
biti temperatura avstenitizacije v enofaznem območju avstenita (nad Ae3). S termodinamsko
analizo z uporabo programske opreme Thermo-Calc, sta bili določeni temperaturi Ae1, ki je
717 °C in Ae3, ki je 860 °C.
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S pomočjo rezultatov smo določili območje optimalnih parametrov toplotne obdelave.
Z upoštevanjem teh parametrov je mogoče izboljšati lastnosti in kvaliteto toplotno obdelanega
jekla NICRODUR 400.
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Martensite start)
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Martensite finish)
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konica iz wolframovega karbida (angleško: Hardnes Brinell Wolfram)
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HRC – trdota po Rockwellovi lestvici (angleško: Hardness Rockwell)
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1. Uvod in namen magistrskega dela
Poznamo veliko vrst jekel, ki se razlikujejo tako po kemijski sestavi, kot po toplotni
obdelavi in namenu uporabe. Za doseganje predpisanih oz. načrtovanih mehanskih lastnosti in
mikrostrukture je potrebno poznavanje metastabilnega faznega sistema Fe-Fe3C, vpliv
legirnih elementov in obvladovanje procesov toplotne obdelave jekla. Preiskovano jeklo
NICRODUR 400 spada v skupino obrabno obstojnih jekel in ima edinstveno kombinacijo
visoke trdote, trdnosti in dobre žilavosti, tudi pri nižjih temperaturah. Za doseganje takšnih
mehanskih lastnosti, pa je potrebno razumevanje in obvladovanje postopka toplotne obdelave.
Razvoj mikrostrukture je po končani plastični predelavi odvisen od izstopne
temperature (potisne) peči, hitrosti ohlajevanja valjanca, dosežene temperature zaključevanja
in končnega preseka izdelka, ki diktira hitrost ohlajevanja po preseku in s tem vpliva na
razvoj mikrostrukture v valjanem stanju. Takšna mikrostruktura predstavlja osnovo za
nadaljnjo toplotno obdelavo. Kljub temu, pa razvoj mikrostrukturnih sestavin po celotnem
preseku še vedno ni enakomeren. Iz tega sledi, da je po preseku debele pločevine še vedno
prisotna manjša ali večja mikrostrukturna nehomogenost, ki jo lahko zasledimo tudi v
toplotno obdelanem stanju. Primer je ob nezadostnem času držanju na temperaturi
avstenitizacije. Vpliv kemijskega izcejanja in razvoj različnih mikrostrukturnih sestavin po
preseku, po končanem valjanju nedvoumno vpliva na nihanje prekaljivosti in mehanskih
lastnosti, ki se izkazuje predvsem ob nezadostni toplotni obdelavi.
Da bi se soočili, razumeli in odpravili omenjene težave, je bil namen magistrskega
dela karakterizirati valjano in toplotno obdelano jeklo NICRODUR 400. Osredotočili smo se
predvsem na vpliv nehomogenosti v mikrostrukturi. Ugotavljali smo tudi vpliv začetne
mikrostrukture in različnih parametrov avstenitizacije (temperatura in čas) na končno
mikrostrukturo in lastnosti jekla. S pomočjo dobljenih rezultatov smo izdelali tudi CCT
diagram.
V okviru magistrskega dela smo za karakterizacijo valjanega in toplotno obdelanega
jekla NICRODUR 400 izvedli naslednje eksperimentalne preizkuse:
- Dilatometrsko analizo jekla NICRODUR 400, pri različnih ohlajevalnih hitrostih (od
0,1 °C·s-1 pa vse do 100 °C·s-1), preiskovanim vzorcem smo izmerili tudi trdote in s pomočjo
svetlobnega mikroskopa pregledali mikrostrukturo. Naredili smo tudi Jominy preizkus
kaljivosti in nato s pomočjo vseh zbranih podatkov izrisali pripadajoči CCT diagram, ki je
ključnega pomena pri razumevanju toplotne obdelave jekla.
- Za ugotavljanje vpliva časa in temperature avstenitizacije na razvoj mikrostrukture in
posledično lastnosti jekla, smo vzorce različno dolgo časa zadržali na različnih temperaturah
avstenitizacije in jih nato kalili v vodi. Vzorcem smo izmerili trdote in opravili
mikrostrukturno analizo. Sledila je analiza podatkov, za določitev optimalnih parametrov
toplotne obdelave, predvsem temperature avstenitizacije in časa zadržanja na tej temperaturi.
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2. Literaturni pregled
Vsi kemijski elementi so zgrajeni iz atomov. Zgradba kovinskih materialov je
opredeljena z elektronsko zgradbo atomov, prostorsko ureditvijo atomov in pa vezivno silo
med atomi. Kovine imajo v trdnem stanju kristalno ali amorfno strukturo, pri normalnih
pogojih imajo kristalno strukturo oz. so kristalinične. Osnovna značilnost kristalne strukture
je urejena notranja zgradba atomov. To pa pomeni, da so gradniki (atomi, ioni, molekule)
pravilno periodično razporejeni v prostoru. Za zgradbo kovinskih kristalov je pomembna
kovinska vez in elektronski oblak, ki obdaja jedra posameznih atomov v kristalu. [1]
Vse v naravi prisotne kristale lahko razdelimo na 7 enostavnih (primitivnih) kristalnih
sistemov, pri čemer se posamezni kristalni sistemi med seboj razlikujejo glede na relativno
velikost mrežnih konstant a, b in c, ter velikosti osnovnih kotov α, β in γ. Obstaja 14
translacijskih mrež, ki so sestavljene iz 7 enostavnih (primitivnih) mrež, teh 14 celic
predstavlja osnovne celice za 14 Bravaisovih prostorskih mrež. Za kovine so najpomembnejše
telesno (prostorsko) centrirana kubično (t.c.k.), ploskovno centrirana kubično (p.c.k.) in
heksagonalna kristalna mreža (h.g.z.). [1]
Železo je najbolj tipični predstavnik alotropije med kovinami. Različne alotropije
železa označujemo z grškimi črkami. Poznamo 3 alotropske modifikacije železa in sicer: α
železo, ki ima telesno centrirano kubično kristalno mrežo, γ železo, ki ima ploskovno
centrirano kubično kristalno mrežo in δ železo, ki ima telesno centrirano kubično kristalno
mrežo. [2, 3, 5]
Železo ima brez zlitinskih elementov nižje mehanske lastnosti. Najbolj privlačne
zlitine železa tako industriji, kot raziskovalnim inštitutom so tiste, ki jih dobimo v binarnem
faznem diagramu Fe-C. Še posebej zanimiv je metastabilni binarni fazni diagram Fe-Fe3C,
kjer lahko s pomočjo dobro vodenih postopkov toplotne in mehanske obdelave dobimo zlitine
z visokimi mehanskimi lastnostmi. Zlitine železa in ogljika, ki vsebujejo do 2,14 mas.%
ogljika imenujemo jekla, zlitine z več kot 2,14 mas.% C pa železove litine (siva litina, bela
litina, grodelj). Mehanske lastnosti jekel pa so odvisne od vsebnosti ogljika in drugih legirnih
elementov v železu, ter izbire postopkov termomehanske obdelave. V nadaljevanju se bomo
posvetili jeklu in faznim transformacijam, ki se dogajajo med segrevanjem in ohlajanjem
jekla.

2.1 Jeklo
Jeklo dobimo, če železo (Fe) legiramo z ogljikom (C). Jekla so definirana po kemijski
sestavi predvsem kot zlitine železa in drugih elementov. Glavni legirni element pa je ogljik,
zato lahko jekla definiramo tudi, kot zlitine železa z majhno vsebnostjo ogljika in ostalih
elementov. [4] Ogljik je zelo majhen atom, zato se v železo utrjuje intersticijsko in dobimo
jeklo. Na osnovi faznega diagrama (slika 1), lahko razdelimo železove zlitine z ogljikom na
jekla in grodlje. Jekla so zlitine železa z ogljikom, z manj kot 2,14 mas.% C (točka E), zlitine
z več kot 2,14 mas.% C pa imenujemo grodlji. V praksi poznamo še različna poimenovanja
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jekel: maloogljična jekla s pod 0,2 mas.% C, srednjeogljična jekla z od 0,2 do 0,5 mas.% C in
visokoogljična z od 0,5 do 2,14 mas.% C. [5] Poimenujemo pa jih tudi po načinu toplotne
obdelave (kaljena, poboljšana, žarjena, itd.) oz. kemotermične obdelave (nitridirana,
cementirana, itd.) in uporabi (konstrukcijska, orodna, itd.).
2.1.1 Metastabilni zlitinski sistem Fe-Fe3C
Najpogostejša oblika ogljika v jeklih je cementit Fe3C, ki vsebuje 6,67 mas.% C in
ima ortorombično kristalno strukturo. Intermetalna spojina Fe3C se opredeljuje kot
metastabilna in tako sistem Fe-Fe3C, kot metastabilni (slika 1). V sistemu je ena peritektska
reakcija, ena evtektoidna in ena evtektska reakcija. Peritektska in prav tako evtektoidna
reakcija, sta pogojeni z alotropskimi modifikacijami železa in njihovimi intersticijskimi
topnostmi ogljika. Pomembno pa je poudariti, da ogljik že v zelo majhnih količinah bistveno
vpliva na mikrostrukturni razvoj zlitin in s tem posledično tudi na njihove lastnosti. [5]

Slika 1: Metastabilni fazni diagram Fe-Fe3C. [10]

V zlitinskem sistemu Fe-Fe3C so za prakso zanimive tri enofazne mikrostrukturne
sestavine in sicer ferit, avstenit in cementit. Ferit je intersticijska trdna raztopina ogljika v Fe. Je feromagneten (< 769 °C), plastičen in razmeroma mehek. Avstenit je intersticijska trdna
raztopina ogljika v Fe-. Je prav tako plastičen, vendar bolj trd kot ferit (okrog 250 HB) in je
paramagneten. Cementit je kongruentna intermetalna spojina in je krhek in hkrati zelo trd
(okrog 800 HB), ter paramagneten nad 210 °C. Razlikujemo primarni cementit, ki se izloča
po črti CD (slika 1) in sekundarni cementit, ki se izloča po črti SE, pri ohlajanju avstenita.
Poznamo še terciarni cementit, ki pa se izloča pri ohlajanju ferita, po krivulji PQ. [5]
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Vpliv legirnih elementov
Dodatki različnih kemijskih elementov jeklu izboljšujejo njegove mehanske, fizikalne
in druge lastnosti. Ti legirni elementi pa vplivajo tudi na temperature faznih transformacij
železa in sicer poznamo γ-gene elemente in α-gene elemente. Če dodatek legirnega elementa
razširja avstenitno (γ) območje, to spremlja povišanje temperaturne premene A4 in znižanje
temperaturne premene A3. Če pa dodatek zožuje avstenitno (γ) območje, se temperaturna
premena A3 poviša in temperaturna premena A4 zniža. Na podlagi teh spoznanj, delimo
legirne elemente na štiri skupine. V prvi dve skupini (I in II) spadajo γ-geni elementi, ti
znižujejo točko temperaturne premene A3 in povišujejo temperaturo premene A4. V drugi dve
skupini (III in IV) pa spadajo tako imenovani α-geni elementi, ki znižujejo temperaturo točke
A4 in zvišujejo temperaturo točke A3. [5] V nadaljevanju bodo predstavljene vse štiri skupine
legirnih elementov, kjer pa se bomo osredotočili predvsem na legirne elemente, ki smo jih
zaznali v preiskovanem jeklu NICRODUR 400 in bistveno vplivajo na razvoj končne
mikrostrukture in s tem mehanskih lastnosti.
(I) Odprto γ območje – Prva skupina tvori z železom neomejeno območje trdnih raztopin na
osnovi Fe-. Najbolj pogosta legirna elementa v industriji iz te skupine sta prav gotovo
mangan in nikelj, oba sta prisotna tudi v preiskovanem jeklu NICRODUR 400. Oba bistveno
znižata temperaturo fazne transformacije avstenita v ferit, temperaturni premeni Ae1 in Ae3 se
pomakneta k nižjim temperaturam. Prav tako pa je s pomočjo kaljenja iz avstenitnega (γ)
področja, lažje dobiti metastabilni avstenit pri sobni temperaturi in tako avstenitna jekla. [10]
Mangan vpliva na stopnjo dosežene trakavosti, predvsem zaradi porazdelitvenega koeficienta,
ker ima nagnjenost k izcejanju. Posledično pa mangan lahko izboljša varivost in
obdelovalnost jekla predvsem na račun udrobnjevanja zrn.
(II) Razširjeno γ področje – Druga skupina tvori z železom omejeno oz. razširjeno območje
trdne raztopine γ. V tej skupini sta legirna elementa ogljik in dušik, ki sta prav tako prisotna v
preiskovanem jeklu. Področje je sicer razširjeno, toda je omejeno. Prav vpliv dušika in
ogljika, ki razširjata γ področje je bistvenega pomena za toplotno obdelavo, kajti to omogoča
tvorbo homogene trdne raztopine (avstenita), ki vsebuje do 2,0 mas.% C ali 2,5 mas. % N.
[10] Sam ogljik ima minimalen vpliv na napetost tečenja (Rp02), velik vpliv na natezno
trdnost (Rm) in pa trdoto. Medtem, ko se dušik pri sekundarni metalurgiji oz. izdelavi po
ponovčni tehnologiji le ta omejuje predvsem zaradi tvorjenja grobih (Ti) nitridov.
(III) Zaprto γ področje – Elementi v tretji skupini povzročijo ločevanje in zapiranje območja γ
z dvofaznim srpastim poljem (zanko) (α + γ) od polja α, ki se zliva z območjem δ. Od legirnih
elementov, ki sestavljajo jeklo NICRODUR 400, so v tej skupini: Si, Al, P, Mo, Cr in Ti. To
so legirni elementi, ki vzpodbujajo rast ferita (α in δ). Med njimi je tudi nekaj karbido in
nitrido tvornih legirnih elementov (Ti, V, Mo in Cr). Groba feritna mikrostruktura je uporabna
v jeklih, ki morajo biti mehko magnetni, za uporabo v električnih transformatorjih. [10] Titan
se dodaja predvsem z namenom kontrole temperature rekristalizacije in pa seveda zaradi
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tvorbe karbonitridov, ki omejujejo rast kristalnega zrna pri sami toplotno obdelavi. Titan pa
ima še drugo uporabno lastnost in sicer dobro veže dušik in kisik. Takšne kristalne meje so
tako lahko bogatejše z borom, v kolikor je le ta dodan. Poleg titana, pa ima v preiskovanem
jeklu velik vpliv tudi molibden, ki poveča prekaljivost, uspešno udrobnjuje kristalna zrna in je
pogosta zamenjava za dražji nikelj. V tej skupini poveča prekaljivost tudi krom, ampak večje
dodajanje kroma lahko negativno vpliva na doseganje nižjih trdot v končnem stanju.
(IV) Skrčeno γ področje – Elementi četrte skupine pa zožujejo območje γ, v to skupino
spadata dva legirna elementa, ki ju zasledimo v jeklu NICRODUR 400, in sicer bor in niobij.
[10] Bor se dodaja jeklom predvsem, kot zamenjava za nikelj, ki je dražji. Niobij ima močan
vpliv na inhibicijo rasti avstenitnih zrn pri procesu valjanja. V primeru preiskovanega jekla,
za dan debelinski razred, pa bistvenega vpliva na razvoj mikrostrukture ni pričakovati, ker ni
namensko dodan.
Zlitinske oz. legirne elemente pa lahko glede na njihovo interakcijo z ogljikom v jeklu
razdelimo v dve skupini: karbidotvorci in tisti, ki ne tvorijo karbidov. V prvo skupino spadajo
elementi kot so Mn, Cr, Mo, Ti, V in Nb pri nizkih koncentracijah so raztopljeni v trdni
raztopini. Pri višjih vsebnostih pa začnejo tvoriti stabilne karbide. V drugi skupini pa so Ni,
Cu, Si, P in Al, le-ti ne tvorijo karbidov v jeklu in jih najdemo v trdni raztopini. [11]

2.2 Premene avstenita
Pri nekaterih toplotnih obdelavah je prva stopnja segrevanje v avstenitno področje
(imenovano avstenitizacija), pri čemer je temperatura avstenitizacije odvisna od koncentracije
ogljika v jeklu. Naslednji korak je kontrolirano ohlajanje, s pomočjo katerega dobimo
ustrezne oz. zahtevane faze in mikrostrukturne sestavine glede na zahtevane mehanske
lastnosti. [5] V nadaljevanju bodo predstavljene premene avstenita. V grobem lahko le-te
delimo v dve večji skupini in sicer:
Civilne (rekonstrukcijske) premene
To so premene, pri kateri nova kristalna struktura nastane z difuzijo atomov, tako da se
deformacijska energija zmanjša. Te premene zahtevajo prekinitev kemijskih vezi in nastanek
novih. Difuzijska premena je zelo počasna, rezultat pa je popolnoma nova ureditev atomov, s
spremenjenimi sosednjimi atomi. V to skupino spadajo premene v alotriomorfni, idiomorfni
in masivni ferit, ter perlit. [1, 4, 5, 10]
Vojaške (strižne) premene
To so premene, ki vključujejo homogeno deformacijo kristalne strukture, pri čemer
nastane nova. Le-to pa se zgodi s kooperativnim premikom večjega števila atomov. Premiki
so majhni, običajno manjši od medatomske razdalje. Za razliko od difuzijskih premen, tukaj
atomi obdržijo relativne odnose s sosednjimi atomi. Gre za urejen (usklajen) premik velikega
števila atomov, zato se včasih takšne premene imenujejo tudi vojaške (angleško: military). V
to skupino spadajo transformacija avstenita v martenzit, widmanstättenski ferit, acikularni
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ferit in bainit. Slednje tri mikrostrukturne sestavine imajo delno difuzijsko premeno, namreč
ogljik še vedno difundira. [4, 5, 10]
2.2.1 Ferit
V ravnotežnih pogojih se bo v jeklih z vsebnostjo ogljika do 0,8 mas.% tvoril
predevtektoidni ferit. Reakcija v metastabilnem faznem diagramu Fe-Fe3C poteka od
temperature 910 °C do 723 °C. S kaljenjem jekla s temperature iz avstenitnega področja na
temperature pod evtektoidno reakcijo (Ar1), se nam lahko ferit tvori tudi do temperature 600
°C. Zaradi znižanja temperature transformacije, se spreminja morfologija ferita, ki je značilna
za predevtektoidne (proevtektoidni ferit) in nadevtektoidne faze. Dubé je predlagal razvrstitev
različnih morfologij ferita, ki se pojavljajo pri transformaciji avstenita v ferit, ko se jeklo
ohlaja. Kasneje je njegovo razvrstitev feritne mikrostrukture dopolnil še Aaronson. Feritni
kristali v jeklih imajo pogosto obliko iglic ali ploščic. [4, 10]
Začetek nastanka feritne mikrostrukture je povezan s počasnim ohlajanjem, tvorbo
heterogenih kali predvsem na velikokotnih mejah avstenitnih kristalnih zrn in rastjo α
kristalov v vseh smereh. Tako nastanejo enakoosna poliderična zrna predevtektoidnega ferita,
ki obdaja perlitna območja. Z večanjem hitrosti ohlajanja oz. podhladitve pa se začne
pojavljati nagnjenost, k usmerjeni rasti predevtektoidnega ferita v notranjost avstenitnega
zrna. [5]
Alotriomorfni ferit
Takšen ferit ima obliko, ki ne izkazuje njegove notranje kristalne simetrije. To pa
zaradi tega, ker ima težnjo po nukleaciji na avstenitnih kristalnih zrnih, tvori plasti, ki so na
mejah kristalnih zrn. Alotriomorfni ferit je v stiku vsaj z dvema kristalnima zrnoma avstenita
in bo imel naključno orientacijo z enim od njiju, usmerjenost pa bo bolj podobna drugemu
zrnu. To je prva morfologija ferita, ki se pojavi pri ohlajanju. Pri visokih temperaturah (800
°C), prevladuje rast alotriomorfnega ferita po mejah kristalnih zrn in pa tudi v kristalnih zrnih
avstenita. [10]
Widmanstättenski ferit
To je morfologija ferita, kjer se predevtektoidni ferit v podevtektoidnih jeklih izloča v
notranjosti avstenitnih kristalnih zrn. Izločanje poteka na kristalografsko prednostnih mrežnih
ravninah v obliki ploščic ali igel. Velik vpliv na razvoj te feritne mikrostrukture, pa ima tudi
velikost avstenitnega zrna. Če imamo manjša avstenitna zrna nastanejo normalna zrna
predevtektoidnega ferita in perlita, pri velikih zrnih pa znotraj le-teh nastane izrazita
Widmanstättenska mikrostruktura. Podobno lahko v nadevtektodnih jeklih nastane tudi
Widmanstättentski cementit. [5]
Feritne ploščice rastejo ob ravnini avstenitnih kristalnih zrn in ne rastejo preko le-teh.
Primarni Widmanstättenski ferit raste neposredno iz avstenitnega zrna, medtem ko se
sekundarni Widmanstättenski ferit razvije iz alotriomorfnega ferita, ki je že prisoten v

6

mikrostrukturi. [10] Tej neugodni mikrostrukturi se lahko izognemo s počasnim ohlajanjem,
toda v praksi se poslužujemo normalizacijskega žarjenja, katerega lastnosti bodo opisane v
nadaljevanju.
Intrakristalni idiomorfni in platasti ferit
Intrakristalni idiomorfni ferit sestavljajo enakoosni kristali, ki nukleirajo v avstenitnih
kristalnih zrnih, po navadi na nekovinskih vključkih. Idiomorfna oblika ferita je brez stika z
avstenitnim zrnom. Ploščice ferita pri platastem so podobne tistim, ki rastejo iz mej kristalnih
zrn, vendar pa nukleirajo povsem v avstenitnem zrnu. [10]
Acikularni ferit
Pri visokih hitrostih ohlajanja se avstenit v maloogljičnih jeklih transformira v tanjše
feritne kristale, ki imajo podolgovato ali igličasto obliko in jih imenujemo acikularni ferit.
Ploščice oz. iglice acikularnega ferita nukleirajo na majhnih nekovinskih vključkih. Potovanje
razpoke po materialu naj bi oviral acikularni ferit, zaradi velikega števila različnih orientacij
le-tega. Pojem »acicular« pomeni oblikovan in igličast, takšen ferit ima tri dimenzionalno
morfologijo tankih, lečastih ploščicah (iglicah). Čeprav ploščice nukleirajo heterogeno na
nekovinskih vključkih, je le-te v ploščicah zelo težko opaziti. Verjetnost, da se v ploščici
pojavi vključek je okrog 13 %. [10]
Acikularni ferit in bainit imata podoben transformacijski mehanizem, gre namreč za delno
brezdifuzijski transformaciji (substitucijski atomi se transformirajo brezdifuzijsko, medtem,
ko se intersticijski transformirajo difuzijsko). Mikrostruktura obeh se razlikuje v
podrobnostih, bainitni snopi rastejo iz avstenitnega zrna, kot paralelne ploščice, medtem ko
acikularni ferit nukleira intrakristalno, tako da se formacije paralelnih ploščic ne morejo
razviti. Nastanek acikularnega ferita povzroča deformacija z veliko strižno komponento.
Ploščice acikularnega ferita ne morejo prečkati mej avstenitnih kristalnih zrn. Kristalna mreža
acikularnega ferita je nastala z deformacijo avstenitne kristalne mreže, tako da železo in ostali
substitucijski atomi ne morejo difundirati med samo transformacijo. Zaradi tega koncentracija
substitucijskih legirnih elementov ostane nespremenjena med rastjo acikularnega ferita.
Deformacija poteka po določenih kristalnih ravninah in smereh, tako da je struktura in
orientacija acikularnega ferita povezana z avstenitno. Med izotermno transformacijo, se
tvorba acikularnega ferita ustavi, takrat, ko vsebnost ogljika preostalega avstenita onemogoča
brezdifuzijski razpad. To pomeni, da ploščice rastejo prenasičene z ogljikom. [10]
Rast acikularnega ferita se ustavi nad temperaturo začetka bainitne transformacije. Kot
je bilo že omenjeno, imata acikularni ferit in bainit veliko skupnega. Če v mikrostrukturi
odstranimo nekovinske vključke se bo le-ta spremenila iz acikularne feritne v bainitno. Enak
učinek dobimo, če zmanjšamo avstenitna kristalna zrna. [10]
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2.2.2 Perlit
Produkt evtektoidne reakcije v metastabilnem faznem sistemu Fe-Fe3C je edinstvena
mikrostruktura sestavina imenovana perlit. Le-ta je dvofazna in sestoji iz ferita (α) in
cementita (Fe3C). V mikrostrukturi opazimo kolonije lamel različnih orientacij in
medlamelnih razdalj. Količino ferita in cementita v perlitu lahko pri 727 °C (A1) izračunamo
po t.i. vzvodnem pravilu. Če povzamemo razvoj lamelarnega perlita pri jeklu z 0,76 mas.% C,
ki se začne s heterogeno tvorbo kali Fe3C na mejah avstenitnih kristalnih zrn in se širi v
notranjost. S tvorbo kali se okolica le-te osiromaši z ogljikom, kajti iz homogenega kristala s
sestavo 0,76 mas.% C raste kal Fe3C, ki vsebuje 6,67 mas.% C. To pa pomeni ugodne pogoje
za nukleacijo lamele nove trdne raztopine α oz. ferit, ki topi le 0,02 mas.% C. Takšno rast
imenujemo stranska (lateralna), proces tvorbe kali pa je izmeničen. Pri perlitni rasti sodelujeta
dva procesa: prerazporeditev ogljika in sprememba kristalne strukture. Hitrost rasti perlita iz
avstenita je odvisna od difuzije ogljika, sprememba kristalne strukture pa je odvisna predvsem
od hitrosti prerazporeditve ogljika. Če je ohlajanje hitro, prihaja do manjših medlamelnih
razdalj med lamelami ferita in cementita, takšen perlit imenujemo drobno lamelni perlit. Pri
počasnem ohlajanju pa prihaja do večjih medlamelnih razdalj in takšen perlit poimenujemo
grobo lamelni perlit. [4, 5]
Medlamelna razdalja je zelo pomemben parameter, pri jeklih je čim večja, tem višja je
temperatura transformacije. Transformacija perlita pa v praksi le redko poteka pri temperaturi
transformacije (A1). Kot je že bilo omenjeno vpliva na hitrost rasti perlita več dejavnikov.
Najbolj pomemben dejavnik je prerazporeditev ogljikovih atomov, da sploh lahko poteče
transformacija avstenita v ferit in cementit. Difuzija pa je temperaturno odvisna, zato je čim
hitrejša, višja je temperatura in obratno. Za temperaturno odvisnost difuzije ogljika v
avstenitu je bila razvita spodnja enačba (1). [4]
𝛾

𝐷𝐶 = 0,12𝑒 −32,000⁄𝑅𝑇

(1)

𝛾

Kjer je 𝐷𝐶 povprečni difuzijski koeficient ogljika v avstenitu (cm2·s-1), R plinska
konstanta in T absolutna temperatura (K). Iz enačbe je razvidno, da difuzijski koficient pada
eksponento s temperaturo, ta efekt bistveno zmanjša difuzijski koeficient za majhna znižanja
temperature. Na prvi pogled si to lahko razlagamo, tako, da je tudi rast perlitnih kolonij s
temperaturo počasnejša. Razdalja, ki jo ogljik more prepotovati, pri nižji temperaturi
transformacije, da difundira med ferit in cementit se s temperaturo zmanjšuje. Toda kljub
dejstvu, da je difuzija pri nižjih temperaturah počasnejša, se rast perlitnih kolonij pospešuje,
predvsem na račun krajše medlamelne razdalje. [4]
Stabilnost vseh faz in mikrostruktur v kovinah in zlitinah temelji na pogoju najmanjše
proste energije. Če ta pogoj ni izpolnjen, sledi transformacija faze ali mikrostrukturna
sprememba (brez fazne spremembe) z namenom zmanjšanja proste energije. Prosta energija
oz. t.i. Gibbsova prosta energija (G) (2) je iz termodinamskega stališča definirana z
naslednjimi parametri: entalpijo (H), absolutno temperaturo (T) in entropijo (S). [4]
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𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆

(2)

Enačba nam pove, da v bistvu prosto energijo določa razlika med entalpijo in
entropijo. Pri temperaturi Ae1, je prosta energija avstenita popolnoma enaka prosti energiji
ferita in cementita, zato ni potrebe, da bi se avstenit transformiral, še posebej, če je potrebno
ustvariti meje med avstenitom in perlitom. Z znižanjem temperature, pod Ae1, pa postaja
razlika prostih energij avstenita in perlita vedno večja. Ta razlika prostih energij je pogosto
opredeljena kot gonilna sila za transformacijo in se povečuje z zniževanjem temperature.
Večja kot je gonilna sila več bo nastalo kolonij perlita in tudi medlamelna razdalja bo krajša.
Najboljša enačba, ki opiše spremembe medlamelne razdalje je enačba 3. [4]
𝑆=

4𝜎𝛼⁄𝐹𝑒3 𝐶 𝑇𝐸
∆𝐻𝑉 ∆𝑇

(3)

Kjer je S medlamelna razdalja, definirana s širino α in Fe3C lamel, 𝜎𝛼⁄𝐹𝑒3 𝐶 je
medfazna energija na enoto površine α/Fe3C, TE je ravnotežna temperatura (Ae1, v kelvinih),
∆𝐻𝑉 je sprememba entalpije na enoto volumna med avstenitom in mešanico ferita in
cementita in ∆𝑇 je podhladitev pod Ae1. [4]
Kinetika izotermne fazne transformacije oz. razvoj perlita kot funkcija časa pri
konstantni temperaturi temelji na nukleaciji in rasti perlitnih kolonij. Če privzamemo, da so
perlitne kolonije sferičnih oblik in naključno nukleirajo kot funkcija časa, lahko enačbo za
izotermni nastanek perlita zapišemo v naslednji obliki:
𝑓(𝑡) = 1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝜋𝑁𝐺 3 𝑡 4 ⁄3]

(4)

Kjer je f (t) volumski delež perlita nastalega pri času t in pri dani temperaturi, N je hitrost
nukleacije perlitnih kolonij in G je hitrost rasti perlitnih kolonij. [4]
Več kot očitno je, da je hitrost transformacije odvisna od hitrosti nukleacije perlita (N)
in od hitrosti rasti perlita (G), kar potrjuje tudi enačba (4). Hitrost rasti in nukleacije perlita s
padanjem temperature naraščata. To pa predvsem na račun zmanjšanja medlamelne razdalje s
temperaturo, tako da imajo atomi ogljika krajšo difuzijsko pot. Hitrost nukleacije je zelo
občutljiva na razporeditev atomov, zato pride do nastanka kali zlahka v področjih z visoko
energijo, kjer je razporeditev atomov neurejena (napaka v kristalni strukturi). V avstenitu
poteka nukleacija perlita skoraj vedno po kristalnih mejah avstenitnega kristalnega zrna. Zato
ima velikost avstenitnega kristalnega zrna pred kaljenjem, pomemben vpliv na prekaljivost. S
povečanjem avstenitnega kristalnega zrna potisnemo zgornji del TTT krivulje, k daljšim
časom, zato, da se lahko nosu krivulje izognemo pri nižjih ohlajevalnih hitrostih. [9] O
samem razvoji in pomenu TTT diagramov, tako CCT, kot IT diagramov, bo več opisanega v
nadaljevanju.
Potrebno pa je povedati tudi, da plastična deformacija med transformacijo, poveča
hitrost le-te, kajti nastale dislokacije predstavljajo dodatna mesta za nukleacijo, medtem, ko
nastale praznine izboljšajo hitrost difuzije. Če transformacija poteka pri višjih temperaturah,

9

kjer je hitrost nukleacije v primerjavi z rastjo zrn majhna, dobimo velike perlitne kolonije. Pri
nižjih temperaturah transformacije, pa dobimo manjše perlitne kolonije. [9]
Legirni elementi imajo velik vpliv hitrost nastanka in strukturo perlita. Z izjemo
kobalta, vsi ostali legirni elementi v majhnih količinah zavirajo transformacijo avstenita v
perlit. Legirni elementi kot so Mn, Cr in V, tvorijo karbide in so porazdeljeni v cementitni
lameli, Si in Al pa v feritu. Difuzijska razporeditev atomov legirnih elementov upočasnjuje
hitrost nukleacije in rasti perlita. Največji vpliv imata Cr in Mo, kajti karbidi, ki jih tvorita
ovirajo rast lamel. Vpliv legirnih elementov pa ima pomemben vpliv pri izdelavi jekla, kajti z
njimi pomaknemo nos krivulje TTT diagrama v desno smer k daljšim časom. To pa pomeni
da je lahko ohlajevalna hitrost počasnejša za doseganje načrtovane trdote. Zato so v
komercialnih jeklih vedno prisotni legirni elementi kot so Cr, Ni, Mn, Mo, V ali W, ki nam
omogočajo nižje hitrosti ohlajevanja za doseganje visokih načrtovanih trdot, ki jih drugače ne
bi bilo možno doseči. [4, 9]
2.2.3 Bainit
Bainitna transformacija poteka v t.i. vmesni stopnji (med 550 °C in 250 °C), seveda pa
je vse odvisno od legirnih elementov in vsebnosti ogljika. Vmesna stopnja pa zato, ker poteka
med transformacijo avstenita v perlit in avstenita v martenzit. Temperatura, pri kateri se začne
transformacija bainita se označuje z BS (angleško: bainite start). Poznanih je več empiričnih
enačb, kjer je BS prikazana kot funkcija v odvisnosti od vsebnosti (v mas.%) legirnih
elementov. Bainitna transformacija je delno difuzijska, predvsem zaradi difuzije ogljika. [4]
Bainitna mikrostruktura se pojavlja v različnih oblikah. Za razliko od perlitne
mikrostrukture, tukaj ferit in cementit nimata obliko lamel, ampak je ferit v bainitni
mikrostrukturi v obliki acikularnih kristalov. Poznanih je šest morfologij bainita. Dve glavni
morfologiji bainitne mikrostrukture pa sta zgornji (peresasti) in spodnji (igličasti) bainit.
Spodnji bainit je težje ločiti od martenzita kaljenega pri isti temperaturi, medtem, ko spodnji
bainit kaže acikularno obliko. Zgornji bainit ima nižjo trdoto, kot spodnji bainit. [4, 9]
Zgornji (peresasti) bainit
Zgornji bainit se začne pojavljati takoj po navadi pod 500 °C, torej v temperaturnem
območju, ki je ravno pod tistim v katerem se tvori perlit. Rast zgornjega bainita poteka v več
stopnjah, začne se z nukleacijo feritne ploščice na avstenitnih kristalnih mejah. Rast vsake
ploščice je pogojena s spremembo oblike transformiranih območij, to je sprememba ki jo
lahko opišemo kot deformacijo invariantne ravnine, z veliko strižno komponento. Takšno
spremembo je mogoče opaziti tudi pri martenzitni transformaciji. Mikrostruktura zgornjega
bainita se razvije iz paketov ali snopov paralelnih feritnih kristalov, ki rastejo v avstenitnem
zrnu in ustvarjajo kladasto (kockasto) podobo. Delci cementita zgornjega bainita se tvorijo
med feritnim in avstenitnim kristalom, slednji je obogaten z ogljikom, ki ga rastoči feritni
kristal ni sprejel. Karbidni delci so v primerjavi s spodnjim bainitom bolj grobi in
podolgovati. [4]
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Tako kot pri martenzitu, je tudi pri bainitu mehanizem feritne rasti povezan s
kooperativnim premikom večjega števila atomov. Zaradi tega obstaja povezava med
orientacijami bainita in avstenita. Bainit se tvori le na določenih kristalnih ravninah in sicer v
dveh faza: najprej poteka rast bainitnega ferita, ki ima majhno topnost ogljika (<0,02 mas.%),
sledi pa rast cementita iz preostalega avstenita (bogat na ogljiku), med feritnimi ploščicami
(iglicami). [10]
Spodnji (igličasti) bainit
Spodnji bainit se pojavlja v nižjem temperaturnem območju, po navadi pri okrog 300
°C. Takšen bainit je sestavljen iz velikih feritnih ploščic, cementita po mejah in karbidov v
samih feritnih ploščicah. Karbid, ki se pojavlja v bainitu ni nujno, da je vedno cementit.
Odvisno od kemijske sestave jekla in temperature transformacije, se lahko prvi izločajo tudi
drugi karbidi. Na primer v visoko ogljičnih jeklih, ki vsebujejo več kot 1. mas.% se lahko
pojavlja epsilon karbid v bainitnem feritu. Epsilon karbidi (Fe2,4C oz. ε-Fe2,4C) se pojavljajo
samo v spodnjem bainitu in sicer pod kotom 60 ° glede na daljšo os kristala ferita. [4]
2.2.4 Martenzit
Martenzit je edinstvena faza, ki se tvori v jeklih. Za doseganje martenzitne
mikrostrukture, so potrebne velike hitrosti ohlajevanja oz. velika podhladitev. Martenzitna
transformacija je brezdifuzijska, kar pomeni da ima martenzit enako sestavo, kot avstenit iz
katerega se je transformiral. Ker je difuzija onemogočena, predvsem zaradi visokih hitrosti
ohlajevanja, se ogljikovi atomi ne morejo porazdeliti med cementit in ferit, ampak so ujeti v
oktaedričnih mestih telesno centrirane kubične kristalne strukture in tako ustvarijo novo fazo
martenzit. Martenzit ima svojo osnovno kristalno celico, imenovano telesno centrirana
tetragonalna celica, kjer je parameter osnovne celice c večji od ostalih dveh parametrov a.
Kljub vsemu je martenzit metastabilna faza, ki je prisotna samo kadar, je difuzija jekla pri
ohlajanju onemogočena. Če martenzit segrejemo do temperature, kjer imajo ogljikovi atomi
dovolj veliko mobilnost, se bo martenzit transformiral v ferit in cementit oz. perlit. [4]
Martenzitno transformacijo lahko s stališče termodinamike opredelimo kot reakcijo, ki
ni toplotno aktivirana. Le-ta poteka, ko je dosežena določena temperatura pod 250 °C, to
temperaturo imenujemo MS (angleško: martensite start) in je odvisna od vsebnosti legirnih
elementov v jeklu. Martenzitne letve lahko rastejo s hitrostjo tudi do 1000 m·s-1, takšna hitrost
rasti pa je neskladna z difuzijo med transformacijo. Transformacije, ki so difuzijsko odvisne
so mnogo počasnejše, največje hitrosti so okrog 80 m·s-1. [4]
Več kot očitno je, da obstaja med martenzitom in avstenitom določena kristalografska
zveza, kajti telesno centrirano tetragonalno celico (t.c.t.) tvorita dve ploskovno centrirani
kubični celici (p.c.k.) avstenita. Takšna celica se zaradi raztopljenega ogljika ne more povrniti
v telesno centrirano kubično mrežo ferita, temveč nastane s krčenje osi c za ~ 20 % in z
raztezanjem osi a za ~ 12 % tetragonalna celica martenzita. Takšno spremembo, ki poteče s
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kooperativnim pomikom atomov in s krčenjem, ter raztezanjem osnovne celice imenujemo
Bainovo popačenje. [5]
Z Bainovim popačenjem se sicer ustvari ustrezna kristalna struktura (t.c.t.), toda to ni
dovolj za ohranitev skladnosti kristalnih mrež med γ (avstenitom – p.c.k. ) in α (feritom –
t.c.k.). Zaradi tega je po Bainovem popačenju potrebna še invariantna strižna deformacija oz.
homogena deformacija mreže, ki nastane s strižnim premikom določene ravnine oz.
enostavnim strigom. Ta deformacija poteka z drsenjem in/ali dvojčenjem, saj le-ta omogočata,
spremembo kristalne oblike ob ohranitve kristalne strukture. Invariantna strižna deformacija
kristalne mreže je vzrok da se le-ta pomakne iz habitusne ravnine, kjer je število celic v
avstenitni kristalni mreži enako novo nastali kristalni mreži. [4, 5, 10]
Poznamo dve glavni morfologiji martenzita in sicer letvast in ploščičast martenzit.
Področje posamezne morfologije in temperaturo začetka transformacije avstenita v martenzit
(MS) sta prikazani na spodnji sliki (slika 2). Čeprav se ploščičast martenzit uporablja za
določene toplotno obdelane izdelke, pa ima večina utrjenih jekel nizko ali srednjo vsebnost
ogljika in s tem letvasto morfologijo martenzita. Le-ta pa zaradi nizke vsebnosti ogljika nima
tako velike težnje h krhkemu prelomu, kot tista z večjo vsebnostjo ogljika. To je tudi razlog
zakaj se letvast martenzit uporablja praktično vsepovsod, medtem, ko ima ploščičast martenzit
omejeno uporabnost. [4]
Letvast martenzit je dokaj droben, vendar pa je opazna značilna acikularna
mikrostruktura martenzita. Značilnost le-tega pa je težnja mnogih letev, da se same med sabo
paralelno uskladijo v velikem področju primarnega avstenitnega zrna. Področja paralelno
urejenih letev pa imenujemo paketi, ki so nagnjeni k pojavljanju predvsem v maloogljičnih
jelih. Vsak paket je sestavljen iz velikega števila paralelno usmerjenih martenzitnih kristalov.
Z naraščajočo vsebnostjo ogljika se pojavlja vse več ploščičastega martenzita, ki se od
letvastega martenzita razlikuje po svoji velikosti in nagnjenosti k mikro razpokam. Ploščičast
martenzit ima veliko različnih orientacij iglic v mikrostrukturi, to pa je neposredno povezano
s habitusnimi ravninami ploščičastega martenzita in težnji sosednjih iglic, da prevzamejo čim
več različnih habitusnih ravnin. Posledica tvorbe ne paralelnih iglic martenzita je razvoj mikro
razpok v martenzitnih iglicah, kot rezultat trkov iglic z različnimi variantami habitusne
ravnine. [4]
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Slika 2: Morfologije martenzita, v odvisnosti od mas.% ogljika. [4]

Maloogljični martenzit
Ta tip martenzita lahko najdemo v maloogljičnih jeklih (C ≤ 0,5 mas.%). Morfologiji,
ki se lahko pojavljata v mikrostrukturi sta letvast (širina letve 0,5 µm) in ploščičast martenzit.
Kot je že bilo omenjeno, so letve združene v pakete, znotraj paketov so letve ločene z malo
kotnimi mejami, čeprav pa je v resnici večina letev ločena z veliko kotnimi mejami. V
nelegiranih ogljikovih jeklih praktično ni opaziti letev, ki bi nastale z dvojčenjem. Na splošno
v tem tipu martenzita ni opaziti dvojčkov. [9]
Srednjeogljični martenzit
Ta tip martenzita se pojavlja v jeklih z vsebnostmi ogljika med 0,6 mas.% in 1 mas.%.
Za ta tip martenzita se uporablja izraz acikularni, čeprav je njegova značilna morfologija v
obliki lečaste iglice (ploščice). Takšne iglice se začnejo najprej oblikovati v jeklih z okrog 0,5
mas.% C in lahko rastejo istočasno z letvastim martenzitom od 0,5 do 1,0 mas.% C. Za
razliko od letvastega martenzita, se tukaj lečaste iglice tvorijo ločeno ena od druge in ne v
paketih. V tem tipu martenzita se pretežno že pojavljajo dvojčki in je možno opaziti
dvojčenje. Le-to se pojavlja pri nižjih MS temperaturah, ki z večjo vsebnostjo ogljika padajo.
[9]
Visokoogljični martenzit
Zgornja dva tipa martenzita se da kristalografsko opisati s Kurdjumov-Sachsov
odnosom, medtem, ko martenzit, z več kot 1,4 mas.% C, opišemo z Nishiyama-Wassermanov
odnosom. Sprememba sicer pod mikroskopom ni opazna, kajti morfologija je še vedno v
obliki lečastih iglic (ploščica), ki se tvorijo ločeno ena od druge in so močno pod vplivom
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dvojčenja. Iglice se formirajo s porušitvenim mehanizmom in ob nastanku le-teh je mogoče
slišati zvočni efekt. [9]
Kinetika martenzitne transformacije
Martenzitna transformacija je pogosto opisana, kot atermična (brez toplotne
aktivacije). Le-to tako razlikujemo od toplotno aktiviranih difuzijsko kontroliranih
transformacij, ki jih lahko opišemo z izotermno kinetiko. Perlitna transformacija se pojavlja
kontinuirno, kot funkcija časa, če držimo avstenit na temperaturi, ki je pod temperaturo A1. Po
drugi strani pa martenzitna transformacija poteče takoj, ko pridemo na dano temperaturo in
daljši časi na tej temperaturi ne bodo pripomogli k nadaljevanju transformacije. Le-ta se bo
nadaljevala, če bomo začeli jeklo naprej ohlajati. [4] Transformacija začne potekati pri
temperaturi Ms (temperatura začetka martenzitne transformacije) in če želimo da se nadaljuje,
moramo material ohlajati naprej, dokler ne dosežemo temperature Mf (temperatura konca
martenzitne transformacije). Kljub vsemu pa obstajajo tudi martenzitne transformacije, ki
potekajo pri konstantni temperaturi (izotermna martenzitna transformacija). [10]
Temperatura MS odraža termodinamsko aktivacijsko energijo, ki je potrebna, da
poteče strižna deformacija avstenita v martenzit. Vsebnost ogljika v jeklu zmanjšuje
temperaturo MS, kajti ogljik v trdni raztopini poveča aktivacijsko energijo, ki je potrebna za
strižno deformacijo. To se odraža v tem, da je potrebno visokoogljična jekla za doseganje
martenztitne mikrostrukture zelo podhladiti. [4]
Pri atermični reakciji lahko uporabimo klasično teorijo homogene nukleacije, kjer se
pri temperaturi MS nukleusi tvorijo zelo hitro ali pa podkritični nukleusi že obstajajo in
začnejo pri temperaturi MS hitro rasti, ter postanejo super kritični. [10]
Tako je sprememba celotne proste energije (∆𝐺), pri nukleaciji rezultat treh
komponent: spremembe kemične proste energije, deformacijske energije in medfazne energije
med avstenitno matico in martenzitom. Za semikoherenten nukleus martenzita ploščate
sferične oblike, radija r in pol debeline c :
4

4

∆𝐺 = 3 𝜋𝑟 2 ∆𝑔 + 3 𝜋𝑟𝑐 2 𝐴 + 2𝜋𝑟 2 𝜎

(5)

Kjer je A faktor deformacijske energije, σ prosta energija na enoto površine stične
površine γ/α' in ∆𝑔 sprememba kemijske proste energije na enoto volumna. Rezultati
izračunov kažejo, da nukleacija martenzita poteka na predhodnih kaleh oz. nukleusih, ki so že
premagali prepreko proste energije. Vendar pa raziskave o takšnih nukleusih niso bile
uspešne, zato se še vedno oklepamo klasične nukleacijske teorije. [10]
Na temperaturi MS in Mf pa vplivajo tudi legirni elementi. Temperatura, kjer se konča
martenzitna transformacija (Mf), je funkcija vsebnosti ogljika v jeklu. Le-ta temperatura je
pod sobno temperaturo tudi pri maloogljičnih jeklih, zato se v mikrostrukturi pojavijo velike
količine zaostalega avstenita. Posebej pri visokoogljičnih jeklih, se lahko pri sobni
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temperaturi skupaj z martenzitom pojavlja v mikrostrukturi. Višja kot je temperatura
avstenitizacije (nad A3) več bo zaostalega avstenita v mikrostrukturi. Legirni elementi, ki
stabilizirajo avstenit povečajo vsebnost zaostalega avstenita, ne glede na vsebnost ogljika in
temperaturo. Legirni elementi pa vplivajo tudi na temperaturo MS, v ta namen je bilo razvitih
veliko empiričnih enačb, s pomočjo katerih izračunamo MS glede na vsebnost legirnih
elementov v jeklu. Ko pa je MS temperatura dosežena, je atermična transformacija avstenita v
martenzit odvisna le od stopnje podhladitve. [4]
Pri atermični transformaciji pa se pojavljata tudi dve anomaliji in sicer: porušitev in
stabilizacija. Veliko število martenzitnih iglic je včasih dovolj, da se transformira 70 %
avstenita, s pomočjo »porušitve«, temperatura se označuje kot MB. Ta pojav je povezan z
možnostjo nukleacije martenzitnih iglic, da nukleirajo na drugih martenzitnih iglicah, takšen
proces se imenuje avtokataliza. Stabilizacija pa zmanjšuje možnost avstenita, da bi se
transformiral v martenzit, pojavlja se predvsem med počasnim ohlajanjem in takrat, ko je
ohlajanje prekinjeno preden je transformacija zaključena. Čeprav so atermične transformacije
martenzita med toplotno obdelavo najbolj pogoste, pa obstajajo tudi izotermične
transformacije, le-te so časovno odvisne. [4]
Izotermične transformacije so pokazale zvezo med velikostjo začetne kali in kinetiko
transformacije. Pokazalo se je, da jekla, ki tvorijo velike nukleacijske kali ali tista ki so
nagnjena k preoblikovanju zahtevajo malo ali celo nič toplotne aktivacije in se tako
transformirajo v martenzit atermično. Med tem, ko jekla ki imajo manjše nukleacijske kali,
potrebujejo toplotno aktivacijo, za nastanek martenzitne kali, ki mora biti dovolj velika da
sproži proces transformacije. Ta proces transformacije vodi do časovno odvisne izotermične
kinetike. [4]
Za doseganje temperature MS in posledično martenzit v mikrostrukturi, pa je potrebna
velika podhladitev oz. visoke hitrosti ohlajevanja, takšen proces se imenuje kaljenje. Torej
jeklo segrejemo nad temperaturo (Ac1) v področje avstenitizacije (področje kjer se začne
razpad ferita v avstenit) in ga po določenem času kalimo v vodi, olju, vodnih kopelih ali
drugih kalilnih medijih. Toplotna obdelava in preoblikovanje jekel bosta podrobneje
predstavljena v nadaljevanju.

2.3 Transformacijski diagrami avstenita
Kot prva sta reakcije izotermično pri določenih temperaturah raziskovala Davenport
in Bain in tako predstavila nov pristop izotermične transformacije. [10] Transformacijski
diagrami (TTT) avstenita so se razvili predvsem z namenom definiranja difuzijskih faznih
transformacij avstenita. Poznamo kontinuirne (CCT) in izotermne (IT) transformacijske
diagrame. Poznavanje in razumevanje takšnih diagramov je pri izdelavi jekla bistvenega
pomena. Razpoložljivost teh diagramov nam omogoča izdelavo jekel z željeno mikrostrukturo
(ferit / perlit) ali jekel, kjer se izognemo difuzijskim transformacijam in dobimo martenzitno
mikrostrukturo z največjo trdoto. [4] TTT diagrami, ki so podrobno definirani imajo krivuljo
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»C« oblike, kjer nos krivulje predstavlja področje, z največjo hitrostjo transformacije.
Krivulje na TTT diagramih strogo veljajo za nukleacijo in rast ene faze v avstenitu. [10]
Uporaba IT diagramov se uporablja za različne postopke toplotne obdelave, kot so
izotermno žarjenje, austempering, martempering, itd. Medtem, ko se CCT diagrami
uporabljajo za direktno kaljenje, počasno kontinuirno ohlajanje na zraku po normalizacijskem
žarjenju in ostale postopke, kjer se uporablja kontinuirno ohlajanje jekla. [11]
2.3.1 Izotermni transformacijski diagram
Ti diagrami definirajo transformacija avstenita, kot časovna funkcija pri konstantni
temperaturi. Na spodnji sliki (slika 3) imamo predstavljen vpliv ogljika na obliko izotermnega
transformacijskega diagrama. Primer (b) je izotermni diagram za podevtektoidno jeklo (0,5
mas.% C), medtem ko je primer (c) za evtektoidno jeklo. Razlika med obema diagramoma je
v tem, da ima diagram podevtektoidnega jekla še dodatno krivuljo, ki ponazarja področje
predevtektoidnega ferita. Razlikujeta se tudi pri MS temperaturi, kajti le ta z večanjem
vsebnosti ogljika pada, opazimo pa tudi položaj nosa krivulje, ki je pri evtektoidnem jeklu
pomaknjen bolj desno, k daljšim časom. [4, 9]

Slika 3: Metastabilni fazni diagram Fe-Fe3C (a), izotermični diagram evtektoidnega jekla (b) in
podevtektoidnega jekla (c). [4]

Izdelava diagramov poteka tako, da vzorce najprej segrejemo na temperaturo
avstenitizacije (nad A3), tam jih zadržimo nekaj časa (po navadi 1h). Parametri avstenitizacije
nam dajo izhodiščno velikost avstenitnega zrna in količino raztopljenih karbidov. Oba
mikrostrukturna dejavnika lahko vplivata na izotermično transformacijo avstenita, zato je
pomembno zabeležiti temperaturo avstenitizacije, ki se je uporabljala za izdelavo IT
diagrama. Ko je avstenitizacija končana, vzorce hitro ohladimo do različnih temperatur in jih
tam zadržimo različno dolgo časa, nato pa zakalimo. Vzorci, ki imajo kratke čase zadržanja
bodo najverjetneje imeli martenzitno mikrostrukturo, zato, ker ni bilo dovolj časa za potek
difuzijskih transformacij. Z daljšanjem časa zadržanja, se vse več avstenita transformira v
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ferit, cementit oz. mešanico obeh in vse manj martenzita imamo v mikrostrukturi po kaljenju.
[4, 9]
Čeprav je izdelava IT diagramov s pomočjo zadržanja vzorcev izotermno pri različnih
časih najbolj natančna za izdelavo le-teh diagramov, pa poznamo še druge metode. Merjenje
trdote nam prav tako poda mejo fazne transformacije, kajti trdota ferita, cementita, perlita,
bainita in martenzita se razlikuje. Največje trdote bodo imeli vzorci, ki imajo kratke čase
zadrževanja in so bili takoj kaljeni. Fazna transformacija se v pozna v spremembi trdote.
Poznamo pa še zaznavanje faznih transformacij s pomočjo dilatometrije. Izdelava IT
diagramov s pomočjo dilatometrije pa je mogoča zaradi tega, ker se pri faznih transformacijah
avstenita v ferit spremeni volumen osnovne celic. S pomočjo dilatometra pa merimo
spremembe v dimenzijah, med segrevanjem in ohlajanjem jekla. [4]
2.3.2 Kontinuirni transformacijski diagram
Veliko toplotnih obdelav pa se raje poslužuje kontinuirnega hlajenja, kot
izotermičnega. Kot rezultat so se začeli razvijati diagrami, ki nam opišejo transformacijo
avstenita pri različnih hitrostih ohlajevanja. V splošnem lahko povemo, da kontinuirno
ohlajanje pomakne transformacijo avstenita k nižjim temperaturam in daljšim časom. Na
spodnji sliki (slika 4) imamo prikazano primerjavo med IT (normalna krivulja na diagramu) in
CCT (odebeljena krivulja na diagramu) transformacijo, za evtektoidno jeklo. Nad diagramom
pa je Jominy preizkušanec, s pripadajočimi trdotami, ki v odvisnosti od hitrosti temperature
ohlajanja padajo. Trdote padajo, ker ima s padajočo hitrostjo ohlajanja difuzija že nekaj časa,
da poteče in tako nekaj martenzita zamenja perlit, ki ima nižjo trdoto. Več podrobnosti o
Jominy testu bo opisanih v poglavju Eksperimentalno delo. [4]
Toda potrebno je poudariti, da izpeljave CCT diagramov iz IT diagramov, brez
eksperimentalnih analiz niso zadovoljive in so zato nenatančne. Med razvojem CCT
diagramov je bilo opaženih nekaj značilnosti kontinuirnega ohlajanja, in sicer: temperatura
MS se zniža pri nižjih hitrostih ohlajanja, martenzit se popušča med ohlajanjem iz MS do
približno 204 °C (samopopuščanje), prevladovanje bainita kot transformacijskega produkta,
razširjenost različnih mikrostruktur in nepričakovano pojavljanje predevtektoidnega ferita v
visokoogljičnih jelih. [4]
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Slika 4: CCT in IT diagram (odebeljena krivulja), ter Jominy preizkušanec s pripadajočimi trdotami za
evtektoidno jeklo. [4]

2.4 Izdelava jekla
Proces izdelave jekla se je skozi stoletja razvijal in izpopolnjeval. Plavži so bili v
uporabi zelo dolgo in se pri izdelavi železa še vedno uporabljajo. Plavže, ki so se zdeli
nenadomestljivi, je začela nadomeščati EOP (elektro obločna peč), pri kateri za izdelavo jekla
ne potrebujemo koksa in grodlja. Elektro obločne peči imajo večje izkoristke, danes se
uporabljajo predvsem za proizvodnjo blokov (blumov) in gredic, ki so potem vroče valjane in
se uporabljajo za izdelavo palic, žic in kovanje. V EOP se danes tali predvsem staro železo,
rezultat pa je staljeno jeklo, ki ga nato v sekundarni fazi razplinijo, dolegirajo, homogenizirajo
in ulivajo. [4, 10]
Uliva se lahko v ingote, ki jih nato predgrevamo in valjamo v slabe, gredica ali blume
(angl. bloom). Takšen, konvencionalen način izdelave, pa je začel nadomeščati kontinuirni
način izdelave. Kontinuirno ulivanje jekla je sodoben postopek, ki je povečal izkoristek, kajti
ingotov ni potrebno več ulivati, počakati da se strdijo in jih šele nato oblikovati v slabe,
gredice ali bloke. S tem se skrajšajo časi izdelave in poveča se produktivnost. [4, 10]
2.4.1 Nehomogenosti in napake v jeklih
V jeklih, ki so produkti t.i. primarne izdelave jekla pa lahko zasledimo tudi dve glavni
napaki, ki se pojavljata: vključki in izceje. Vključki so nekovinske spojine, ki se v jeklih
pojavljajo med izdelavo in ulivanjem. Izceje pa so področja, kjer se pojavljajo razlike v
kemijski sestavi, nastanejo med neravnotežnim strjevanjem jekla. Le-te pa lahko povzročajo
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tudi trakasto mikrostrukturo. [4] V nadaljevanju bodo predstavljene lastnosti in značilnosti
vključkov in izcej.
Nekovinski vključki
Izdelava jekla z majhno vsebnostjo vključkov je zahtevna naloga in hkrati tudi
pomembna, kajti jeklom z zmanjšanjem vsebnosti nekovinskih vključkov povečamo
mehanske lastnosti. Vključki so nekovinski in so v glavnem oksidi in sulfidi, ki se v jeklu
pojavijo med izdelavo in čiščenjem tekočega jekla. Tisti, ki najpogosteje nastanejo kot
produkt reakcij, ki potekajo tako v tekočem stanju, kot med strjevanjem so endogeni vključki.
Medtem, ko so nekovinski vključki tujega izvora (eksogeni), tisti ki se pojavljajo v jeklu
zaradi tega, ker je prišlo v stik žlindro, ognje vzdržnimi materiali ali kakšnim drugim
materialom. Endogeni vključki se v jeklu pojavljajo predvsem kot fini, drobni delci, v
velikem številu, medtem ko se eksogeni občasno pojavijo kot grobi delci nepravilnih oblik.
[4]
Legirni elementi, ki imajo večjo afiniteto do kisika, kot železo, so sposobni tvoriti
okside in druge nekovinske spojine. Če le-te legirne elemente (npr. Al, Si, V, Ti) dodajamo
čisto na koncu izdelave jekla, bodo ti elementi deoksidirali jeklo, s tem ko bodo kisik vezali
nase. Tako nastanejo Al2O3, TiO2, V2O5 in drugi oksidi. Ti elementi so dodani v zadnjih
stopnjah izdelave jekla, zato večina teh oksidov nima možnosti, da bi koagulirali ali prešli v
žlindro, kot rezultat dobimo fine in drobne vključke v ohlajenem jeklu. Poleg velike afinitete
do kisika, imajo nekateri od teh elementov tudi večjo afiniteto do žvepla kot železo in zato
tvorijo tudi sulfide. [11]
Kiessling je nekovinske vključke razdelil glede na obnašanje med deformacijo v pet
kategorij: (I) Al2O3 in kalcijevi aluminati; (II) oksidi spinelnih vrst (B2O3); (III) silikati
kalcija, mangana, železa in aluminija; (IV) FeO, MnO in (FeMn) in (V) manganovi sulfidi.
[10]
Izceje
Izceje se pojavljajo med strjevanjem, popolnoma se jih ne da odpraviti. Le-te nam
poslabšajo mehanske, kemijske in fizikalne lastnosti jekla. Poznamo makro in mikro izceje,
prve nastajajo med zadnjimi fazami strjevanja, predvsem če je volumen ulitka zelo velik. Med
tem, ko se mikro izceje pojavljajo med dendritnimi vejami in tudi na površini. Izceje so v
bistvu področja, ki ima drugačno koncentracijo elementov od povprečne koncentracije.
Poznamo negativne in pozitivne izceje, pri prvih je koncentracija legirnih elementov nižja od
povprečne koncentracije, druge pa imajo koncentracijo zlitinskih elementov višjo od
povprečne. [9]
Razlog nastanka izcej leži v samem strjevanju in v razliki v vsebnosti legirnih
elementov v tekoči in trdni fazi. Nastanek fizikalne in kemijske heterogenosti je posledica
neravnotežnih hitrosti strjevanja.
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Za razumevanje nastanka izcej je pomembna t.i. Scheilova enačba (enačba 6), ki
opisuje porazdelitev atomov v trdni raztopini, kot funkcijo masnega deleža trdne raztopine.
[4]
𝑐𝑠 = 𝑘𝑐0 (1 − 𝑓𝑠 )𝑘−1

(6)

Kjer je cs koncentracija topljenca v trdni raztopini, k je konstanta (porazdelitveni
koeficient), ki predstavlja razmerje med cs in cl, c0 je začetna koncentracija topljenca in fs
funkcijo masnega deleža trdne raztopine. [4]
Scheilova enačba sicer temelji na določenih poenostavitvah zapletenih procesov, ki se
dogajajo pri ohlajanju, med difuzijo in strjevanjem. Toda kljub temu enačba (6), zelo dobro
prikaže bogatenje trdne raztopine med ohlajanjem. Porazdelitveni koeficient nam pove veliko
tudi o izcejah, namreč manjši, kot ima raztopljeni element porazdelitveni koeficient večja je
težnja, k nastanku izcej. Porazdelitveni koeficient (k) je neodvisen od temperature. [4]
Mikro izceje lahko v veliki meri odpravimo z žarjenjem. Izceje pa nam lahko
povzročijo t.i. trakasto mikrostrukturo. Takšna mikrostruktura pa se ne pojavi vedno po
vročem valjanju, čeprav imamo prisotne izceje, vse je odvisno od velikosti kristalnega zrna
avstenita in pogojev ohlajevanja, ki kontrolirajo transformacijo avstenita v druge faze. Če na
primer je hitrost ohlajevanja dovolj visoka, da se tvori martenzit v področjih z pozitivnimi in
negativnimi izcejami, bo mikrostruktura popolnoma martenzitna, brez trakaste
mikrostrukture. Takšna mikrostruktura pa je lahko škodljiva za obdelavo in naknadno hladno
valjanje jekla. [9]
Za razumevanje nastanka tovrstne trakaste mikrostrukture, je potrebno poznati
poglaviten vzrok za nastanek. Nastanek martenzitno bainitne trakavosti je bil pojasnjen na
vroče valjanem (od 1200 °C do 875 °C) mikrolegiranem 34CrNiMo6 jeklu, debeline 50 mm.
Mikrostruktura je bila sestavljena iz martenzitnih in bainitnih trakov, kjer je število
martenzitnih trakov naraščalo s pomikanjem od roba proti notranjosti. EDS analiza je
pokazala, da je koncentracija legirnih elementov (Mn, Cr, Mo in Si) v martenzitnih trakovih
višja (pozitivne izceje) v primerjavi z bainitnimi (negativne izceje). Le-ti legirni elementi,
vključno z ogljikom in fosforjem vplivajo na prekaljivost, kajti pomikajo nos krivulje na CCT
diagramu v desno, k daljšim časom in omogočajo transformacijo martenzita. Torej pojav
tovrstne trakaste mikrostrukture je povezan s vsebnostjo legirnih elementov. Področja s
pozitivnimi izcejami imajo nižjo kritično ohlajevalno hitrost, zato tam nastane martenzit,
področja z negativnimi izcejami pa imajo višjo kritično ohlajevalno hitrost, kar lahko vodi do
nastanka bainita. [6]

2.5 Toplotna obdelava jekel
Postopki toplotne obdelave temeljijo na direktnem ali indirektnem dovajanju energije
oz. toplote v izdelek, ki ga želimo toplotno obdelati. Vse je odvisno od toplotnega toka,
dimenzij izdelka in snovnih lastnosti jekel. Obstaja veliko enačb, s katerimi natančno opišemo
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dogajanje med segrevanjem in ohlajanjem s stališča prenosa toplote. Prenos toplote lahko
poteka na več načinov in sicer s prevajanjem, prestopom in sevanjem toplote. [11] V
nadaljevanju bodo predstavljene glavni postopki toplotne obdelave.
2.5.1 Avstenitizacija
Avstenitizacija je področje, kjer se začne premena ferita v avstenit (nad Ac1), od
temperature avstenitizacije so odvisne lastnosti toplotno obdelanih jekel. Nastanek avstenita
pri segrevanju, je odvisen od kemijske sestave jekla. Če za primer vzamemo nelegirano
evtektoidno jeklo z 0,8 mas.% C, kjer imamo pri sobni temperaturi perlit. Ogljikovi atomi so
nagnjeni k difuziji iz cementitnih lamel v feritne, z višanjem temperature se tendenca
difundiranja povečuje. Če takšno jeklo začnemo segrevati, se pri prečkanju temperature Ac1
(723 °C) se takoj začne transformacija ferita v avstenit. Pri tem potekata dva procesa in sicer
transformacija ferita v avstenit in raztapljanje cementitnih lamel v avstenitnem zrnu. Izkazalo
pa se je, da se transformacija ferita v avstenit konča prej, kot se celotni cementit raztopi v
avstenitu, kar pomeni, da se bo cementit še vedno pojavljal v avstenitnih kristalnih zrnih.
Zaradi tega je koncentracija ogljika v avstenitnih zrnih različna, zato je nujno jeklo nekaj časa
zadržati na temperaturi avstenitizacije, da se koncentracije ogljika izenačijo. Čas zadržanja se
imenuje homogenizacijski čas. [11]
Nukleacijska mesta za tvorbo avstenita so odvisna od začetne mikrostrukture, v feritu
se nukleacija začne na kristalnih mejah. Za tvorbo prvih nukleusov je potrebna t.i.
inkubacijska doba, nato pa se proces nadaljuje z večjo hitrostjo. Pri višjih temperaturah je
hitrost difuzije večja in nastanek avstenita je hitrejši. Trajanje avstenitizacije je odvisno od
temperature in kemijske sestave jekla. Časi zadržanja so odvisni od željene vsebnosti
raztopljenega ogljika in ciljane velikosti kristalnih zrn. Potrebno pa je dodati, da se z daljšimi
časi zadržanja in višjo temperaturo avstenitizacije rast avstenitnih kristalnih zrn povečuje. Pri
legiranih jeklih so potrebne višje temperature avstenitizacije, da dobimo homogeno avstenitno
mikrostrukturo, kar pa seveda vpliva na rast avstenitnih kristalnih zrn, ki nam lahko
prekomerno zrastejo. [11]
Če so hitrosti ogrevanja v območju med Ac1 in Ac3 previsoke lahko pride do krivljenja
jekla. Nagnjenost jekla k razpokam med ogrevanjem je odvisna od kemijske sestave jekel.
Največji in hkrati odločujoč vpliv ima vsebnost ogljika, več kot ga je večja je občutljivost na
razpoke. Vpliv ogljika in ostalih legirnih elementov lahko izrazimo z empirično enačbo
imenovano ogljikov ekvivalent (Cev). Večja kot je vrednost Cev, večja je občutljivost na
razpoke. S predgrevanjem jekel blizu temperature Ac1 in zadržanjem na tej temperaturi, dokler
se temperatura ne izenači po celem preseku, se lahko izognemo temperaturnim napetostim, ki
nastanejo med segrevanjem in povzročajo pokanje jekel. [11]
Najpomembnejša parametra avstenitizacije sta temperatura avstenitizacije in čas
segrevanja, ter zadržanja na temperaturi avstenitizacije (angleško: heat-up and soak time). Za
vsako jeklo obstaja optimalno temperaturno področje avstenitizacije, ki se ga določi na
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podlagi maksimalne trdote po kaljenju in ohranjanju drobno zrnate mikrostrukture. S
povišanjem temperature se poveča velikost kristalnih zrn in količina zaostalega avstenita. To
pa nista edina rezultata povišanja temperature avstenitizacije, ampak je potrebno dodati, da z
višanjem temperature vplivamo na več dejavnikov. Kot prvič povečamo prekaljivost jekel,
potem znižamo temperaturo Ms in zvišamo inkubacijski čas (čas do poteka transformacije).
[11]
Čas segrevanja na temperaturo avstenitizacije in čas zadržanja na temperaturi
avstenitizacije sta najbolj pomembna parametra. S tem je mišljen čas, ki je potreben, da se
npr. jeklena plošča v jedru segreje iz sobne temperature na določeno temperaturo
avstenitizacije. Ugotovljeno je bilo, da sta časa segrevanja in zadržanja na temperaturi
avstenitizacije valjastih plošč nelegiranih in malo legiranih jekel neposredno sorazmerna z
razmerjem med maso in površino toplotno obdelovanega kosa jekla. [11] Na podlagi teh
ugotovitev so Jost in ostali [12] izpeljali enačbo, s katero lahko skupni čas segrevanja in
zadržanja na temperaturi avstenitizacije izračunamo po naslednji enačbi:
𝑡 = 𝑎(𝑚⁄𝐴) + 𝑏

(7)

Kjer sta a in b regresijska koeficienta podana s pomočjo predhodnih eksperimentov, ki
jih je potrebno izvesti za posamezne vzorce različnih vrednosti razmerja med maso in
površino. Potrebno pa je poudariti, da rezultati veljajo samo za vzorce, ki imajo enako obliko,
z različnimi dimenzijami in maso. [11]
Poznanih pa je še nekaj metod za ugotavljanje časa segrevanja in zadržanja na
temperaturi avstenitizacije, ki temeljijo na računalniško vodenih matematičnih modelih
prenosa toplote in snovi skozi industrijsko peč, ter postavitvah in količinah vložka v peči. Za
razvoj takšnih modelov sta potrebni statistična in eksperimentalna raziskava, ki nam podata
potrebne podatke za matematične modele. [11]
2.5.2 Kaljenje
Hitrosti ohlajevanja jekel iz temperature avstenitizacije, ki so hitrejše od hitrosti
ohlajevanja na mirujočem zraku ne določijo samo željenih mehanske lastnosti. Ampak tudi
povzročijo nastanek toplotnih in transformacijskih napetosti, ki vodijo do spremembe
velikosti in oblike jekla. Vse fazne spremembe oz. transformacije avstenita med kaljenjem
spremlja širjenje prostornine, za nameček pa se jeklo med ohlajanjem krči. Kot rezultat se
pojavljajo napetosti, ki lahko povzročijo tudi razpoke v jeklu po kaljenju, več o kalilnih
napetosti bo predstavljeno v nadaljevanju. [11]
Glavna naloga kaljenja je dosegati želeno mikrostrukturo, trdoto in trdnost, ob
najmanjši možni vrednosti zaostalih napetosti in popačenju kristalne mreže. Najbolj pogosto
se za kalilne medije uporabljajo tekočine, npr. voda, solne raztopine, vodne raztopine
polimerov in kalilna olja. V uporabi so tudi inertni plini, raztaljene soli in kovine, ter drugi
kalilni mediji, ki imajo hitrost ohlajevanja hitrejšo od mirujočega zraka. Metode kaljenja, ki
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se uporabljajo za tekoče kalilne medije lahko razdelimo na potopne in razpršilne. Razlika je le
v nanašanju kalilnega sredstva, pri potopnih se jeklo potopi v kalilno sredstvo, medtem, ko pri
razpršilnih le-to razpršimo po površini jekla. [11]
Hitrost ohlajevanja je odvisna od kalilnega medija in sposobnosti odvajanja toplote letega. Na spodnji sliki (slika 5) je prikazan vpliv hitrosti ohlajevanja na spremembo
temperature fazne transformacije avstenita, za nelegirano jeklo z 0,45 mas.% C. Kot je
razvidno iz slike, se z višanjem ohlajevalne hitrosti znižujeta temperaturi Ar3 in Ar1, prav tako
temperatura MS, temperatura Ar3 temperatura se znižuje hitreje kot Ar1 , tako da se na koncu
združita v eno krivuljo, imenovano Ar. Zaradi tega se z višanjem temperature ohlajanja
volumski delež predevtektoidnega ferita niža, medtem ko se volumski delež perlita zvišuje.
Če se ohlajevalna hitrost povečuje in doseže točko, ki jo imenujemo spodnja kritična
ohlajevalna hitrost (LC), se difuzijsko kontrolirana transformacija avstenita v perlit najprej
delno in nato popolnoma ustavi. Trdna raztopina avstenita se od te točke naprej pri nižjih
temperaturah transformira v bainit in martenzit. Transformacija v bainit je sicer delno
difuzijska, medtem ko je transformacija v martenzit popolnoma brez difuzijska. Prav tako kot
Ar3 in Ar1 temperaturi, se tudi temperaturi AB (označuje začetek bainitne transformacije) in
MS s povečanjem hitrosti ohlajanja pomakneta k nižjim temperaturam. Obstaja pa tudi zgornja
kritična ohlajevalna hitrost (UC), ki je tista ohlajevalna hitrost, pri kateri nastaja samo
martenzit. [11]

Slika 5: Vpliv hitrosti ohlajevanja na fazne spremembe avstenita. (a) metastabilni fazni diagram Fe-Fe3C, (b)
vpliv hitrosti ohlajevanja na nelegirano jeklo z 0,45 mas.% C in (c) CCT diagram tega jekla. [11]

Z višanjem vsebnosti ogljika raztopljenega v avstenitu pred kaljenjem povečamo
trdoto jekla po kaljenju. Pri 0,5 mas.% ogljika v jeklu pade temperatura Mf pod 0 °C, kar se
kaže tudi v tem, da se nam trdota od tukaj naprej z višanjem vsebnosti ogljika ne povečuje več
tako drastično saj se delež zaostalega avstenita (ne transformirani avstenit), povečuje z
večanjem vsebnosti ogljika, kar pa nam poslabša mehanske lastnosti, predvsem trdoto in
trdnost. Povedati pa je potrebno tudi, da se žilavost martenzita z višanjem vsebnosti ogljika
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zmanjšuje, z visokimi lokalnimi napetostmi, zaradi prenasičenja z ogljikom. To je razlog, da
nelegirana jekla z več kot 0,5 mas.% C lahko uporabljamo komaj po popuščanju, ki sledi
kaljenju. Več o popuščanju, kot metodi toplotne obdelave bo opisano v nadaljevanju. [11]
Kaljenje lahko privede do popačenja kristalne mreže ali celo do razpok. Te napake
izhajajo iz notranjih napetosti, ki se pojavljajo med kaljenjem. Najbolj pogoste so toplotne oz.
temperaturne (posledica različnih ohlajevalnih hitrosti) in transformacijske napetosti
(posledica prostorninskih sprememb med transformacijami), poznamo pa tudi napetosti zaradi
razlik v mikrostrukturi. [10]
Prekaljivost
Prekaljivost je sposobnost jekel, da se zakalijo v globino. Definicija prekaljivosti je v
bistvu sestavljena iz dveh delov in sicer sposobnosti jekla da doseže zahtevano mejo trdote in
porazdelitev trdote po preseku. Prekaljivost je odvisna od vsebnosti ogljika v jeklu oz. bolj
podrobno od ogljika, ki je raztopljen v avstenitu po avstenitizaciji. Ta raztopljeni ogljik igra
pomembno vlogo pri transformaciji avstenita v martenzit in vpliva na trdoto martenzita. [11]
Če je jeklo dobro prekaljivo, to pomeni, da ima visoko trdoto skozi celoten presek, če
pa je slabo prekaljivo pa trdota pada skozi presek. Kot posledica transformacije avstenita v
perlit, je globina prekaljivosti odvisna od oblike in velikosti prereza jekla, prekaljivosti
materiala in pogojev kaljenja. Oblika prereza jekla ima velik vpliv, jeklo ki ima okroglo
obliko prereza ima večjo globino prekaljivosti, kot tisto z oglato obliko. Pogoji kaljenja
vplivajo na ohlajevalno hitrost, poleg kemijskih in fizikalnih lastnosti kalilnega medija
moramo upoštevati tudi temperaturo kalilnega medija, mešanje in ostale pomembne
parametre. Globina prekaljivosti je merilo za prekaljivost, to je razdalja od površine do tiste
globine, kjer imamo v mikrostrukturi 50 % martenzita. [11]
Poznani sta dve metodi določevanja prekaljivosti jekel in sicer Grossmannova metoda
in Jominy test. Pri Grossmannovi metodi uporabljamo palice različnih premerov pri danem
kalilnem mediju, nato palice prerežemo na polovici in kristalografsko določimo tisto, pri
kateri je v mikrostrukturi 50 % martenzita. Premer označimo kot kritični premer (Dcrit), palice
ki imajo večji premer, imajo manjšo globino prekaljivosti, kot tiste z manjšim premerom od
kritičnega. [11] Jominy test pa bo podrobneje predstavljen v nadaljevanju.
2.5.3 Popuščanje
Glavna procesa, ki potekata med popuščanjem sta precipitacija in rekristalizacija
martenzita. Popuščanje je toplotna obdelava, kjer jeklu zmanjšamo trdoto, z namenom
povečanja žilavosti. Med popuščanje jeklo segrejemo na določeno temperaturo, za doseganje
željenih mehanskih lastnosti. Značilnost procesov med popuščanjem je določena z močno
prenasičenostjo martenzitne trdne raztopine, visoko gostoto kristalnih napak (dislokacij,
dvojčkov, malokotnih in velikokotnih mej) in prisotnostjo zaostalega avstenita. Odvisno od
temperature in trajanja popuščanja, lahko precipitacija martenzita vključuje tri faze: samo
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precipitacijo, precipitacijo vmesih metastabilnih karbidov in precipitacijo, ter koagulacijo
cementita. Zvezo med časom zadržanja in temperaturo popuščanja lahko opišemo z
Hollomonovim parametrom (enačba 8). Zaradi visoke gostote dislokacij je podstruktura
martenzita podobna podstrukturi deformiranega jekla. Zato se lahko med popuščanjem pojavi
poligonizacija in rekristalizacija. Potrebno pa je poudariti, da so nelegirana ogljikova jekla
popuščno neobstojna in šele z legirnimi elementi dosežemo popuščno obstojnost jekel. Le-ti
stabilizirajo martenzit in zaostali avstenit do višjih temperatur. [11]
Obstaja enačba, ki opisuje zvezo med temperaturo in časom zadržanja (angleško:
soaking time) med toplotno obdelavo in jo lahko opišemo z Hollomonovim parametrom (8):
[11]
𝑃 = 𝑇(𝐶 + log 𝑡)

(8)

Kjer je P Hollomonov parameter (toplotne obdelave z istim parametrom imajo enake
vplive na jeklo), C je Hollomon-Jaffova konstanta, T je temperatura (K) in t je čas (h).
Hollomon-Jaffovo konstanto pa izračunamo po naslednji enačbi (9): [11]
𝐶 = 21,3 − (5,8 × % 𝑜𝑔𝑙𝑗𝑖𝑘𝑎)

(9)

Pri vseh toplotnih obdelavah, kjer je vključen Hollomonov parameter, lahko izbira
višje temperature drastično zmanjša čas zadržanja in tako vpliva na ekonomičnost procesa.
Potrebno pa je poudariti, da bomo ohranili zmanjšano vrednost zaostalih napetosti po
žarjenju, le če bomo ohlajali kontrolirano, pri majhni hitrosti ohlajevanja, kajti le tako ne
bomo ustvarjali novih napetosti v materialu. [11]
2.5.4 Poboljšanje
Poboljšanje je v bistvu kombinacija dveh toplotnih procesov in sicer kaljenja, ter
popuščanja. Takšna toplotna obdelava se uporablja predvsem z namenom doseganja
maksimalne žilavosti pri določeni trdnosti. Žilavost je dvodimenzionalna lastnost materiala,
kajti to je integral (oz. produkt) trdnosti in duktilnosti. [11]
Če jeklo zakalimo, ima takšno jeklo visoko natezno trdnost in trdoto, ampak majhno
duktilnost in žilavost. Za doseganje višje duktilnosti in žilavosti je potrebno takšno jeklo
popuščati. Glede na temperaturo lahko popuščanje po kaljenju razdelimo na:
I.
II.
III.
IV.

Nizko – v martenzitni stopnji
Srednje – v bainitni stopnji
Visoko – v perlitni stopnji
Zelo visoko – se uporablja samo v posebnih primerih

Potrebno pa je poudariti, da se temperature za popuščanje ne podajajo, predvsem z
namenom, ker se temperaturna območja za različna jekla zelo razlikujejo. Zato je veliko bolje,
če se poda mikrostruktura, ki nastane po popuščanju jekla. [11]
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2.5.5 Rekristalizacijsko žarjenje
Rekristalizacijsko žarjenje je toplotna obdelava, pri kateri deformirani kovini
zmanjšamo trdoto in trdnost na račun povečanja žilavosti in preoblikovalnosti. To pa pomeni,
da moramo jeklo za določen čas zadržati na temperaturi, ki je večja od tretjine absolutne
temperature tališča jekla. Predvsem hladno deformirana kovina ima visoko gostoto dislokacij,
takšna mikrostruktura pa je s termodinamičnega stališča nestabilna v primerjavi z
mikrostrukturo pred hladno predelavo. Kar se odraža v tem, da ima deformirana
mikrostruktura težnjo k nižji prosti energiji oz. stanju pred hladno predelavo, to pa se lahko
zgodi le pri povišanih temperaturah, ko začnejo toplotno aktivirani procesi, kot so difuzija,
plezanje in drsenje dislokacij potekati. Potek procesov med žarjenjem lahko razdelimo v tri
skupine: poprava, rekristalizacija in rast kristalnih zrn. [9]
Med popravo se spremeni porazdelitev in gostota napak v kristalni mreži jekla, procesi
poprave potekajo pod temperaturo rekristalizacije. Zaradi povišane temperature se poveča
gibljivost dislokacij, le-te začnejo drseti in plezati, anihilira se večina nasprotno usmerjenih
dislokacij. Deloma se zmanjšajo notranje napetosti in elastične deformacije, zmanjša se tudi
koncentracija praznin in električna upornost kovine. Zadnjo fazo poprave imenujemo
poligonizacija, dislokacije se v tej fazi uredijo v pregrade. Med rekristalizacijo nastanejo nova
kristalna zrna, razvijejo se iz kali, ki so nastale na mestih kjer je energija kristalne mreža
največja, torej na mejah kristalnih zrn ali dvojčkov. Kali nastanejo po določenem času
izotermnega žarjenja, ki ga imenujemo tudi inkubacijski čas. Le-ta je čim daljši, čim manjša
je stopnja hladne deformacij, čim nižja je temperatura žarjenja in čim manjša so kristalna
zrna. Velikost rekristaliziranih zrn zmanjšamo, če je stopnja deformacije čim večja,
temperatura rekristalizacije čim nižja, časi rekristalizacije krajši in deformirana kristalna zrna
čim manjša. Zaradi rekristalizacije se zmanjšata trdnost in trdota. Rekristalizaciji lahko sledi
še sekundarna rekristalizacija, pri kateri dosežemo navadno in bolj ali manj popolno teksturo.
Gonilna sila pri sekundarni rekristalizaciji je razlika v površinski energiji med posameznimi
kristalnimi zrni, ki so nastala pri rekristalizaciji. Tej rekristalizaciji so podvrženi predvsem
izdelki, ki imajo veliko razmerje med površinsko in prostorninsko energijo (tanke žice). [9]

2.6 Vroča predelava jekel
Namen mehanske predelave (vroča ali hladna obdelava) je proizvesti jeklo do končnih
dimenzij in oblik, ter hkrati izboljšati mehanske lastnosti s pomočjo zmanjšanja kristalnih zrn
in enotne porazdelitve karbidov. Dogodke v mikrostrukturi med samo deformacijo oz.
mehansko obdelavo lahko razdelimo v tri skupine: poprava, rekristalizacija in rast kristalnih
zrn.
Po vroči predelavi, je potrebno jeklo žariti, da se izognemo nastanku razpok med
preoblikovanjem. Začetek vroče obdelave je v temperaturnem območju med 1090 °C in 1190
°C, konec pa med 955 °C in 1010 °C, vse pa je seveda odvisno od vrste jekla, predvsem
temperature rekristalizacije in postopka izdelave. Vroče valjanje je, če je le to natančno
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kontrolirano, v bistvu postopek termomehanske obdelave, saj le-ta obsega sočasno uporabo
toplotnih in deformacijskih procesov na preoblikovancu. Namen predelave je spremeniti
dimenzije in obliko jekla, ter zmanjšati velikosti mikrostrukturnih sestavin. Kontinuirno liti
jekleni izdelki različnih dimenzij, so vroče in po potrebi hladno valjani do končnih dimenzij.
[11]
Deformacija jekla privede do spremembe grobo zrnate lite mikrostrukture s ponovno
rekristalizacijo v avstenitnem področju. Zmanjšajo se tudi izceje, ki nastanejo med ulivanjem,
prav tako pa se zmanjšajo nekovinski vključki (sulfidi, oksidi in silikati), ter se enakomerno
porazdelijo po mikrostrukturi. Vroče valjanje je v današnjem času zelo kvalitetno kontroliran
postopek, s pomočjo katerega se izdela milijone ton jekla letno. [10]
2.6.1 Vroče valjanje
Z višanjem vsebnosti ogljika v jeklu, se žilavost jekla drastično zmanjša, poveča pa se
tudi možnost nastajanja razpok pri varjenju, le-to pa lahko zmanjšamo le z nižjo vsebnostjo
ogljika. Zaradi tega je uporaba maloogljičnih jekel zelo zaželena. Vroče valjana
mikrostruktura po navadi sestoji iz drobno feritnih zrn, ugotovljeno je bilo, da majhne
vsebnosti nekaterih elementov (Nb, Ti, V in Al) pospešijo udrobnjevanje feritnega kristalnega
zrna. Z dodatkom teh legirnih elementov jeklu z 0,008 do 0,03 mas.% C in z do 1,5 mas.%
Mn lahko dosežemo drobno zrnato feritno mikrostrukturo z mejo tečenja med 450 MPa in 550
MPa in prehodom iz žilavega v krhki prelom pri temperaturi okrog -70 °C. Takšna jekla se
imenujejo mikro legirana jekla in spadajo v skupino visoko trdnih malolegiranih jekel (HSLA
- High-Strength low-alloy steel).[10]
Prvoten proces udrobnitve zrn pri vročem valjanju je rekristalizacija avstenita med
vročo deformacijo, ki jo imenujemo dinamična rekristalizacija. Ta proces je odvisen od
temperature in stopnje deformacije vsakič, ko jeklo prečka valje. Visoke temperature valjanja
vodijo do rasti kristalnih zrn, kar pomeni da je rast zrn med kasnejšo predelavo omejena. Z
drobnimi delci izboljšamo udrobnjevanje mikrostrukture, takšni delci se po navadi pojavljajo
na kristalnih mejah. Poznana je t.i. teorija sidranja oz. »pinning« teorija, ki definira kritični
radij delcev pod katerim je sidranje mej z izločki učinkovito. Nadzor rasti kristalnih zrn pri
visokih temperaturah avstenitizacije potrebuje čim manjše precipitate po mejah kristalnih zrn
in takšne, ki se ne bodo popolnoma raztopili v avstenitu, tudi pri višjih temperaturah valjanja.
Najboljši udrobnjevalci so močni karbido in nitrido tvorci, kot so Nb, Ti, V in pa tudi Al, ki
pa tvori samo nitride. Tako karbidi, kot nitridi so prisotni v kontrolirano valjanih jeklih,
potrebno pa je omeniti, da so nitridi stabilni do višjih temperatur, kot karbidi. [10]
Prav tako pomembna pa je topnost, ki jo imajo karbidi in nitridi v avstenitu. Ključnega
pomena je, da je dovolj visoka topnost pri najvišjih temperaturah avstenitizacije, kar
omogoča, da se drobni precipitati izločajo med vročim valjanjem z nižanjem temperature
valjanja. Največje udrobitve so dosežene med valjanjem, ko temperatura jekla neprekinjeno
pada in se drobni karbonitridi izločajo iz avstenita. Takšni novo nastali precipitati bodo
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povečali deformacijo, za dano temperaturo, pri kateri začne potekati rekristalizacija in omejili
gibanje in rast rekristaliziranih kristalnih zrn. Večina karbonitridov ima majhno, ampak s
temperaturo naraščajočo topnost (med 900 °C in 1300 °C) v avstenitu. [10]
Potrebno pa je upoštevati, da lahko avstenit med postopkom vročega valjanja
rekristalizira več krat, posledica tega je omejena stopnja udrobnjevanja avstenitnega
kristalnega zrna, do takrat, ko jeklo doseže temperaturo γ/α transformacije. V kasnejših
stopnjah valjanja, pri nižjih temperaturah se rekristalizacija avstenita mogoče ne pojavi več,
kajti deformirana avstenitna mikrostruktura se lahko direktno transformira v feritno. V
zadnjih stopnjah vročega valjanja, lahko rast avstenitnih kristalnih zrn zaviramo s hitrim
ohlajanjem iz končne temperature valjanja. To pa omogoča, da poteka transformacija γ/α pri
nižjih temperaturah, recimo pod Ar1, v avstenitu, ki je še vedno deformiran. V današnjem
času je stalna praksa, da se valja tudi skozi področje transformacije γ/α in celo v področju
ferita. Takšne predelave vodijo do zelo drobnih kristalnih zrn in večjih nateznih trdnosti, toda
sile valjanja takšnih jekel so mnogo večje. [10]
Povezavo med velikostjo kristalnega zrna (d) in mejo tečenja (mejo plastičnosti) (σy)
nam poda Hall-Petchova enačba (10), ki še posebej velja za mikro legirana jekla. [10]
𝜎𝑦 = 𝜎0 + 𝑘𝑦 𝑑 −1⁄2

(10)

Kjer je sta σ0 napetost potrebna za drsenje dislokacij in ky konstanta. Konstanta ky je
odvisna od jakosti vezave med dislokacijami in primesnimi atomi in števila razpoložljivih
drsnih sistemov. [10]
Dodatek legirnih elementov, predvsem karbidonitrido tvorcev (Nb, Ti, V) ima prvoten
namen zmanjšanja kristalnih zrn med vročim valjanjem, povzročajo pa tudi disperzijsko
utrjevanje jekla. V procesu vročega valjanja mikro legiranih jekel sodelujejo najmanj trije
mehanizmi utrditve jekel. Najprej mehanizem utrjevanja trdne raztopine, nato mehanizem
udrobnjevanja kristalnega zrna in nazadnje še disperzijsko utrjevanje. Rezultat tega je visoka
meja plastičnosti. [10]
Na spodnji sliki (slika 6) imamo predstavljen primer koncepta vročega valjanja, s
shematičnim prikazom mikrostrukture. V industriji se danes največ jekla z načrtovanimi
končnimi lastnostmi izdela s pomočjo vročega valjanja.
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Slika 6: Shematični prikaz koncepta vročega valjanja, s pripadajočimi mikrostrukturami. [4]

2.7 Jeklo NICRODUR 400
Klasifikacija jekla glede na ogljik je maloogljično malo legirano oz. mikro legirano
obrabno obstojno jeklo. Podjetje ACRONI d.o.o., je to skupino jekel poimenovalo s
komercialnim imenom NICRODUR. Jeklo NICRODUR 400 je obrabno obstojno jeklo s
trdoto med 360 HBW in 440 HBW. Ekvivalent tega jekla je jeklo 17MnCr 5-3 (Stahl eisen
liste). V tabeli (tabela 1) je kemijska sestava jekla NICRODUR 400, z maksimalnimi
vrednostmi legirnih elementov. Podan je tudi ogljikov ekvivalent (Cev), za plošče debeline od
6 mm do 25 mm. Jeklo odlikujeta visoka trdota in trdnost, ob dobri žilavosti, zato je jeklo
primerno za velik spekter uporabe, kjer je potrebna visoka obrabna obstojnost. Mehanske
lastnosti jekla so predstavljene v tabeli 2. Jeklo ima dobro varivost, preoblikovalnost in
obdelovalnost. Takšne lastnosti pa dosežemo le z dobrim poznavanjem procesov in vplivov
parametrov termomehanske obdelave na razvoj mikrostrukture, kar se kaže na končnih
mehanskih lastnostih. Jeklo se uporablja predvsem za proizvodnjo buldožerjev, tovornih vozil
v kamnolomih, tovornjakov in ostalih tovornih vozil, raznih delov strojev, orodij in
transportnih linij za pridobivanje rude, orodij za obdelovanje kovin (rezanje robov, noži,
zobniki, ležaji, itn.) in še kje.
Jeklo je izdelano s pomočjo vročega valjanja, kjer vroče valjamo plošče, ki imajo
deformirano feritno / perlitno / bainitno mikrostrukturo po valjanju. Načrtovane končne
lastnosti jekla in mikrostrukturo lahko dosežemo s pravilno izbiro parametrov pri
termomehanski obdelavi. Ker jeklo spada v mikro legirana nizko ogljična jekla, imajo
karbidonitrido tvorci (Ti, V, Nb) med samo termomehansko obdelavo velik vpliv na
omejevanje rasti avstenitnega kristalnega zrna in končne mehanske lastnosti. Jeklo se prodaja
v kaljenem in poboljšanem stanju. Kar pomeni, da je tudi hitrost ohlajevanja pomemben
parameter za razvoj načrtovane mikrostrukture, ker pa mora imeti jeklo trdoto od 360 HBW –
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440 HBW, to pomeni, da mora mikrostruktura vsebovati konstituente z veliko trdoto
(predvsem martenzit). Debeline prodajanih plošč so od 8 mm pa do 110 mm.
V tabeli 1 imamo predstavljen ogljikov ekvivalent (Cev) za preiskovano jeklo
NICRODUR 400, za plošče debeline od 8 mm do 25 mm. Večja kot je vrednost Cev, večja je
občutljivost jekla na nastanek razpok (npr. pri upogibanju, varjenju). Legirni elementi
povečujejo Cev, posledica tega je, da je legirano jeklo trdnejše, slabše preoblikovalno in
varivo. [11]
Ogljikov ekvivalent se lahko uporablja za oceno trdote nastale toplotno vplivane cone
(pri varjenju). S pomočjo ogljikovega ekvivalenta, lahko varilec izračuna tudi največjo
dovoljeno oz. varno hitrost ohlajevanja vara. Izračunan je po enačbi (11), ki so jo razvili v
IIW (International Institute of Welding). Poznana pa je tudi novejša enačba (12), ki sta jo
razvila Ito in Bessyo, ki upošteva tudi bor in je tako uporabna za večji spekter jekel, kot prva.
Potrebno pa je povedati, da ogljikov ekvivalent z debelino plošče praviloma raste. Manjši kot
je ogljikov ekvivalent boljša je varivost, nekje do 0,46 je varivost dobra, nad to mejo pa je
slabša. [21]
Tabela 1: Kemijska sestava jekla NICRODUR 400 v mas.%. Maksimalne dovoljene vrednosti.

C
0,16

Si
1,0

CEV (11)

CEV (12)

0,46

0,41

Mn
1,5

P
0,012

S
0.002

𝑪𝑬𝑽 = 𝑪 +
𝑪𝑬𝑽 = 𝑪 +

Cr
0,8

Ni
0,5

Mo
0,5

𝑴𝒏 𝑵𝒊 + 𝑪𝒖 𝑪𝒓 + 𝑴𝒐 + 𝑽
+
+
𝟔
𝟏𝟓
𝟓

B
0,004
(11)

𝑺𝒊 𝑴𝒏 + 𝑪𝒖 + 𝑪𝒓 𝑵𝒊 𝑴𝒐 𝑽
+
+
+
+
+ 𝟓𝑩
𝟑𝟎
𝟐𝟎
𝟔𝟎 𝟏𝟓 𝟏𝟎

(12)

V tabeli 2 pa so prikazane orientacijske mehanske lastnosti preiskovanega jekla NICRODUR
400, za debelino 15 mm.
Tabela 2: Orientacijske mehanske lastnosti jekla NICRODUR 400 za debelino 15 mm.

Meja plastičnosti
[MPa]

Natezna trdnost
[MPa]

Trdota
[HBW]

Raztezek
[%]

Udarna žilavost (15mm
debel vzorec pri – 20°C) [J]

1000

1300

360 - 440

12

30

Proces vroče predelave je že bil opisan, na tem mestu pa bi se posvetili še vplivu
karbidonitrido tvorcev na vpliv rasti kristalnih zrn pri vročem valjanju. Vpliv niobija med
vročim valjanjem je shematično prikazan na spodnji sliki (slika 7), podoben vpliv imata tudi
titan in vanadij (ima visoko topnost v γ). Ker pa je v kemijski sestavi več titana, pričakujemo,
da se bodo tvorili titanovi karbonitridi. Mikrolegirni elementi v koncentracijah, ki so večje od
0,01 mas.% lahko kontrolirajo rast kristalnih zrn in razvoj mikrostrukture. Predvsem niobij in
titan omogočata udrobnjevanje mikrostrukture med samo fazo ogrevanja jekla na temperaturo
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vročega valjanja in ohlajanja, kar pa vpliva na končno mikrostrukturo in posledično mehanske
lastnosti jekla. V nadaljevanju bo predstavljen vpliv omejevanja rasti kristalnih zrn med
vročim valjanjem. [13]
Dokazano je bilo, da so niobijevi izločki, ki nastanejo med ogrevanjem jekla pred
vročim valjanjem na temperaturo avstenitizacije (okrog 1000 °C ali več, odvisno od sestave
jekla) veliki okrog 300 nm, 50 nm med samim valjanjem (okrog 800 °C) in 10 nm med
transformacijo avstenita (okrog 600 °C) med ohlajanjem jekla. Velikost karbidnih in nitridnih
delcev se z nižanjem temperature vročega valjanja zmanjšuje, kar je ugodno, kajti precipitati,
ki nastanejo na začetku so preveliki in bi bili neuporabni v nadaljnjem procesu. Potrebno pa je
poudariti, da je potrebno niobij (ali Ti, V) zadržati v trdni raztopini, da se lahko potem izloča
med vročim valjanjem v dovolj velikem številu in tako vpliva na ugoden razvoj
mikrostrukture. [13]
Med ponovnim segrevanjem jekla na temperaturo avstenitizacije se niobij začne
izločati in tako onemogoča prekomerno rast avstenitnih kristalnih zrn, takšen pojav zaradi že
prej omenjenega pojava sidranja mej oz. angleško »pinning effect«. Med kasnejšim
valjanjem, pod temperaturo rekristalizacije (okrog 900 °C), je gonilna sila proizvedena s
strani deformacijske energije (valjanjem), precipitirajo drobni niobijevi karbidi in/ali nitridi.
Ti drobni precipitati onemogočajo oz. zavirajo rekristalizacijo avstenitnih kristalnih zrn in s
tem grobo zrnato mikrostrukturo. Obstajajo določene empirične enačbe, s katerimi lahko
izračunamo vpliv niobija, titana in vanadija na rekristalizacijo in rast kristalnega zrna. Le-ti
legirni elementi vplivajo tudi na transformacijo avstenita v ferit med ohlajanjem, precipitati
karbonitridov se lahko pojavijo v feritni mikrostrukturi in tako povečajo trdnost. [13]

Slika 7: Shematični prikaz pojava sidranja mej med vročim valjanjem. [13]
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3. Eksperimentalni del
V nadaljevanju bo preiskovano jeklo NICRODUR 400. Za karakterizacijo jekla smo
uporabili več različnih znanstvenih metod, razdelimo jih lahko v tri glavna področja in sicer:
metalografska analiza, analiza mehanskih lastnosti in termodinamska analiza.

3.1. Kemijska analiza jekla
Še pred metalografsko analizo, pa smo naredili analizo kemijske sestave
preiskovanega jekla NICRODUR 400. S pomočjo optičnega emisijskega spektrometra (OES)
ARL MA-310 OES (Optical Emission Spectrometry), smo natančno določili vsebnosti vseh
legirnih elementov razen ogljika in dušika. Za ogljik smo uporabili analizator kemijskih
elementov LECO-CS600, ki se uporablja za določanje ogljika in žvepla v anorganskih
materialih. Dušik pa smo določili s pomočjo analizatorja kemijskih elementov LECO-TC500,
ki se uporablja za ugotavljanje dušika in kisika v anorganskih materialih.

3.2 Metalografska analiza
S pomočjo metalografske analize smo analizirali mikrostrukturo jekla, določili
mikrostrukturne sestavine v jeklu, ocenili velikost kristalnih zrn in vsebnost nekovinskih
vključkov.
3.2.1 Priprava metalografskih vzorcev
Najprej smo vzorce mehansko zbrusili. Brušenje je mehanski postopek, ki se uporablja
za odstranitev grobe hrapavosti na raziskovalni površini, ki je nastala pri jemanju vzorca. Po
brušenju vzorcev je sledilo poliranje, postopek priprave metalografskih vzorcev, pri katerem
odstranimo še zadnjo stopnjo hrapavosti, ki je nastala pri brušenju. [14, 15] Po končanem
poliranju, so vzorci pripravljeni za metalografsko analizo. Vsi vzorci so bili jedkani z 2 %
raztopino Nitala (Nital je raztopina alkohola in dušikove kisline). Namreč priprava vzorcev je
ključnega pomena, da bomo lahko pregledali in analizirali dobljeno mikrostrukturo.
3.2.2 Svetlobna mikroskopija (SM)
Preiskava vzorcev je potekala s pomočjo svetlobnega mikroskopa znamke OLYMPUS
(slika 8), z njegovo pomočjo smo določevali mikrostrukturne sestavine v preiskovanih
vzorcih.

32

Slika 8: Svetlobni mikroskop znamke OLYMPUS, z digitalno kamero, ki je povezana z računalnikom.

3.2.3

Vrstična

elektronska

mikroskopija

(SEM)

in

energijska

disperzijska

spektroskopija rentgenskih žarkov (EDS)
Mikrostrukturno analizo smo opravili tudi s pomočjo vrstične elektronske
mikroskopije (SEM), dobljene rezultate smo analizirali in določevali mikrostrukturne
sestavine preiskovanih vzorcev. Z metodo energijsko disperzijske spektroskopije rentgenskih
žarkov, smo ugotavljali kemijsko sestavo mikrostrukturnih sestavin (izceje, karbidi, nitridi,
itd.). Preiskave so potekale z vrstičnim elektronskim mikroskopom, JEOL JSM-5610 (slika
9), pri pospeševalni napetosti 20 kV.

Slika 9: Vrstični elektronski mikroskop, znamke JEOL.

3.2.4 Velikost kristalnih zrn
Velikost kristalnih zrn smo določali po standardu ASTM E112-10. Povprečno velikost
zrn smo izmerili po klasični linijski metodi. Vzorci morajo biti metalografsko pripravljeni, da
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lahko pod svetlobnim mikroskopom analiziramo končno mikrostrukturo preizkušanca. Po
standardu določimo povprečen premer kristalnih zrn na merjenem področju, število kristalnih
zrn v merjenem področju in povprečno površino kristalnega zrna. Premer kristalnih zrn smo
določevali pri 100x povečavi, kot je to predpisano v standardu. Linijska metoda temelji na
osnovnem principu, kjer določimo velikost kristalnih zrn na podlagi štetja kristalnih zrn, ki jih
seka dovolj dolga daljica (sekati mora vsaj 50 kristalnih zrn). Takšnih daljic potegnemo čim
več, na različnih področjih po preseku preizkušanca, da dobimo čim bolj natančno povprečno
velikost kristalnih zrn. Rezultate nato primerjamo z lestvico velikosti kristalnih zrn po
standardu ASTM E112-10, kjer kristalna zrna razdelimo glede na število velikosti kristalnega
zrna (G). Večje kot je število, manjši je povprečni premer kristalnih zrn. [18]
3.2.5 Določevanje vsebnosti nekovinskih vključkov
Vsebnost nekovinskih vključkov smo določevali po standardu ASTM E45-13, metoda
A. V standardu je opredeljenih nekaj metod, ki jih lahko razdelimo na makroskopske in
mikroskopske. Uporabljajo se predvsem slednje, ki imajo 5 metod in sicer A, B, C, D in E.
Vključki so pri teh metodah karakterizirani glede na velikost, obliko, koncentracijo in
porazdelitev. Za mikroskopske metode imamo priložene primerjalne tabele iz katerih
določimo intenzivnost posameznega tipa nekovinskih vključkov.
Po metodi A (metoda je podobna Jernkontoretovi metodi iz leta 1936), mora imeti
vzorec vsaj 0,5 mm2 spolirane površine, ki jo nato pod svetlobnim mikroskopom pri 100x
povečavi analiziramo. Čez opazovano območje izrišemo kvadrat, ki ima stranico 71 mm. Nato
razdelimo nekovinske vključke v 4 vrste in sicer v A (sulfidni), B (aluminati), C (silikati) in D
(oksidi sferičnih oblik). V naslednjem koraku ločimo vključke še po debelini oz. premeru v
dve kategoriji in sicer v tanjše in debelejše. Po končani klasifikaciji vključkov določimo
stopnjo intenzivnosti za posamezen tip vključka. Večji kot je faktor intenzivnosti, večji je
premer vključkov. [20]

3.3 Dilatometrija
S pomočjo dilatometra znamke LINSEIS (slika 10), smo opravili dilatometrske
preiskave, kjer smo spreminjali hitrost ohlajanja jekla. Vzorce smo ogrevali iz sobne
temperature do temperature avstenitizacije 930 °C. Preiskave v dilatometru so potekale v
inertni zaščitni atmosferi argona. Vse kontinuirno ohlajane vzorce, ki smo jih ohlajali pri
različnih hitrostih ohlajevanja (0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10; 25; 50; 100 °C·s-1) smo zadržali na
temperaturi avstenitizacije (930 °C) 15 minut. Namen dilatometrske analize je bil ugotavljanje
temperature premen oz. transformacij avstenita, pri kontinuirnem ohlajanju jekla. Vzorcem, ki
so bili uporabljeni v dilatometrski analizi smo tudi izmerili trdote in pregledali končno
mikrostrukturo po ohlajanju, ter določili mikrostrukturne sestavine.

34

Slika 10: Dilatometer znamke LINSEIS L78 Quenching Dilatometer, ki je bil uporabljen za eksperimentalno
delo.

3.4 Jominy preizkus kaljivosti
Jominy preizkus kaljivosti smo opravili po standardu ISO 642:1999. Namen preizkusa
je bil določiti globino prekaljivosti preiskovanega jekla NICRODUR 400 in pripadajočo
ohlajevalno hitrost. Določili pa smo tudi ohlajevalno hitrost za minimalno načrtovano trdoto
(360 HBW).
Na spodnji sliki (slika 11) imamo vzorec, ki je bi uporabljen v preizkusu. Po
standardu, mora imeti klasični preizkušanec premer 25 mm in dolžino 100 mm. Preizkus je
sestavljen iz segrevanja cilindričnega preizkušanca na določeno temperaturo avstenitizacije.
Čas segrevanja in zadržanja na tej temperaturi morata biti vnaprej določena. Nato sledi
kaljenje z vodno prho na eni strani preizkušanca, parametri kaljenja morajo biti točno
določeni in ni priporočeno, da odstopajo. Po kaljenju sledi še merjenje trdote na določenih
mestih preizkušanca. [16] Po merjenju trdot smo s pomočjo podatkov izrisali diagram, trdote
v odvisnosti od oddaljenosti od mesta kaljenja.
Naredili smo dva preizkusa in sicer prvi vzorec je bil iz preiskovanega jekla
NICRODUR 400, katerega sestava je podana v tabeli 3. Drugi Jominy preizkušanec pa je bil
iz enakega jekla druge šarže s sestavo navedeno v tabeli 4 in ima malenkostno višji ogljikov
ekvivalent (CEV). Prvi vzorec, je bil segret na temperaturo avstenitizacije 920 °C, tam smo ga
zadržali 15 min in ga nato kalili s pomočjo vodne prhe, kot je predpisano po standardu za
Jominy preizkus.
Drugi vzorec je bil pred Jominy preizkusom sferoidizacijsko žarjen na 700 °C za 120
min na temperaturi žarjenja. Namen tega je dobiti bolj homogeno razporeditev karbidov po
celotnem preiskovanem vzorcu. Nato smo jeklo segreli na temperaturo avstenitizacije 930 °C,
tam smo ga zadržali 15 min in ga nato ohlajali na zraku (normalizacija). Cilj te toplotne
obdelave je bil doseči čim drobnejšo mikrostrukturo in s tem omejiti prekaljivost na račun
potencialnega razraščanja prvotnih avstenitnih kristalnih zrn, pri dejanskem kaljenju. Po
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končanem ohlajanju smo vzorec še enkrat segreli na temperaturo avstenitizacije, ampak tokrat
na enako, kot pri prvem vzorcu na 920 °C. Z nižjo temperaturo smo se izognili nevarnosti
rasti prvotnih avstenitnih kristalnih zrn. Na tej temperaturi smo ga zadržali 15 min in ga nato
kalili s pomočjo vodnih prh, kot je to predpisano v standardu za Jominy test. Namen Jominy
preizkusa pri drugem vzorcu, je bil torej ugotoviti vpliv efekta predhodne toplotne obdelave
na doseženo globino prekaljivosti.

Slika 11: Vzorec, ki je bil uporabljen v Jominy preizkusu, vidni so tudi odtisi, ki so nastali pri merjenju trdot.

3.5 Mehanski preizkusi
S pomočjo mehanskih preizkusov smo določili mehanske lastnosti preiskovanega
jekla. Posamezne uporabljene metode, nameni in pogoji preizkusov, bodo predstavljeni v
nadaljevanju.
3.5.1 Natezni preizkus
S pomočjo nateznega preizkusa ugotavljamo mejo elastičnosti, mejo plastičnosti,
natezno trdnost, razteznost, zoženje in modul elastičnosti preiskovanega materiala. [3]
Natezni preizkus je eden od temeljnih mehanskih preizkusov, pri katerem preizkušani
material obremenimo z enoosno napetostjo, ki enakomerno narašča. Natezni preizkus smo
opravili v skladu s standardom ASTM E8/E8M-09. Vzorec je bil standardne okrogle oblike,
po koncu preizkusa smo izmerili skrček preizkušanca in pa raztezek, ter izpisali izmerjene
podatke iz trgalnega stroja (Rm). S pomočjo nateznega preizkusa smo za preiskovano jeklo
NICRODUR 400 izmerili, raztezek (A50), mejo plastičnosti (Rp02) in natezno trdnost (Rm).
[22]
3.5.2 Upogibni preizkus
Upogibni preizkus nam poda oceno duktilnosti na dano trdnost preizkušenega jekla
NICRODUR 400. Poznamo tri točkovni in štiri točkovni upogibni preizkus, vsakega posebej
opisuje predpisan standard. Upogibni preizkus smo opravili po standardu ASTM E290-09,
preizkus je poznan tudi pod imenom prosti upogibni preizkus. Pri preizkusu imamo dva
podporna valja in en tlačni valj, vsi valji imajo enake radije (r). Polmer trna je r = 3debelina.
valjev in dolžina med podpornima valjema je 10debelina. Po upogibu se vzorec optično
pregleda, če ni razpok na zunanji površini preizkušanca. Rezultati bodo podani, kot razmerje
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med radijem tlačnega valja in debelino preizkušanca, ter kot razmerje med širino med
podpornima valjema in debelino preizkušanca. Upogibni preizkus smo opravili tako v prečni,
kot v vzdolžni smeri. [23]
3.5.3 Udarni preizkus
Slednji preizkus se uporablja za določanje udarne žilavosti. Poznamo udarni preizkus,
kjer ima preizkušanec zarezo ali pa je le-ta brez zareze. Preizkus je poznan tudi pod imenom
Charpy udarni preizkus, pri katerem kladivo z določeno maso spustimo iz določene višine, da
udari ob preizkušanca ob tem pa izmerimo energijo loma. [9]
Udarni preizkus smo opravili v skladu s standardom SIST EN ISO 148-1:2010,
preizkušanec je imel V zarezo. Preizkušanec je imel dimenzije 10 mm x 10 mm x 55 mm. Pri
preizkusu smo uporabili 300 J kladivo, temperatura je bila – 20 °C. Namen je bil ugotoviti
lomno žilavost preiskovanega jekla NICRODUR 400. [24]
3.5.4 Preizkus trdote
Trdoto preizkušancev smo izmerili po standardu EN ISO 6507-1:2005, ki
standardizira merjenje trdote po Vickersu. Po standardu razdelimo trdote glede na uporabljeno
silo pritiska in sicer v makro trdoto, mikro trdoto in vmesno stopnjo. V prvem primeru so sile
pritiska od 50 N (HV 5) do 1000 N (HV 100) in več, v primeru mikro trdote pa so sile pritiska
od 0,09 N (HV 0,01) do 1 N (HV 0,1). V vmesnem področju pa imamo sile od 2 N (HV 0,2)
pa do 30 N (HV 3). [7] Merjenje trdote je bilo opravljeno z univerzalnim merilcem trdote
znamke Zwick - ZHU 2,5 (slika 12), s pomočjo katerega lahko merimo tudi trdote po Brinellu
in Rockwellu. Vsi rezultati trdot, ki bodo predstavljeni nadaljevanju so bili pretvorjeni tudi v
HBW, namreč načrtovano področje trdote za preiskovano jeklo NICRODUR 400 je podano v
HBW.

Slika 12: Univerzalni merilec trdote znamke Zwick.
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3.6 Termodinamska analiza
S pomočjo programskega orodja Thermo-Calc, smo za preiskovano jeklo NICRODUR
400, izrisali ravnotežni izopletni fazni diagram. Thermo-Calc je termodinamska programska
oprema, ki se uporablja skupaj z termodinamsko podatkovno bazo. S pomočjo termodinamske
analize smo dobili ravnotežne karakteristične temperature (Ae1 in Ae3) za preiskovano jeklo
NICRODUR 400. Za izris diagrama, smo uporabili termodinamsko podatkovno bazo TCFE7,
ki se uporablja pri termodinamskih izračunih za vse vrste jekel in železovih zlitin.
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4. Rezultati in diskusija
Dobljeni rezultati, ki smo jih dobili pri eksperimentalnem delu, predstavljajo zelo
pomemben del pri sami karakterizaciji preiskovanega jekla. V nadaljevanju bodo le-ti
predstavljeni in analizirani.

4.1 Kemijska analiza
Kemijska analiza preiskovanega jekla NICRODUR 400, je predstavljena v tabeli 3. Za
vse nadaljnje analize in preizkuse bo imelo jeklo isto kemijsko sestavo. Pripadajoči ogljikov
ekvivalent za preiskovano jeklo je 0,42 in je pod maksimalno vrednostjo 0,46.
Tabela 3: Kemijska sestava preiskovanega jekla NICRODUR 400.

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

0,15

0,86

0,84

0,009

0,001

0,41

0,15

0,14

Mo

V

Ti

Nb

Al

N

CEV

0,146

0,005

0,023

0,005

0,055

0,0044

0,42

Pri Jominy preizkusu pa smo uporabili tudi drugo šaržo jekla NICRODUR 400, katere
kemijska sestava je predstavljena v tabeli 4, s pripadajočim ogljikovim ekvivalentom (C ev), ki
je v tem primeru 0,47. Kot je razvidno iz rezultatov, je kemijska sestava jekel zelo podobna,
ogljikov ekvivalent pa ima jeklo iz druge šarže rahlo večji (za 0,05). Zaradi večjega
ogljikovega ekvivalenta, ima to jeklo rahlo večjo prekaljivost napram jeklu s sestavo v tabeli
3, toda to ne vpliva na rezultate.
Tabela 4: Kemijska sestava druge šarže jekla NICRODUR 400.

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

Mo

V

Ti

0,16

0,60

0,91

0,007

0,001

0,53

0,16

0,18

0,15

0,005

0,026

Nb

Al

N

W

Sn

Zr

Co

Pb

Sb

Ca

0,005

0,029

0,0058

0,01

0,01

0,002

0,006

0,001

0,009
0,003
CEV = 0,47

4.2 Pregled valjanega stanja jekla NICRODUR 400
Namen pregleda valjanega stanja preiskovanega jekla NICRODUR 400, je bil
razumeti vpliv predhodne mikrostrukture na končne mehanske lastnosti in na razvoj končne
mikrostrukture.
Mikrostruktura, na sliki 13 prikazuje jeklo v vroče valjanem stanju in predstavlja
osnovo za nadaljnjo toplotno obdelavo jekla, v kontekstu nukleacije in rasti prvotnih
avstenitnih kristalnih zrn, ko jeklo segrevamo med temperaturi Ac1 in Ac3. Le-ta je v
valjanem stanju sestavljena predvsem iz ferita in perlita, v jedru pa lahko opazimo
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neprekinjen pas bainita / perlita (slika 13 c) in d) – označeno s krogcem), kar nakazuje na
kemijsko nehomogenost (izcejanje) in končno valjanje pri nižjih temperaturah (~750 °C).
Pri valjani mikrostrukturi (slika 13) opazimo trakavost, ki je odvisna od večjega
števila parametrov. Med najpomembnejše parametre štejemo kemijsko sestavo (s poudarkom
na znan vpliv mangana na pojav trakavosti - 2.4.1 Nehomogenosti in napake v jeklih), način
litja – v našem primeru enožilno kontinuirno litje (izbira geometrije kokile, načina primarnega
ohlajevanja,...), ki definira makroizcejalno naravo in nenazadnje način valjanja. Predvsem
način valjanja je pomemben s stališča razvoja mikrostrukturnih sestavin v odvisnosti od
dosežene ohlajevalne hitrosti naravnega ali prisilnega ohlajevanja. Tako lahko dosežemo pri
naravnem ohlajevanju debelejših presekov ob nizkem ogljikovem ekvivalentu (CEV) značilno
feritno-perlitno mikrostrukturo, pri tanjših presekih (kot v našem primeru) pa v območju
lokalnega povišanja ogljikovega ekvivalenta (CEV) zaradi mikro izcejanja tudi delno
difuzijske produkte, kot je bainit. Zaradi tega hitrost naravnega ohlajevanja tankih plošč
zadostuje za razvoj bainita, le v sredinskem območju oz. na področju pozitivnih izcej. Takšna
mikrostrukturna heterogenost nam lahko povzroča težave pri nadaljnji toplotni obdelavi,
predvsem pri nižjih hitrostih ohlajevanja. Podrobneje bomo mikrostrukturo in mikrostrukturne
sestavine po ohlajanju pri različnih hitrostih ohlajevanja opisali v nadaljevanju.
Opazimo pa tudi, da so pri temperaturi začetnega valjanja obstojni Ti[C,N] (slika 13 d)
- vključek oranžne barve). Večji precipitati praviloma ne vplivajo na velikost kristalnih zrn.
Izmerjene trdote so normalne za feritno / perlitno mikrostrukturo (160 HB), v jedru so trdote
višje (163 HB), predvsem na račun delno difuzijskih mikrostrukturnih sestavin (bainit), ki se
pojavljajo v mikrostrukturi.

4.3 Določevanje vsebnosti nekovinskih vključkov
Določevanje vsebnosti nekovinskih vključkov v preiskovanem jeklu NICRODUR 400,
smo opravili v skladu s standardom ASTM E45-13, po metodi A. Opis postopka ocene je
opisan v poglavju 3.2.5 Določevanje vsebnosti nekovinskih vključkov. Rezultati so podali, da
je faktor vpliva vseh tipov vključkov (A, B, C in D) 0,5. To je najmanjši možni faktor vpliva,
torej so vključki majhni in ne bodo negativno vplivali na funkcionalne lastnosti preiskovanega
jekla. V primeru vključkov tipa A, to pomeni, da povprečna velikost vključkov ne presega
12,7 mm, pri 100x povečavi. Za vključke tipa B, to pomeni, da niso v povprečju večji od 7,7
mm, pri 100x povečavi. Vključki tipa C v povprečju niso večji od 7,6 mm in D od 4 mm pri
100x povečavi.

40

(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 13: Mikrostruktura jekla po vročem valjanju a) površina (ferit in perlit); b) površina (ferit in perlit); c)
jedro (ferit, perlit in bainitni pas); d) jedro (ferit, perlit in bainitni pas).

4.4 Razvoj in izdelava CCT diagrama
Izdelava transformacijskega diagrama je potekala s pomočjo dilatometrije,
metalografske analize, merjenja trdot in Jominy testa. Dobljeni rezultati le-teh raziskav so
nam podali dovolj podatkov, za izris CCT diagrama za jeklo NICRODUR 400.
4.4.1 Dilatometrija
S pomočjo dilatometrije smo spremljali temperaturne premene faznih transformacij
avstenita med ohlajanjem jekla, pri različnih ohlajevalnih hitrostih. Za razlago dilatometrskih
krivulj in pravilno interpretacijo le-teh smo si pomagali z dvema člankoma, ki sta bila
objavljena v znanstvenih revijah. [17, 19]
Na spodnjih grafih (slika 14) so predstavljene dilatometrske krivulje, s pomočjo
katerih smo določili temperature faznih transformacija avstenita. Le-te so nam služile, kot
pomoč pri izrisovanju krivulj na CCT diagramu. S pomočjo dilatometrskih krivulj smo
določili začetek fazne transformacije avstenita v ferit, perlit, bainit in martenzit. V
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nadaljevanju bodo predstavljene tri karakteristične dilatometrske krivulje, ostali rezultati
dilatometrije pa so prikazani v Prilogi 1.
Tako imamo v vzorcu, ki je ohlajen z 0,1 °C·s-1 (slika 14 a) in b), v končni
mikrostrukturi ferit in perlit, kar smo v nadaljevanju tudi potrdili s pomočjo mikroskopije. Na
dilatometrski krivulji (slika 14 a) in b) zasledimo tri t.i. kritični točki in sicer začetek
transformacije avstenita v ferit in začetek transformacije avstenita v perlit in konec
transformacije avstenita v perlit. Pri vzorcu, ki je bil ohlajan s 5 °C·s-1 (slika 14 c) in d)
imamo na dilatometrski krivulji dve točki in sicer začetek transformacije avstenita v bainit in
konec transformacije. V vzorcu, ki je bil ohlajen s 100 °C·s-1 (slika 14 e) in f) pa imamo
predvsem martenzitno mikrostrukturo. Na tej dilatometrski krivulji imamo dve kritični točki
in sicer začetek transformacije avstenita v martenzit in konec transformacije avstenita v
martenzit. S pomočjo rezultatov, smo dobili osnovne točke oz. temperature transformacij pri
različnih ohlajevalnih hitrostih, ki nam služijo kot osnova za izdelavo CCT diagrama.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
Slika 14: Dilatometrske krivulje; (a) in (b) hitrost ohlajevanja jekla 0,1 °C·s-1; (c) in (d) hitrost ohlajanja
5 °C·s-1; (e) in (f) hitrost ohlajanja 100 °C·s-1. Rdeča krivulja v primerih (b), (d) in (f) predstavlja odvod
dilatometrske krivulje.
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4.4.2 Razvoj mikrostrukture in trdota pri različnih ohlajevalnih hitrostih
Rezultate dilatometrskih krivulj smo primerjali tudi z mikrostrukturami, pri istih
hitrostih ohlajevanja. Vsakemu vzorcu, smo izmerili trdoto, tako da smo lahko na podlagi
trdote, dilatometrske krivulje in mikrostrukture določili mikrostrukturne sestavine, ki so se
pojavljale. Na spodnjih slikah (slika 15) vidimo razliko med mikrostrukturo jekla
NICRODUR 400, ohlajenega pri hitrosti ohlajevanja 0,1 °C·s-1 (a), pri 0,3 °C·s-1 (b), 5 °C·s-1
(c) in 50 °C·s-1 (d). Za lažjo predstavo so vse hitrosti ohlajevanja označene tudi na CCT
diagramu (slika 18). Poleg ohlajevalnih hitrosti (slika 15) so v oklepaju pripisane tudi
mikrostrukturne sestavine, ki so prikazane. Trdote so za lažje primerjanje rezultatov v
nadaljevanju preračunane iz HV v HBW. Predstavljenih je le nekaj ključnih mikrostruktur,
ostale so prikazane v Prilogi 1, skupaj s pripadajočimi dilatometrskimi krivuljami, hitrostmi
ohlajevanja in trdotami.
Mikrostruktura jekla prikazana na sliki 15 a) nastala pri 0,1 °C·s-1 je sestavljena
predvsem iz ferita in perlita (s trdoto 160 HV oz. 152 HBW), mikrostruktura na sliki 15 b), ki
nastane pri ohlajanju z 0,3 C·s-1 je še vedno pretežno iz ferita in perlita, mestoma pa že
opazimo tudi bainitna področja. Izmerjena trdota je 168 HV oz. 160 HBW. Bainitna področja,
ki so na spodnji sliki (slika 15 b) označena, so posledica prečkanja bainitnega nosu na CCT
diagramu oz. prečkanja začetka bainitne transformacije. Bainita je sicer zelo malo in je
nehomogeno razporejen, ker je hitrost ohlajevanja še vedno premajhna za popolno
transformacijo avstenita v bainit. Pri tretjem vzorcu, ohlajenem z 5 °C·s-1 (slika 15 c), je
mikrostruktura sestavljena predvsem iz bainita, ter majhnega deleža ferita, trdota pa je 264
HV oz. 251 HBW. Pri četrtem vzorcu (slika 15 d) imamo samo martenzit (413 HV oz. 393
HBW). Višja kot je temperatura martenzitne premena večji vpliv ima samopopuščanje na
razvoj končne mikrostrukture in nižje so mehanske lastnosti, predvsem trdota, toda
ohlajevalne hitrosti morajo biti kritične oz. zelo visoke.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Slika 15: Mikrostruktura preiskovanega jekla NICRODUR 400 pri različnih hitrostih ohlajevanja (a) 0,1 °C·s-1
(ferit in perlit), (b) 0,3 °C·s-1 (ferit, perlit in bainitna področja), (c) 5 °C·s-1 (bainit, ferit) slikano z vrstičnim elektronskim
mikroskopom (SEM) in (d) 50 °C·s-1 (martenzit).

Preiskovanim vzorcem, smo izmerili tudi trdote. Na spodnji sliki (slika 16) je prikazan
graf, ki prikazuje trdoto jekla NICRODUR 400 v odvisnosti od hitrosti ohlajevanja. Rezultati
so pokazali, da za doseganje načrtovane trdote (360 HBW – 440 HBW), potrebujemo hitrost
ohlajevanja večje od 22 °C·s-1. Namreč pri tej hitrosti ohlajevanja je trdota preiskovanega
jekla 360 HBW oz. 376 HV, kar pa ustreza minimalni načrtovani trdoti za preiskovano jeklo
NICRODUR 400.
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Slika 16: Trdota v odvisnosti od ohlajevalne hitrosti.

4.4.3 Jominy preizkus kaljivosti
S pomočjo Jominy testa smo določali kaljivost, kajti pri jeklu NICRODUR 400 je
pomembno, da imamo martenzitno / bainitno mikrostrukturo tudi v jedru, da lahko
zagotovimo trdoto po celotnem preseku. Tako nam je Jominy test podal rezultate, kako se
jeklo obnaša med kaljenjem, kako se spreminja hitrost ohlajevanja in posledično trdota z
oddaljenostjo kaljenega čela jekla. Stanje in predhodna toplotna obdelava vsakega vzorca sta
opisana v poglavju 3.4 Jominy preizkus kaljivosti. Kemijska sestava posameznega vzorca pa
je podana v poglavju 4.1 Kemijska sestava. Vzorec druge šarže jekla NICRODUR 400
(označen kot Žarjen na sliki 17) ima manjši padec trdote po preseku, kot vzorec (označen kot
Brez TO), ki ni bil predhodno žarjen. Kljub vsemu na površini lahko dosegamo v obeh
primerih s pomočjo ustrezne predgretosti plošče enake načrtovane trdote za jeklo
NICRODUR 400 (360 HBW) tudi pri nižjih hitrostih ohlajevanja.
Za doseganje trdote 360 HBW in več moramo vzorec, ki ni bil predhodno žarjen
ohlajati z 32 °C·s-1 in več, med tem, ko moramo vzorec, ki je bil predhodno žarjen ohlajati
vsaj z 26 °C·s-1. Razlog za večjo prekaljivost jekla (slika 17), ki je bil predhodno žarjen, pa
tiči tudi v nekoliko večjem ogljikovem ekvivalentu, toda zasluge za večjo prekaljivost lahko
pripišemo tudi predhodnemu žarjenju. Namreč, zaradi sfereoidizacijskega žarjenja je nastal v
mirostrukturi zrnati perlit, tako da so karbidni delci v mikrostrukturi bolj enakomerno
porazdeljeni. Posledično je na temperaturi avstenitizacije raztapljanje karbidov bolj
enakomerno. Nasičenje prvotnih avstenitnih kristalnih zrn z legirnimi elementi in ogljikom je
tako učinkovitejše in je ključno za dosego večje globine kaljivosti.
Iz diagrama HRC=f(%C) določimo trdoto jekla glede na vsebnost ogljika, tam kjer je v
mikrostrukturi 50 % martenzita, za jeklo z 0,15 mas.% C je to pri trdoti 29 HRC oz. 280
HBW. To trdoto nato odčitamo na pripadajočem Jominy diagramu in ji določimo t.i. Jominy
razdaljo oz. v tem primeru globino prekaljivosti, to je globina pri kateri imamo v
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mikrostrukturi 50 % martenzita, kar je v primeru vzorca, ki ni bil predhodno žarjen pri 12
mm. Pripadajoča hitrost ohlajevanja je bila 19 °C·s-1. Pri predhodno žarjenem vzorcu, pa je
globina prekaljivosti 20 mm, pripadajoča hitrost ohlajevanja pa je okrog 8 °C·s-1. Določili
smo še trdote, tam, kjer je v mikrostrukturi 80 %, 90 % in 99 % martenzita, za preiskovano
jeklo znašajo 33 HRC oz. 311 HBW, 36 HRC oz. 340 HBW in 41 HRC oz. 382 HBW.
Vzorec, ki ni bil predhodno žarjen moramo ohlajati, da dobimo 80 % martenzita z 21 °C·s-1,
da 90 % z 32 °C·s-1 in 99 % z več kot 50 °C·s-1. Pri vzorcu, ki je bil predhodno žarjen pa za
80 % martenzita z 10 °C·s-1, za 90 % z 17 °C·s-1 in za 99 % z več kot 37 °C·s-1. S tem je še
enkrat dokazano, da je efekt žarjenja, pregretosti oz. držanja na temperaturi avstenitizacije
ključen za globino prekaljivosti in posledično za manjše hitrosti ohlajevanja za doseganje
predpisane trdote.

(a)

(b)
Slika 17: Prikazana imamo dva grafa, ki prikazujeta rezultate Jominy testa in sicer (a) trdoto v odvisnosti od
razdalje in (b) trdoto in hitrost ohlajevanja v odvisnosti od razdalje oz. globine.

47

4.4.4 Izračun temperatur premen s pomočjo empiričnih enačb
Temperaturi premen A1 in A3 smo označili s pomočjo Thermo-Calc-a. Ms in Bs
temperaturi smo izračunali s pomočjo empiričnih enačb. Za izračun Ms temperature smo
uporabili 3 enačbe in sicer Steven in Haynesovo (11), ter Andrewsovi (12,13) [4]:
𝑀𝑆 (°𝐶) = 561 − 474𝐶 − 33𝑀𝑛 − 17𝐶𝑟 − 17𝑁𝑖 − 21𝑀𝑜

(11)

𝑀𝑆 (°𝐶) = 539 − 423𝐶 − 30,4𝑀𝑛 − 12,1𝐶𝑟 − 17,7𝑁𝑖 − 7,5𝑀𝑜

(12)

𝑀𝑆 (°𝐶) = 512 − 453𝐶 − 16,9𝑁𝑖 + 15𝐶𝑟 − 9,5𝑁𝑖 + 217(𝐶)2 − 71,5(𝐶)(𝑀𝑛) −
67,6(𝐶)(𝐶𝑟)
(13)
Rezultat prve enačbe je 448 °C, druge 441 °C in tretje 438 °C, rezultati dilatometrije
pa so pokazali, da je Ms temperatura okrog 430 °C.
Za izračun Bs temperature pa smo uporabili Steven in Haynes-ovo enačbo (14), ki se
uporablja za nizko ogljična kaljena jekla, ki vsebujejo od 0,1 do 0,55 mas.% ogljika. [4]
𝐵𝑆 (°𝐶) = 844 − 591𝐶 − 63𝑀𝑛 − 16𝑁𝑖 − 78𝐶𝑟

(14)

Izračunana Bs temperatura po zgornji enačbi je 667,5 °C, medtem, ko so rezultati
dilatometrije pokazali, da je področje Bs temperature okrog 630 °C.
4.4.5 CCT diagram
S pomočjo pridobljenih podatkov iz dilatometrskih krivulj, trdot in mikrostrukture pri
različnih hitrostih ohlajevanja in Jominy testa smo izrisali CCT diagram za preiskovano jeklo
NICRODUR 400. Temperaturi premen Ae1 in Ae3 smo označili s pomočjo Thermo-Calc-a.
Na spodnji sliki (slika 18), je predstavljen izrisan CCT diagram, na naslednji sliki (slika 19)
pa imamo dopolnjen CCT diagram s trdotami, mikrostrukturami in pripadajočimi
ohlajevalnimi hitrostmi. V Prilogi 2 sta priložena povečana CCT diagrama.
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Slika 18: CCT diagram preiskovanega jekla NICRODUR 400.

Slika 19: CCT diagram preiskovanega jekla NICRODUR 400, z vrisanimi hitrostmi ohlajevanja, pripadajočimi
mikrostrukturami in trdotami.
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4.5 Vpliv časa in temperature avstenitizacije na razvoj mikrostrukture
Vzorce smo segrevali do različnih temperatur avstenitizacije in sicer v temperaturnem
območju od 860 °C do 960 °C. Vzorce smo nato pri tej temperaturi ohranjali različno dolgo in
sicer 5, 15, 25 in 35 minut. Ko smo vzorce zadržali na določeni temperaturi dovolj dolgo, smo
jih kalili v vodi, vsakemu smo nato izmerili trdoto in pa določili velikost kristalnega zrna. S
pomočjo rezultatov smo določili optimalne temperature avstenitizacije pri različnih časih
zadržanja na temperaturi avstenitizacije. Rezultati se skladajo s teorijo, in sicer višja kot je
temperatura avstenitizacije, krajši časi zadržanja so potrebni za doseganje načrtovane trdote, v
našem primeru od 360 HBW do 440 HBW. Pri nižjih temperaturah avstenitizacije, pa
potrebujemo daljše čase zadržanja na temperaturi, za doseganje načrtovanih trdot. Kristalna
zrna začnejo prekomerno in neenakomerno rasti pri višjih temperaturah avstenitizacije in pa
daljših časih zadržanja.
Če jeklo zadržimo na temperaturi avstenitizacije 5 min, potem je optimalno
temperaturno področje med 880 °C in 940 °C, ker tako dosežemo načrtovano trdoto in imamo
še vedno majhna kristalna zrna. Pri 880 °C in času zadržanja 5 min je trdota jekla 373 HBW
oz. 388 HV, povprečna velikost prvotnih kristalnih zrn avstenita pa je 22,5 µm. Trdota nato
pri tem času s povišanjem temperature raste do 940 °C, kjer je 419 HBW oz. 448 HV,
povprečna velikost prvotnih kristalnih zrn avstenita pa je še vedno 22,5 µm. S povišanjem
temperature nad 940 °C, začnejo avstenitna kristalna zrna hitro rasti in tako nam poslabšajo
končne mehanske lastnosti.
Če čas zadržanja povečamo na 15 min, se optimalno temperaturno območje zniža in
sicer je med 880 °C in 900 °C. Pri avstenitizaciji na temperaturi 880 °C za 15 min in nato
kaljenju v vodi, ima jeklo 420 HBW oz. 442 HV, povprečna velikost prvotnih kristalnih zrn
avstenita pa je 22,5 µm. Na zgornji temperaturni meji avstenitizacije, ki je 900 °C pri tem
času zadržanja, je po kaljenju trdota jekla 430 HBW oz. 458 HV. Povprečna velikost prvotnih
kristalnih zrn avstenita pa je 22,5 µm.
Pri 25 minutnem času zadržanja jekla na temperaturi avstenitizacije je optimalno
področje prav tako med 880 °C in 900 °C, kajti nad 900 °C začnejo kristalna zrna avstenita
hitro rasti. Pri temperaturi avstenitizacije 880 °C je trdota jekla po kaljenju 407 HBW oz. 428
HV, povprečna velikost kristalnih zrn je 18,9 µm. Medtem, ko pri temperaturi avstenitizacije
900 °C ima po kaljenju jeklo trdoto 419 HBW oz. 448 HV, povprečna velikost prvotnih
kristalnih zrn avstenita pa je še vedno 18,9 µm.
Če čas zadržanja povečamo na 35 min, je optimalno temperaturno področje med 860
°C in 900 °C. Pri temperaturi avstenitizacije 860 °C, ima jeklo po kaljenju 412 HBW oz. 434
HV, povprečna velikost kristalnih zrn pa je 18,9 µm. Na zgornji meji temperaturnega območja
900 °C, pa ima jeklo po kaljenju trdoto 409 HBW oz. 431 HV, povprečna velikost prvotnih
kristalnih zrn avstenita pa je 22,5 µm.
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Na spodnjih slikah (slika 20) imamo predstavljene rezultate, slika 20 (a) predstavlja
velikost prvotnih kristalnih zrn avstenita pri različnih časih avstenitizacije v odvisnosti od
temperature avstenitizacije. Opazimo lahko, da nad 900 °C (črtkana črta) začne velikost
kristalni zrn naraščati za vse čase zadržanja na temperaturi avstenitizacije, razen za 5 minut.
Med tem, ko slika 20 (b) predstavlja trdoto pri različnih časih avstenitizacije v odvisnosti od
temperature. Vsem kaljenim vzorcem smo pregledali tudi mikrostrukturo, ki potrjujejo
dobljene rezultate.
Za doseganje optimalnih načrtovanih mehanskih lastnosti, velikosti kristalnih zrn in
končne mikrostrukture, je potrebno jeklo NICRODUR 400, segreti na temperaturo
avstenitizacije, ki je v temperaturnem področju med 880 °C in 900 °C. Čas zadržanja na
temperaturi avstenitizacije, pa je naj čim krajši (od 5 min do 15 min). Rezultati so pokazali, da
sta tudi časa zadržanja 25 min in 35 min dala dobre rezultate. To pa zaradi tega, ker ni bila
upoštevana duktilnost, kajti rezultati so podani na podlagi dveh parametrov in sicer končne
povprečne velikosti prvotnih kristalnih zrn avstenita in trdote. Namreč potrebno je dodati, da
duktilnost pada z daljšim časom zadržanja na temperaturi avstenitizacije, zaradi rasti prvotnih
kristalnih zrn avstenita. Vzrok krajših časov avstenitizacije pa je tudi ekonomski, kajti daljši
časi pomenijo večje obratovalne stroške.
V Prilogi 3 so priložene najbolj optimalne končne mikrostrukture, s pripadajočimi
trdotami in temperaturo avstenitizacije, ter časom zadržanja na njej.
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(a)

(b)
Slika 20: Prikaz vpliva časa in temperature avstenitizacije na (a) velikost prvotnih kristalnih zrn avstenita po ASTM
E112 in (b) trdoto [HV].

4.6 Termodinamska analiza
S pomočjo programske opreme Thermo-Calc, smo izrisali del faznega diagrama,
predvsem sta nas zanimali temperaturi transformacij Ae3 in Ae1. Rezultati so pokazali (slika
21), da je Ae1 pri temperaturi 717 °C in Ae3 pri temperaturi 860 °C, za preiskovano jeklo
NICRODUR 400.
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Slika 21: Na zgornji sliki sta označeni temperaturi premene Ae1 in Ae3 za preiskovano jeklo NICRODUR 400.
Točki sta bili izračunani s pomočjo programske opreme Thermo-Calc.

4.7 Mehanske lastnosti
Metode in opisi posameznega mehanskega preizkusa so predstavljeni v poglavju 3.5
Mehanski preizkusi. V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati mehanskih preizkusov.
Natezni preizkus nam je podal rezultate, ki so v tabeli 5. Vidimo, da ni velikih razlik
med preiskovanim jeklom NICRODUR 400 in drugo šaržo jekla NICRODUR 400. Jeklo
NICRODUR 400 ima rahlo boljše mehanske lastnosti (Rp02 in Rm), toda manjši raztezek, ki je
pomemben za procese prostega upogibanja.
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Tabela 5: Rezultati nateznega preizkusa.

NICRODUR 400
1117
1306
9,5

Rp02 [MPa]
Rm [MPa]
A50 [%]

NICRODUR 400 – druga šarža
916
1265
11

Rezultati trdot, so bili predstavljeni pri vsakem poglavju posebej. Poleg nateznega
preizkusa in merjenja trdot, smo naredili tudi udarni in upogibni preizkus. Rezultati udarnega
preizkusa so pokazali, da je udarna žilavost jekla NICRODUR 400, 30 J. V tabeli 6 so
predstavljeni rezultati prostega upogibnega preizkusa, v prečni (transverzalni) in vzdolžni
smeri (longitudinalni).
Tabela 6: Rezultati prostega upogibnega preizkusa.

R/t
Debelina [mm]
8 ≥ t < 20
t ≥ 20

Prečno
3,0
4,5

W/t
Vzdolžno
4,0
5,0

Prečno
10,0
12,0

Vzdolžno
10,0
12,0

Kjer je R minimalni radij tlačnega valja, W razdalja med opornima valjema in t
debelina preizkušane plošče.
Rezultati mehanskih lastnosti so pokazali, da smo dosegli načrtovane mehanske
lastnosti, ki so bile predstavljene v tabeli 2. Natezna trdnost in meja plastičnosti (tabela 5) sta
rahlo višji od načrtovanih vrednosti (tabela 2), raztezek pa je rahlo nižji. Udarna žilavost je
enaka, prav tako so rezultati prostega upogibnega preizkusa pokazali, da smo dosegli
zahtevane vrednosti. Rezultati trdot pa so bili predstavljeni in diskutirani pri posameznem
preizkusu posebej.
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5. Zaključki
V magistrskem delu smo s pomočjo različnih raziskovalnih metod karakterizirali
toplotno obdelano jeklo NICRODUR 400. Preiskovano jeklo je v valjanem stanju imelo v
jedru bainitni pas, kar je posledica kemijske nehomogenosti (izcej) in končnega valjanja pri
nižjih temperaturah. Takšna mikrostruktura je bila osnova za nadaljnjo analizo.
Mikrostruktura jekla NICRODUR 400 v izhodnem stanje je feritno-perlitna na
površini jekla, v jedru pa so opaženi bainitni pasovi. Ocena nekovinskih vključkov je
pokazala, da so le ti zelo majhni, njihov faktor vpliva je 0,5 in tako ne vplivajo na
funkcionalne lastnosti jekla.
S pomočjo programske opreme Thermo-Calc, smo izrisali del faznega diagrama, in
določili ravnotežni temperaturi premen Ae1 in Ae3, ki sta 717 °C oz. 860 °C.
Z dilatometrsko analizo smo določili temperature premen avstenita. Ugotovljeno je
bilo, da se do ohlajevalne hitrosti 0,3 °C·s-1 v mikrostrukturi pojavljata samo ferit in bainit,
nad to pa se začne tvoriti tudi bainit. Za doseganje minimalne načrtovane trdote 360 HBW, je
potrebno jeklo ohlajati vsaj z 22 °C·s-1, mikrostruktura je bainitno / martenzitna. Zgornja
kritična ohlajevalna hitrost za preiskovano jeklo pa je 50 °C·s-1.
Jominy preizkus kaljivosti nam je podal globino prekaljivosti za preiskovano toplotno
neobdelano jeklo NICRODUR 400, ki je bila 12 mm. Ugotovljeno je bilo, da lahko s pomočjo
predhodnega sferoidizacijskega žarjenja (700 °C – 120 min) vplivamo na globino
prekaljivosti tako, da so karbidni delci v mikrostrukturi bolj enakomerno razporejeni.
Posledično je na temperaturi avstenitizacije raztapljanje karbidov enakomerneje, kar vodi do
bolj učinkovite nasičenosti avstenita z legirnimi elementi. S povečanjem globine prekaljivosti
pa zmanjšamo kritično hitrost ohlajevanja za doseganje načrtovane trdote. Minimalna hitrost
ohlajevanja, za doseganje predpisane minimalne trdote 360 HBW, je vsaj 32 °C·s-1.
S pomočjo dilatometrije in Jominy preizkusa ter mikrostrukturne analize, smo izrisali
CCT diagram za preiskovano jeklo NICRODUR 400. Takšen diagram nam služi, kot opora za
razumevanje in optimizacijo toplotne obdelave jekla, služi pa nam tudi pri načrtovanju
potrebne količine pretokov vode v hladilnih agregatih.
Preiskava vpliva pogojev avstenitizacije na razvoj mikrostrukture in posledično
mehanske lastnosti je pokazala, da z daljšimi časi zadržanja na temperaturi avstenitizacije,
optimalna temperatura le-te pada. Velikost kristalnih zrn začne strmo rasti nad 900 °C, prav
tako z daljšimi časi zadržanja avstenitna kristalna zrna rastejo. Zato je maksimalna
priporočena temperatura avstenitizacije za to jeklo 900 °C.
Za doseganje čim višje optimalne načrtovane trdote, čim manjših kristalnih zrn in
homogene mikrostrukture, je potrebno jeklo NICRODUR 400, v temperaturnem območju
med 880 °C in 900 °C, zadržati čim krajši čas (5 min – 15 min), zaradi nevarnosti poslabšanja
duktilnosti in s tem varilnih in upogibnih lastnosti.
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7. Priloge
Priloga 1: Rezultati dilatometrije
V prilogi 1 so predstavljeni rezultati dilatometrije. Za vsak vzorec posebej bo
predstavljena dilatometrska krivulja, pripadajoča ohlajevalna hitrost, končna mikrostruktura
in trdota. Predstavljeni so rezultati vseh 10 preiskovanih vzorcev. Temperatura avstenitizacije
je, kot je bilo že povedano pri vseh 930 °C, čas zadržanja pa 15 min. Vzorci so bili ohlajani
pri različnih ohlajevalnih hitrostih in sicer: 0,1 °C·s-1; 0,3 °C·s-1; 0,5 °C·s-1; 1 °C·s-1; 3 °C·s-1;
5 °C·s-1; 10 °C·s-1; 25 °C·s-1; 50 °C·s-1 in 100 °C·s-1.
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Vzorec 1 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 0,1 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 160,3 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 22: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 0,1 °C·s -1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: ferit in perlit. (c)
Podroben prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: ferit in perlit.
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Vzorec 2 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 0,3 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 168,3 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 23: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 0,3 °C·s-1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: ferit, perlit in bainit. (c)
Podroben prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: ferit, perlit in bainit.
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Vzorec 3 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 0,5 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 185,3 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 24: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 0,5 °C·s-1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: ferit, perlit in bainit. (c)
Podroben prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: ferit, perlit in bainit.
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Vzorec 4 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 1 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 223,3 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 25: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 1 °C·s-1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: ferit, perlit in bainit. (c)
Podroben prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: ferit, perlit in bainit.
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Vzorec 5 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 3 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 237,3 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 26: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 3 °C·s-1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: ferit, perlit in bainit. (c)
Podroben prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: ferit, perlit in bainit.
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Vzorec 6 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 5 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 264 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 27: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 5 °C·s-1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: ferit, perlit in bainit. (c)
Podroben prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: bainit in ferita.
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Vzorec 7 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 10 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 288,7 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 28: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 10 °C·s -1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: ferit, bainit in
martenzit. (c) Podroben prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: bainit in martenzit.
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Vzorec 8 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 25 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 393,7 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 29: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 25 °C·s-1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: bainit in martenzit. (c)
Podroben prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: bainit in martenzit.
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Vzorec 9 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 50 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 393,7 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 30: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 50 °C·s-1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: martenzit. (c) Podroben
prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: martenzit.
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Vzorec 10 – Ohlajan s hitrostjo ohlajevanja 100 °C·s-1 – Izmerjena trdota je 407 HV0,2

(a)

(b)

(c)
Slika 31: Rezultati vzorca, ki je bil ohlajan s temperature avstenitizacije s hitrostjo ohlajevanja 100 °C·s-1. (a)
Dilatometrska krivulja s pripadajočima temperaturama premen. (b) Mikrostruktura jekla: martenzit. (c) Podroben
prikaz mikrostrukture jekla pri večji povečavi: martenzit.
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Priloga 2: CCT diagram
V Prilogi 2, je predstavljen izrisan CCT diagram, za preiskovano jeklo NICRODUR 400.

Slika 32: CCT diagram za preiskovano jeklo NICRODUR 400.
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Slika 33: CCT diagram za jeklo NICRODUR 400, z ohlajevalnimi hitrostmi in pripadajočimi mikrostrukturami.
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Priloga 3: Vpliv časa in temperature avstenitizacije na razvoj
mikrostrukture
V Prilogi 3 so predstavljene mikrostrukture po kaljenju z optimalnega temperaturnega
področja. Časi zadržanja so 5 min, 15 min, 25 min in 35 min. Preiskovanim mikrostrukturam
so podane tudi pripadajoče trdote in povprečna velikost kristalnih zrn.

(a)

(b)

(b)

(d)

Slika 34: Prikazane so mikrostrukture vzorca, ki je bil na temperaturi avstenitizacije 5 minut. Velikost kristalnih
zrn je v vseh treh primerih 22,5 µm. (a) Temperatura avstenitizacije je bila v tem primeru 880 °C (martenzit /
bainit), izmerjena trdota je bila 388 HV10. (b) Temperatura avstenitizacije je 900 °C, mikrostruktura je
sestavljena iz martenzita, izmerjena trdota je bila 409 HV10. (c) Temperatura avstenitizacije je bila 920 °C,
mikrostruktura je sestavljena iz martenzita, izmerjena trdota je bila 445 HV10. (d) Temperatura avstenitizacije je
bila 940 °C, mikrostruktura je sestavljena iz martenzita, izmerjena trdota je znašala 442 HV10.
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(a)

(b)

Slika 35: Prikazani sta mikrostrukturi dveh vzorcev, ki sta bila na temperaturi avstenitizacije zadržana 15 min.
Velikost kristalnih zrn je bila v obeh primerih 22,5 µm. (a) Temperatura avstenitizacije je bila 880 °C,
mikrostruktura je sestavljena iz martenzita, pripadajoča izmerjena trdota pa je znašala 442 HV10. (b)
Temperatura avstenitizacije je bila 900 °C, mikrostruktura je sestavljena iz martenzita, pripadajoča izmerjena
trdoa pa je znašala 463 HV10.

(a)

(b)

Slika 36: Prikazani sta mikrostrukturi dveh vzorcev, ki sta bila na temperaturi avstenitizacije zadržana 25 min.
Velikost kristalnih zrn je bila v obeh primerih 18,9 µm. (a) Temperatura avstenitizacije je bila 880 °C,
mikrostruktura je sestavljena iz martenzita, pripadajoča izmerjena trdota pa je znašala 428 HV10. (b)
Temperatura avstenitizacije je bila 900 °C, mikrostruktura je sestavljena iz martenzita, pripadajoča izmerjena
trdoa pa je znašala 448 HV10.
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(a)

(b)

(c)
Slika 37: Prikazani so mikrostrukture treh vzorcev, ki so bili na temperaturi avstenitizacije zadržana 35 min.
Velikost kristalnih zrn je bila v prvih dveh primerih (a in b) 18,9 µm, v tretjem primeru (c) pa 22,5 µm. (a)
Temperatura avstenitizacije je bila 860 °C, mikrostruktura je sestavljena iz martenzita, pripadajoča izmerjena
trdota pa je znašala 434 HV10. (b) Temperatura avstenitizacije je bila 880 °C, mikrostruktura je sestavljena iz
martenzita, pripadajoča izmerjena trdoa pa je znašala 431 HV10. (c) Temperatura avstenitizacije je bila 900 °C,
mikrostruktura je sestavljena iz martenzita, pripadajoča izmerjena trdoa pa je znašala 431 HV10.
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