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POVZETEK
V diplomskem delu smo izboljšali delovanje obstoječe naprave »blok na cilinder« z
indukcijskim ogrevanjem Al cilindra, ki simulira tribološke pogoje obrabe orodij pri toplem
iztiskanju aluminija. Na obstoječi napravi so bili namreč predhodno zamenjani navitje in jedra
v induktorju za ogrevanje, kar je imelo za posledico drugačno ogrevanje cilindra, tj. sestava Al,
Cu in jekla, glede na prvotno stanje. Tako po zamenjavi omenjenih delov induktorja naprava ni
bila več primerna za izvajanje testov obrabe pri temperaturah, ki so blizu temperature tališča
aluminija. Naprava tudi ni omogočala doseganja enakomerne temperature na površini Al
cilindra v aksialni smeri ter ustreznega temperaturnega gradienta Al cilindra v radialni smeri.
Napravo »blok na cilinder« smo izboljšali do te mere, da smo dosegli omenjene temperaturne
razmere in tako tudi izvajali teste obrabe na izbranih vzorcih. Pri tem je bila površina Al cilindra
ogreta na željeno temperaturo, dosežena je bila tudi enakomerna temperatura na površini Al
cilindra v radialni smeri. To je omogočalo tudi doseganje ustrezne kontaktne dolžine med
testirancem in Al cilindrom in s tem testiranje pri ustreznih kontaktnih pritiskih. Nadalje smo
izdelali nov nosilec vzorcev, več tuljav za induktivno ogrevanje ter več sklopov (sestavov)
cilindrov iz Al, Cu in jekla z različnimi lastnostmi pri induktivnem ogrevanju. Po preverjanju
(preizkušanju) več različnih kombinacij sklopa Al cilindra, tuljave in nosilca smo izbrali
najboljšo kombinacijo, ki je bila primerna za izvedbo kasnejšega testiranja obrabe vzorcev pri
temperaturi blizu tališča aluminija.
Teste obrabe smo izvedli na vzorcih iz orodnega jekla za delo v vročem s PVD nanešenimi
prevlekami CrN, ki so bile nanešene na vzorce z različnimi globinami nitriranja, pri čemer smo
uporabili dva postopka nitriranja. Opravili smo tudi karakterizacijo adhezijskih lastnosti
prevleke CrN s površino vzorca. Pri testiranju obrabe smo tako raziskovali tudi vpliv predhodne
globine nitriranja ter postopka nitriranja na obrabo nanešene prevleke. Testi so bili izvedeni v
zaščitni atmosferi argona pri temperaturah okrog 600 °C, drsni dolžini 1600 m, normalni sili
1200 N, kontaktni dolžini 7 mm ter hitrosti relativnega zdrsa 0,45 m/s. V pregledu literature
opisani testi ne omogočajo doseganja omenjenih lastnosti.
Po opravljenih testih smo vzorce analizirali s profilometrijo ter svetlobnim in elektronskim
mikroskopom. Iz rezultatov profilometrije smo izračunali obrabni volumen in indeks obrabe.
Izkazalo se je, da tako globina kot tudi postopek nitriranja vplivata na obrabo prevleke CrN kar
je bilo glede na literaturo prvič dokazano v laboratoriju pri simulaciji triboloških pogojev
toplega iztiskanja Al. Primerjalni testi opisani v literaturi torej ne omogočajo doseganje
omenjenih lastnosti našega testa.
Ključne besede: toplo iztiskanje aluminija, PVD prevleke, CrN, orodno jeklo za delo v vročem,
nitriranje, testiranje obrabe, blok na cilinder, indeks obrabe
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ABSTRACT
The aim of diploma thesis was to improve the existing testing device »block on cylinder« with
induction heating, which simulates tribological conditions of wear of tool steel in hot aluminium
extrusion. After change of coil and core in heating inductor, the device was not capable of
providing proper heating of Al cylinder and reaching high temperature close to melting point
of aluminium. Furthermore, the device also could not provide uniform temperature on Al
cylinder surface in axial direction as well as proper temperature gradient in radial direction of
Al cylinder.
We have improved the device to such extent that it was possible to test wear resistance of
samples, at previously mentioned temperature conditions. By means of improvements it was
possible to heat the surface of Al cylinder to desired temperature with uniform temperature
gradient in cylinder radial direction as well as uniform temperature in cylinder axial direction.
This features allowed us to achieve suitable contact distance between block and Al cylinder. To
achieve these goals, we have made new block/sample holder, several different inductor coils
and several cylinder assemblies from Al, Cu and steel with different heating characteristics.
After more experiments with different combinations of Al cylinder assemblies, inductor coil
and sample holder, we have chosen the best combination of inductor coil and cylinder assembly,
which was suitable for performing tests of wear resistance of samples near melting point of
aluminium.
Moreover, we carried out the tests of samples from hot work steel with PVD coating of CrN,
which had different nitriding depth, using two different procedures of nitriding. We also
performed measurement of adhesion of PVD CrN coating on surface of samples by scratch test
and Rockwell indentation test. With the tests we have studied the influence of nitriding depth
and nitriding method on wear of PVD coating. Samples were tested in protective atmosphere
of argon, at the temperature of 600 °C, sliding length 1600 m, normal force 1200 N, contact
length 7 mm and relative speed of sliding at 0,45 m/s. Tests described in literature overview
part, a part of the diploma thesis, could not provide previously listed testing conditions.
After testing, measurements using profilometry were carried out on tribological loaded surfaces
of samples as well as light and electronic microscopy. On the base of obtained results from
profilometry, we have calculated wear volume and wear index. Results have shown, that
nitriding depth and especially nitriding method have an influence on wear of PVD coatings.
These facts, were regarding to tests described in literature for the first time proved in laboratory
at simulation of tribological conditions in aluminium hot extrusion. Compared tests described
in literature overview part of diploma thesis do not allow achieving mentioned properties of our
wear test.
Key words: aluminium hot extrusion, wear, PVD coatings, CrN, hot work tool steel, nitriding,
wear testing, block on cylinder, wear index
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1.Uvod
Obraba na orodjih za preoblikovanje neposredno vpliva na življenjsko dobo orodij. Obraba je
namreč v veliko primerih vzrok za njihovo zamenjavo, kar predstavlja neposredni vpliv na
stroške podjetja ali uporabnika. Za zmanjševanje stroškov in izboljšave proizvodnega procesa
in izdelkov je ključno, da poznamo parametre, ki pri tehnološkem procesu vplivajo na obrabo.
Glede na vrsto preoblikovanja, tehnoloških parametrov procesa ter preoblikovanega materiala,
se pojavljajo različni mehanizmi obrabe oz. njihove kombinacije, torej se skoraj nikoli ne pojavi
samo en mehanizem obrabe.
Proučevanje obrabe orodij v proizvodnem procesu je zaželeno in nujno, vendar je testiranje
obrabne obstojnosti orodij v industrijskih pogojih časovno zelo zamudno in predvsem drago. V
izogib stroškom in da bi prihranili na času so pričeli iskati načine, s katerimi bi lahko testirali
obrabno obstojnost orodij v laboratorijskem okolju.
Najbolj razširjena testa obrabne obstojnosti sta t. i. »pin on disc« in »disc on disc« vendar nista
primerna za testiranje obrabe pri toplem iztiskanju Al. Zaradi specifičnosti mehanizmov obrabe
in njihovih kombinacij, ki se glede na postopek ter zlitino preoblikovanja lahko zelo razlikujejo,
je potrebno za testiranje obrabe pri toplem iztiskanju Al razviti takšno napravo za testiranje
obrabe, ki bo omogočila, da se bomo čim bolj približali tribološkim pogojem dejanskega
iztiskanja Al, tj. temperaturam Al cilindra, ki so čim bližje temperaturi tališča Al zlitine, ter
testirati pri ustreznih kontaktnih pritiskih in hitrostih relativnega zdrsa.
Iztiskanje aluminija je eden najbolj razširjenih postopkov preoblikovanja aluminijevih zlitin.
Poteka pri povišani temperaturi, saj je okroglica Al običajno ogreta na temperaturo 400–550
°
C. Z batom se ustvari visok pritisk, ki s silo 10–25 MN potisne okroglico skozi odprtino orodja
iz orodnega jekla, pri čemer zaradi trenja temperatura na iztiskancu naraste tudi do 620 °C.
Matrica mora vzdržati ciklične visoke temperaturne in mehanske obremenitve, drsna površina
orodja pa mora biti obstojna proti adheziji z Al, abraziji ter kemičnim reakcijam z aluminijem.
Tako je zaradi visokih mehanskih, temperaturnih, triboloških in kemičnih obremenitev osnova
matrice izdelana iz orodnega jekla za delo v vročem, npr. AlSI H11 oz. H13, drsna površina
orodja pa je običajno še nitrirana; v posebnih primerih so na njih nanešene še trde prevleke (npr.
CrN). Nitriranje je najbolj razširjena obdelava površine orodnih jekel, ki je najpogosteje
izvedena v plinski mešanici dušika, vodika in amonijaka ali v plazmi oz. kopeli. Na ta način
dobimo žilavo osnovo s povišano trdoto na površini orodja. Za izboljšanje korozijske in obrabne
obstojnosti orodij se je iskalo tudi druge načine izboljšanja površine orodij. Med najbolj
razširjene v sodobnem času se uvršča nanašanje različnih trdih prevlek. Osnovna delitev
nanašanja trdih prevlek je na PVD (Physical Vapor Deposition) in CVD (Chemical Vapour
Deposition) oziroma fizično in kemično nanašanje trdih prevlek. Nanašamo lahko različne
prevleke, ki dosegajo trdote tudi do 4000 HV in so zelo obstojne proti mehanskim,
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temperaturnim, tribološkim ter kemičnim obremenitvam. Uporaba trdih prevlek je zato, poleg
nitriranja, zelo razširjena na orodjih, ki nimajo ozkih rež v odprtini za iztiskani profil.
Prednosti uporabe trdih prevlek je industrija že dobro preizkusila. Da bi lahko lastnosti in
karakteristike trdih prevlek še bolje spoznali in jih tudi kvantitativno ovrednotili, so raziskovalci
za primer iztiskanja aluminija in testiranja obrabe orodij razvili t. i. testno napravo »blok na
cilinder«. Ta tip omenjene naprave obstaja že nekaj časa, saj prvi članek o uporabi take naprave
datira v leto 1999 [5]. Znanstveniki najpogosteje z različnimi tehničnimi rešitvami izdelajo
svoje različice tega tipa naprave, ki zato posedujejo različne lastnostmi, nato pa s številnimi
preizkusi pomanjkljivosti naprav odpravljajo. Zagotavljanje pravilnega ogrevanja Al cilindra
spada med najbolj ključne ter tudi najtežje dosegljive lastnosti naprave.
Na Naravoslovnotehniški fakulteti, OMM, je bila izdelana naprava za testiranje obrabe tipa
»blok na cilinder«, ki je od vseh do sedaj opisanih testov za tovrstno testiranje obrabe
zagotavljala najboljše željene pogoje testiranja, vendar pa zaradi menjave navitja ter jeder
induktorja ni več omogočala doseganja željenih zahtev glede ogrevanja sklopa Al cilindra (tj.
sestava Al cilindra ter bakrenih in jeklenih diskov), tj. željene enakomernosti ogrevanja Al
cilindra na temperature blizu tališča, ustreznega temperaturnega gradienta v radialni smeri Al
cilindra ter enakomerne temperature na površini Al cilindra v aksialni smeri in s tem ustrezne
tribološke pogoje testiranja.
Namen diplomskega dela je bil izboljšati obstoječo naprave tipa »blok na cilinder« za testiranje
obrabe orodij pri toplem iztiskanju Al ter najti ustrezno kombinacijo sklopa Al cilindra in
ogrevne tuljave. Izbrana kombinacija je morala zagotoviti enakomerno ogrevanja sklopa Al
cilindra, ustrezen temperaturni gradient Al cilindra v radialni smeri, ter doseči in vzdrževati
enakomerno temperaturo po površini Al cilindra v aksialni smeri pri maksimalni temperaturi,
ki je blizu tališča Al. Poleg tega smo izvedli še testiranje obrabe nitriranih vzorcev s PVD
prevlekami CrN pri visoki temperaturi, pri čemer sta variirala globina ter postopek nitriranja.
Po opravljenih testih smo z elektronskim in svetlobnim mikroskopom ter profilometrom izvedli
ustrezne meritve in analize površine vzorcev. Iz pridobljenih podatkov profilometrije smo nato
izračunali obrabni volumen in s tem tudi indeks obrabe, ter tako pridobili podatke o obrabni
obstojnosti vzorca oz. o vplivu karakteristik nitrirane plasti na obrabo nanešene prevleke iz
CrN.
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2. Pregled literature
2.1 Orodna jekla
Jekla so zlitine železa in ogljika, ki jim za dosego željenih lastnosti poleg ogljika dodajamo še
druge legirne elemente. Jekla vsebujejo od 0,3 do 1,3 % ogljika, ki ima zelo velik vpliv na
trdoto in ostale lastnosti jekla. Na lastnosti jekel imata vpliv tudi toplotna obdelava jekla ter
celoten postopek izdelave. Elementi, ki jih dodamo jeklu, so na primer Al (0,95–1,30 %), Cr
(0,5–18 %), Si (0,2–2 %), V (0,15 %), Co, Mn (0,25–0,40 %), Ti, W, Zr, Nb, ki tvorijo z
ogljikom v jeklu karbide ter s tem dodatno povišajo mejo tečenja, trdoto in odpornost proti
obrabi pri povišanih temperaturah [30].
Jekla, ki ustrezajo posebno visokim zahtevam in z njimi obdelujemo ali preoblikujemo druge
materiale, imenujemo orodna jekla. Iz njih izdelujemo orodja, ki se glede na namen uporabe in
postopek obdelave zelo razlikujejo. V grobem se orodna jekla lahko deli na jekla za
preoblikovanje in jekla za odrezovanje. Jekla za preoblikovanje lahko naprej razdelimo še na
jekla za delo v hladnem in jekla za delo v vročem. Pomembne lastnosti orodnega jekla, ki se
med posameznimi tipi jekel razlikujejo, so: trdota, žilavost, odpornost proti udarnim
obremenitvam, popustna in korozijska obstojnost, obrabna obstojnost, odpornost na
temperaturno in mehansko utrujanje itd. Na vse te lastnosti vplivamo s kemijsko sestavo jekla,
procesnimi parametri izdelave jekla, toplotno obdelavo in obdelavo površine, itd. [30].
2.1.1 Nelegirana orodna jekla
Nelegirana orodna jekla vsebujejo od 0,5 do 1,4 % ogljika. Njihova značilnost je, da imajo trdo
površino in žilavo jedro. Njihova maksimalna trdota znaša od 62 do 68 HRC, ki se pri povišanih
temperaturah zelo zmanjša. Trdota tega jekla pri popuščanju na 400 °C pade pod 50 HRC, zato
so nelegirana jekla primerna za delo v hladnem [18, str.: 7].
2.1.2 Orodna jekla za delo v hladnem
Legirana orodna jekla poleg ogljika vsebujejo še druge legirne elemente kot so Cr, Mo, W in
V. Legirni elementi z ogljikom tvorijo karbide, ki povišajo trdoto in mejo tečenja ter vplivajo
tudi na druge lastnosti jekla. Legirana orodna jekla se uporabljajo za izdelavo orodij za
preoblikovanje, rezanje, vtiskovanje in valjanje. Z njimi delamo pri temperaturah do 200 °C
[18, str.:7].
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2.1.3 Hitrorezna orodna jekla (HSS)
Hitrorezna orodna jekla (HSS – High Speed Steel) se uporabljajo za (hitro) odrezovanje drugih
materialov (jekel), zato imajo visoko trdoto. Ta tip jekel se uporablja za razna orodja za
odrezovanje, hladno valjanje in druga orodja za delo v hladnem. HSS jekla vsebujejo tudi do
20 % legirnih elementov. Glavni legirni elementi HSS jekel so molibden ali volfram, krom,
vanadij, kobalt in ogljik [15, str.: 20].
HSS jekla se delijo v dve skupini glede delež glavnega legirnega elementa, M – molibdenova
in T –Volframova. Jekla, ki vsebujejo enak molarni delež zlitinskih elementov z razliko v
glavnem legirnem elementu, imajo podobne lastnosti.
HSS jekla imajo trdoto od 65 do 70 HRC in visoko odpornosti proti obrabi pri povišanih
temperaturah [15, str.: 20].
2.1.4 Orodna jekla za delo v vročem (H)
Orodna jekla za delo v vročem imajo zelo dobro odpornost proti mehčanju pri visokih
temperaturah, dobro toplotno prevodnost in odpornost proti temperaturnemu utrujanju ter
obrabno obstojnost. Vsebujejo relativno nizke deleže ogljika, tj. med 0,3 in 0,4 %. AISI
klasifikacija jih uvršča v skupino s predznakom H, ki je nadalje razdeljena v tri podskupine
glede na delež glavnega legirnega elementa. Nekatera visokolegirana jekla skupine H imajo
podobno sestavo kot HSS (hitrorezna) jekla, vendar vsebujejo manjše deleže ogljika in ostalih
legirnih elementov [15, str.: 18].
Med orodna jekla za delo v vročem spadajo tudi orodna jekla UTOP 33 (H10), UTOP Mo1
(H11) ter UTOP Mo2 (H13). Vse tri vrste jekla imajo dobro popustno obstojnost in odlično
obrabno obstojnost ter trdoto pri povišanih temperaturah. Na sliki 1 lahko vidimo popustni
diagram za omenjena tipa jekel.

a)

b)

Slika 1: Popustni diagram za a) UTOP 33 ter b) UTOP Mo 1; t = 90 min [24, str.: 1–7 ].
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2.1.4.1 Kromova orodna jekla za delo v vročem
AISI standardi, ki opisujejo sestavo kromovih orodnih jekel za delo v vročem, obsegajo
standarde za orodna jekla od H10 do H19. Delež kroma je relativno nizek in je med 3 in 5 %.
Glavni legirni elementi so ogljik, krom, volfram in v nekaterih primerih vanadij [15, str.: 18].
Zaradi nizke vsebnosti legirnih elementov so jekla žilava, dosegajo trdoto 40–50 HRC.
Kromova orodna jekla za delo v vročem so najpogosteje uporabljena pri kovanju in tlačnem
litju [15, str.: 18].
2.1.4.2 Volframova orodna jekla za delo v vročem
Po AISI standardu se volframova orodna jekla za delo v vročem uvrščajo v standarde od H21
do H26. Po vrsti in deležu glavnih legirnih elementov imajo podobno sestavo kot HSS
(hitrorezna) jekla, z manjšim deležem ogljika. V primerjavi z njimi so volframova orodna jekla
za delo v vročem bolj žilava [15, str.: 19].
Višji delež legirnih elementov v volframovih orodnih jeklih za delo v vročem izboljša njihovo
stabilnost pri povišanih temperaturah. Ta orodna jekla so v primerjavi s kromovimi nagnjena h
krhkosti. Dosegajo trdote od 40 do 55 HRC in med jekli za delo v vročem spadajo med tista z
najvišjo trdnostjo. Uporabljajo se za izdelavo matric pri iztiskanju medenin in bronov [15, str.:
19].
2.1.4.3 Molibdenova orodna jekla za delov v vročem
Glavni legirni elementi molibdenovih orodnih jekel za delo v vročem so ogljik, molibden, krom
in vanadij. Uporaba molibdenovih orodnih jekel za delo v vročem je zelo razširjena [15, str.:
19].
2.2. Nitriranje jekel
Nitriranje jekel je postopek termokemične obdelave površine nitriranca. V površinski plasti se
poveča delež dušika, ki se nahaja v trdni raztopini z železom ali pa je enakomerno izločen v
obliki zelo drobnih nitridov elementov, kot so aluminij, krom, vanadij in molibden. Posledica
nastanka nitridov ter povišanega deleža dušika v površinski plasti je povišanje površinske trdote
jekla, ki lahko doseže tudi 1200 HV01. Ravno tako se poveča odpornost proti obrabi in utrujanju
(mehansko in termično), izboljša se korozijska obstojnost itd. V primerjavi s trdoto martenzita
(600–800 HV01) je trdota nitrirane površinske plasti občutno višja, odpornost proti mehčanju
pa izkazuje vse do temperature nitriranja [17, str.: 12].
Globina nitrirane plasti je od nekaj stotink do več desetink milimetra. S spreminjanjem
parametrov nitriranja, kot so temperatura, čas in razmerje plinske mešanice (amonijak, vodik,
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dušik itd.), vplivamo na globino nitrirane plasti ter delež in razmerja med posameznimi fazami
v spojinski plasti. Nitriramo lahko s pomočjo plina, v kopeli ali v plazmi [17, str.: 12].
2.2.1 Teorija plinskega nitriranja
Proces razpada amonijaka in absorpcija dušika ob prisotnosti žarečega jekla je bil znan že v 19.
stoletju. Leta 1930 je E. Lehrer skonstruiral diagram nastalih faz glede na temperaturo in
sestavo plinske mešanice vodika in amonijaka. Lehrerjev diagram je podrobneje opisan v
naslednjem poglavju. Raziskave vpliva legirnih elementov na nitriranje in lastnosti nitriranih
površin so izvajali že od začetka 20. stoletja [20, str.: 1].
Slika 2 prikazuje tri faze, ki potekajo med nitriranjem površine, in sicer:
-

difuzijo nosilca dušika do površine nitridiranca,
disociacijo nosilca dušika na površini,
absorbcijo dušika na površini ter njegovo difuzijo v površinsko plast jekla.

Slika 2: Shematični prikaz faz ki potekajo med nitriranjem [12].
Rast nitrirane plasti je odvisna od hitrosti najpočasnejše faze, ki sodeluje v tem procesu. Na
njeno rast in nastanek vpliva razmerje med oskrbo in potrebo po dušiku. Hitrost difuzije
narekuje, kolikšna bo potreba po dušiku, medtem ko je oskrba z dušikom odvisna od razmerja
med nosilcem dušika in vodikom v plinski mešanici. Najpogosteje za nosilec dušika
uporabljamo plin amonijak. Nitridna plast začne rasti z absorpcijo dušika v površinsko plast,
nadalje pa raste na osnovi difuzije dušika s površine v notranjost nitridiranca. Difuzija je v
osnovi odvisna od temperature, mikrostrukture, kemične sestave (prisotnost faz) ter velikosti
difundirajočih delcev [7, str.: 1].
Atom dušika je glede na atom železa veliko manjši, saj polmer atoma dušika znaša 0,071.10-9
m premer atoma železa pa 0,1239.10-9 m. Polmer atoma dušika je za 57,3 % manjši od polmera
atoma železa. Zaradi svoje majhnosti atomi dušika zasedajo oktaedrična intersticijska mesta v
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kubični prostorsko centrirani kristalni mreži železa (Fe-α, ferit) in kubično ploskovno centrirani
kristalni mreži (Fe-γ, avstenit) železa [6, str.: 4].
Na sliki 3 je prikazan binarni fazni diagram železo-dušik, ki predstavlja osnovo za študij
procesov nitriranja jekla.

Slika 3: Binarni fazni diagram Fe-N [2, str.. 4]
Z večanjem deleža dušika v železu se spremeni sestava faz iz železovega nitrida. Glede na delež
dušika se zvrstijo naslednje (mono)faze: α (0–0,1 % N) (intersticijsko raztopljen), γ (0,1–2,8 %
N), γ' (5,7–6,1 % N), ε (od 4,55 % N naprej) in faza ζ (v omejenem območju 11–11,35 % N).
Topnost dušika v fazi α je pri sobni temperaturi zanemarljivo majhna, saj najvišjo topnost
doseže v tej fazi pri temperaturi 590 °C, in sicer 0,1 %. Nad 590 °C se pojavi faza γ, ki je trdna
raztopina dušika v Fe-γ z največjo topnostjo 2,8 % dušika pri 650 °C. Dvofazno območje α + γ
se pojavi v temperaturnem intervalu med 590 in 900 °C pod 2,35 % dušika. Evtektoidna reakcija
poteka pri temperaturi 650 °C (enačba 1):
𝜀(4,55%𝑁) → 𝛾(2,8%𝑁) + 𝛾′(5,6%𝑁)

(1)

′
Pri temperaturi 590 °C razpade faza γ po evtektoidni reakciji: 𝛾(2,35%𝑁) → 𝛼(𝑜,1%𝑁) + 𝛾(5,6%𝑁)

Dvofazno območje α + γ' leži v intervalu med 0,1 in 5,7 % N pod temperaturo 590 °C. V
intervalu med 4,55 in 8,25 % N leži pod temperaturo 680 °C dvofazno območje γ' + ε. Atomi
dušika so v fazah α in γ razporejeni naključno, medtem ko v fazah ε in γ' obstaja določen red
dolgega dosega; v kristalni mreži železa se nahaja dušik na vsakem četrtem oktaedričnem
intersticijskem mestu [2, str.: 4–5].
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Nitridi, ki jih tvori dušik z železom, so:
- Fe4N – nitrid γ, ploskovno centrirana kubična mreža, pojavi se pod temperaturo 680
°
C med 5,7 in 6,1 % dušika;
Fe2-3N – nitrid ε, heksagonalna kristalna mreža;
Fe2N – nitrid ζ, heksagonalna kristalna mreža, pojavi se pod temperaturo 500 °C pri
koncentracijah dušika med 11,0 in 11,35 %,
Fe16N2 – faza α'', izloča se pri temperaturah pod 200 °C pri popuščanju martenzita v
katerem je dušik [23, str.: 143–165].
Pri nitriranju jekel sta pomembna γ – nitrid (Fe4N) ter ε – nitrid (Fe2-3N).
2.2.2 Mehanizem plinskega nitriranja
Plinsko nitriranje jekla poteka v temperaturnem območju med 450 in 590 °C v atmosferi
mešanice plinov amonijaka, dušika in vodika. Paziti moramo, da s temperaturo ne pridemo v
področje transformacije ferita v avstenit, zato je 590 °C povečini najvišja temperatura nitriranja
[17, str.: 14]. Pri teh temperaturah poteka reakcija razpada amonijaka (enačba 2):
𝑁𝐻3 ↔ 1⁄2 𝑁2 + 3⁄4 𝐻2

(2)

Slika 4: Reakcije na površini jekla [16].
Slika 4 prikazuje reakcije, ki potekajo na površini jekla. Pri nitriranju je pomembno sproščanje
difuzijsko spodobnega dušika po enačbi 3:
𝑁𝐻3 ↔ [𝑁] + 3⁄4 𝐻3

(3)

Reakcijsko ravnovesje po enačbi 3 se v praksi nikoli ne doseže, ker konstantno dovajamo
amonijak. Posledica tega je, da se lahko pri nitriranju robna cona obogati z dušikom [10, str.:
10].
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Velik gradient koncentracije od površine proti notranjosti je posledica razlike med
koncentracijo dušika na površini in koncentracijo dušika, raztopljenega v fazi Fe-α, zato dušik
prehaja s površine v notranjost jekla ali drugega materiala. Iz faznega diagrama Fe-N je
razvidno, da se prične tvoriti faza γ' oziroma faza ε, ki je v ravnotežju z nasičeno fazo Fe-α, ko
je presežena najvišja topnost dušika v Fe-α [2, str.: 5].

Slika 5: Zveza med faznim diagramom Fe-N in rastjo spojinske plasti pri temperaturi
nitriranja TN [2, str.: 6].
Difuzija dušika v notranjost omogoča rast difuzijske plasti in zanjo velja drugi Fickov zakon
(enačba 4):
𝑖 (𝑥,𝑡)
𝜕𝐶𝑁

𝜕𝑡

𝜕

= 𝜕𝑥 (𝐷𝑁𝑖

𝑖 (𝑥,𝑡)
𝜕𝐶𝑁

𝜕𝑥

)

(4)

V enačbi je 𝐶𝑁𝑖 (𝑥, 𝑡) koncentracija dušika v fazi i (ε,γ,γ') v odvisnosti od kraja in časa, 𝐷𝑁𝑖
difuzijski koeficient dušika v fazi i, 𝐷𝑁𝑖

𝑖 (𝑥,𝑡)
𝜕𝐶𝑁

𝜕𝑥

pa koncentracijski gradient dušika v fazi i na

mestu x. Poleg nastanka z dušikom bogate spojinske plasti na površini se v difuzijski plasti
izločajo nitridi legirnih elementov [2, str.: 6].
Na hitrost difuzije dušika v notranjost ter posledičen nastanek spojinske in difuzijske plasti
poleg temperature znatno vpliva potencial nitriranja KN. Potencial nitriranja predstavlja
razmerje med deležem amonijaka in deležem vodika v atmosferi peči, v kateri nitriramo.
Razmerje opisuje enačba 5 [20, str.: 123–125]:
𝑝(𝑁𝐻3)
3⁄2
2)

𝐾𝑁 = 𝑝(𝐻

(5)
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Za zvišanje potenciala nitriranja v atmosfero k svežemu amonijaku dodamo dušik. Če želimo
zmanjšati potencial nitriranja, to dosežemo z dodajanjem vodika v mešanico plina. Slika 6
prikazuje, kako spreminjanje deleža vodika in dušika vpliva na potencial nitriranja [20, str.:
124].

Slika 6: Spremembe sestave atmosfere v peči in
spreminjanje potenciala nitriranja [20, str.: 126].
Vpliv potenciala nitriranja in temperature nitriranja na nastanek faz na površini grafično
prikazuje Lehrerjev ravnotežni diagram na sliki 7.

Slika 7: Lehrerjev diagram [20, str 131].
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V temperaturnem območju med 450 in 590 °C, v katerem največkrat poteka nitriranje, se faza
γ' (Fe4N) oblikuje pri vrednosti potenciala nasičenja KN med 0,5 in 1,5. Višji potencial povzroči
nastajanje faze ε (Fe2-3N). Vrednost potenciala nasičenja in posledično globina nitriranja sta
odvisna od želenih lastnosti jekla oziroma namena uporabe. Legirni elementi ne povzročijo
večjih odmikov glede na Lehrerjev diagram [1, str.: 411–412].
2.2.3 Nitrirana plast in globina nitriranja
S pomočjo slike 8 lahko zasledujemo potek plasti, ki nastanejo pri nitriranju. Na površini
nitriranca železovi nitridi tvorijo spojinsko plast. Difuzijsko plast, ki se nahaja pod njo,
sestavljajo izločeni nitridi legirnih elementov, nato sledi prehodna plast.

Slika 8: Pri nitriranju nastale plasti: spojinska, difuzijska in prehodna plast [13].
Globino nitriranja D lahko izračunamo s pomočjo enačbe 6:
𝐷 = 𝑘 ∙ √𝑡

(6)

V enačbi 6 k predstavlja delež dušika, ki lahko difundira v notranjost, ter t čas nitriranja. Na
globino nitriranja vplivajo temperatura nitriranja, čas nitriranja (slika 9), čistost površine
nitriranca ter potencial nitriranja [20, str.: 66].

Slika 9: Globina nitriranja v odvisnosti od časa [26].
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Globino nitriranja lahko določimo s pomočjo merjenja mikrotrdote. Najpogosteje za meritve
uporabimo aparature, s katerimi lahko merimo trdoto po Vickersu. Globino nitriranja določimo
na osnovi oddaljenosti od površine nitridiranca do mesta, kjer je mikrotrdota za 50 HV višja od
trdote sredice, kar označimo s KH + 50. Globino, določeno oziroma izmerjeno na tak način,
označujemo z Nht (slika 10) [20, str.: 66].

Slika 10: Določanje globine nitriranja z uporabo profila mikrotrdote [20, str. 67].

2.2.3.1 Spojinska plast
Spojinska plast je sestavljena iz ε (Fe2-3N) in γ' (Fe4N) faze, lahko pa je tudi monofazna. Tvori
se takrat, ko dušik v trdni raztopini Fe-α preseže sposobnost raztapljanja in se tako začne
izločati na površini v obliki nitridov. Dvofazna plast iz ε in γ' nitridov je relativno krhka.
Krhkost se zmanjša v primeru enofazne plasti iz nitridov. Enofazno sestavo plasti dosežemo v
kontroliranih in natančno določenih pogojih nitriranja [19, str.: 1–21].

Slika 11: Plasti ε in γ'- faz [8].
Pod mikroskopom vidimo spojinsko plast svetlo oziroma belo, zato jo pogovorno imenujemo
tudi bela plast (slika 11). Spojinska plast najbolj vpliva na korozijsko in abrazivno odpornost
nitriranca, njena trdota je med 700 in 1200 HV [10, str.: 14]. Debelina in lastnosti spojinske
plasti so odvisne od namena uporabe nitriranca. V praksi je debelina spojinske plasti med 15 in
20 μm pri navadnih jeklih ter med 7 in 10 μm pri legiranih orodnih jeklih [20, str.: 21].
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2.2.3.2 Difuzijska plast
Difuzijska plast se nahaja pod spojinsko plastjo in jo lahko opišemo kot izločevalno utrjeno
osnovo jekla. V trdi raztopini železa Fe-α zaseda dušik intersticijska mesta v kristalni mreži.
Ob preseženi najvišji topnosti dušika se na mejah zrn in znotraj njih začnejo tvoriti fini in
koherentni izločki – nitridi. Posledica izločanja nitridov je popačenje osnovne kristalne mreže,
zaradi česa pride do notranjih napetosti in izločevalnega utrjevanja jekla [20, str.: 4].
Difuzijska plast igra pomembno vlogo pri trdoti in odpornosti proti obrabi, vendar ima manjši
vpliv na korozijsko obstojnost kot spojinska plast [20, str.: 27]. Zlitinski elementi, ki se vežejo
z dušikov v nitride, znatno vplivajo na trdoto difuzijske plasti. Z naraščanjem koncentracije
legirnih elementov narašča tudi trdota difuzijske cone, njena globina se pa zmanjšuje [2, str.:
9]. Na sliki 12 lahko vidimo vpliv legirnih elementov na trdoto površine po nitriranju. Največji
vpliv na trdoto površine imajo aluminij, titan in krom.

Slika 12:Vpliv legirnih elementov na trdoto površine po nitriranju [29].

Prevelika globina nitriranja lahko vodi do prenitriranosti, posledično pa se zaradi tega lahko
skrajša življenjska doba orodja zaradi pojava luščenja spojinske plasti. Difuzijska plast po drugi
strani nudi oporo spojinski plasti, zato je neka določena globina zaželena. Zmanjša se tudi
možnost pokanja spojinske plasti [20, str.: 27–28]. Vpliv legirnih elementov na globino
nitrirane plasti prikazuje slika 13.
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Slika 13: Vpliv legirnih elementov na globino nitrirane plasti [27].

2.2.4. Osnovne lastnosti nitriranih jekel
Na lastnosti nitriranih jekel poleg parametrov nitriranja vplivata tudi prejšnja toplotna obdelava
jekla in njegova kemijska sestava, še posebej količina posameznih legirnih elementov. S
parametri nitriranja, kot so temperatura, čas in potencial nitriranja, vplivamo na sestavo in
globino nitrirane plasti. Najpomembnejša lastnost nitriranih jekel je visoka trdota površine, ki
ima odločilni vpliv na obrabno odpornost materiala. Nitriran material obdrži visoko trdoto tudi
pri povišanih temperaturah in je odporen na popuščanje. Zviša se tudi trajna nihajna in upogibna
trdnost, zniža pa občutljivost jekla na površinske zareze [11].
Trdota z oddaljenostjo od površine pada, kar je posledica manjšega deleža nitridov oziroma
dušika. Trdota lahko doseže vrednosti tudi 1300–1400 HV0,3. Ko je ta meja dosežena, se s
povečevanjem koncentracije dušika ne povečuje več [10, str.: 18].
Profil trdote je odvisen od:
- temperature nitriranja,
- časa nitriranja,
- vsebnosti in vrste legirnih elementov,
- potenciala nitriranja, porabe dušika,
- stanja površine, mikrostrukture pred nitriranjem,
- hitrosti ohlajanja pri nelegiranih jeklih [20, str.: 55–57].
Potek profila trdote v odvisnosti od temperature nitriranja prikazuje slika 14.
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Slika 14: Potek profila trdote v odvisnosti od temperature nitriranje [13].
Druga pomembna lastnost nitriranega jekla je korozijska odpornost. Spojinska plast med
drugim zmanjšuje lepljenje materiala. Faza ε ima heksagonalno strukturo in vsebuje več dušika
kot γ' faza. Posledično je faza ε bolj odporna proti koroziji v nevtralnih in alkalnih medijih ter
ima višjo trdoto, odporna pa je tudi proti lepljenju aluminijevih zlitin [20, str.: 109–112].
Razmerje faz ε in γ' v dvofazni spojinski plasti vpliva na trdoto in posledično na življenjsko
dobo orodja. Razmerje 1 : 1 znatno poveča krhkost spojinske plasti. Globina difuzijske cone je
pomemben dejavnik pri obrabi orodja. Difuzijska cona daje oporo spojinski plasti. V testiranjih
so se orodja z neugodno sestavo spojinske plasti, vendar večjo globino difuzijske cone, odrezala
boljše od orodij z ugodno sestavo spojinske plasti in nižjo globino difuzijske cone [28, str.:
647–648].
2.3. Nanašanje trdih prevlek
2.3.1 CVD postopek
CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) postopek se uporablja za nanašanje keramičnih,
diamantnih in aluminijoksidnih prevlek. Postopek sloni na poteku kemijske reakcije med
izbranimi plini na vroči podlagi segreti na 800–1000 °C. Poteče lahko kemična reakcija
termičnega razkroja oziroma pirolize, substitucije ali dvojne substitucije. Primer za slednjo je
nanašanje TiN prevleke po enačbi 7 [21, str.: 45]:
𝑇𝑖𝐶𝑙4 + 𝑁𝐻4 +

1
2

𝐻2 → 𝑇𝑖𝑁 + 4𝐻𝐶𝑙

(7)

Reaktorska posoda pri CVD postopku je preprosta (slika 15), celoten postopek nanašanja CVD
prevleke pa lahko zelo dobro kontroliramo. Z nadzorom temperature podlage, tlaka v posodi
ter delnimi tlaki reaktantov zelo dobro nadzorujemo kakovost in debelino nastale prevleke. V
reaktorski posodi je tlak lahko atmosferski ali znižan. Z nižjim tlakom zagotovimo boljše
pogoje za nanos prevleke na objekte z večjo površino. Ravno tako z njim vplivamo na kakovost
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in enakomernost nanosa prevleke. Zaradi visoke temperature podlage je adhezija prevleke na
podlago odlična [21, str.: 45].
S CVD postopkom lahko nanesemo relativno debele nanose zaščitne prevleke do okoli 10 μm.
Postopek nanosa tako debele prevleke traja od 3 do 4 ure. Pomembna lastnost CVD prevlek je
tudi, da so enakomerno debele po vsej površini in sežejo tudi v globoke luknje in reže v orodju.
Prednost nanašanja prevlek s CVD postopkom je tudi, da podlage, na katere želimo nanesti
prevleko, ni potrebno vrteti. Posledično lahko s tem postopkom prevleke nanašamo tudi na zelo
velika orodja [21, str.: 45].
CVD postopek ima tudi nekaj slabosti, med katerimi sta poglavitni visoka temperatura
nanašanja ter ekološka oporečnost zaradi stranskih produktov reakcij. Visoka temperatura
podlage omejuje izbiro podlag za nanos prevlek in je vzrok razogljičenja površine. Omejeni
smo tudi z izbiro plinov za kemijske reakcije v plinski fazi, ki so primerni za izdelavo CVD
prevlek. Stranski produkti rekcij, kot sta HCl in vodik, lahko tudi poškodujejo podlage. HCl je
ekološko nesprejemljiv, vodik pa lahko povzroči vodikovo krhkost pri jeklih [21, str.: 45].

Slika 15: Shema CVD naprave za nanašanje trdih prevlek [21, str.: 45].

2.3.2 Kemijski postopek nanašanja prevlek iz parne faze v plazmi – PACVD
Plasma-Assisted Chemical Vapor Depositon ali krajše PACVD, je postopek kemijskega
nanašanja prevlek, kjer potekajo kemijske reakcije s pomočjo plazme. S tem postopkom lahko
nanašamo tudi tanke plasti organskih in anorganskih snovi. Lastnosti PACVD postopka so
kombinacija CVD in PVD postopka. Zaradi uporabe plazme za aktivacijo reakcijskih
produktov se temperatura poteka kemijske reakcije lahko zniža pod 500 °C. Tlak v reaktorju je
nekaj milibarov [21, str.: 46].
Napram CVD postopku PACVD postopek ravno tako omogoča nanos prevleke na večja in
komplicirana orodja, vendar pri dosti nižji temperaturi. Zaradi uporabe plazme in tehnično
zahtevnejšega agregata pa je nanašanje prevlek s PACVD postopkom precej dražje [21, str.:
46].
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2.3.3 Fizikalni postopek nanašanja prevlek iz parne faze – PVD
Fizikalni postopek nanašanja prevlek iz parne faze označujemo z kratico PVD (ang. Physical
Vapor Deposition).
Osnovni koraki pri nanašanju trdi prevlek s PVD postopkom so:
- razgradnja masivnega materiala na atome ali molekule – izvir,
- prenos atomov ali molekul skozi vakuum,
- kondenzacija atomov ali molekul na podlagi.
Glede na način uparitve masivnega materiala lahko PVD postopke delimo na postopke z
naparjevanjem in postopke z naprševanjem. S segrevanjem materiala pri naparevanju, želimo
doseči parni tlak materiala približno 10-2 mbar. Segrevamo z električnim tokom, elektronskim
curkom, laserjem ali katodnim lokom. S pomočjo plazme ali ionske puške pri naprševanju
material tarče obstreljujemo z ioni [21, str.: 47].

Slika 16: Osnovna shema naprave za: a) naparjevanje (uporovno) in b) naprševanje (diodno)
[21, str.: 47].
Osnovni izvedbi naparjevanja in naprševanja kot ju vidimo na sliki 16 zgoraj, tehnološko nista
uporabni. Najpogosteje uporabljamo dve modifikaciji postopkov, in sicer ionsko prekrivanje in
reaktivno nanašanje prevlek. Pri ionskem prekrivanju (ion plating, slika 17a) plazmo
pripravimo v bližini orodij, na katere za pospešitev ionov proti njim priključimo negativno
prednapetost. S tem tudi izboljšamo adhezijo prevlek na podlago. Slika 17b prikazuje postopek
reaktivnega nanašanja prevlek na podlago. Prevleko sestavimo iz dveh komponent, kjer eno
uparimo z naparjevanjem, drugo pa dodajamo v obliki plina [21, str.: 48].
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a)

b)

Slika 17: Shematični prikaz: a) ionsko prekrivanje, b) reaktivno nanašanje [21, str.: 47].
Pomembna delitev je tudi glede na način napajanja izvira, iz katerega naparjujemo ali
napršujemo atome. Za nanašanje prevodnih elementov se uporablja enosmerno napajanje (DC).
Z radiofrekvenčim (RF) napajanjem nanašamo izolatorje pri frekvenci 13,6 ali 27,2 MHz.
Sodobni postopki nanašanja PVD prevlek uporabljajo tudi pulzno napajanje. Pri tem napajanju
je izvir večino časa neaktiven, pri zelo veliki moči pa deluje kratek čas [21, str.: 48].

Slika 18: Možni načini napajanja izvira [21, str.: 48].

2.3.4 Osnovne lastnosti PVD postopkov
Nanašanje trdih plasti s PVD postopki poteka s pomočjo široke palete fizikalno-kemijskih
procesov, ki potekajo v trdni, tekoči ali plinski fazi. Reakcije potekajo v plazmi, pomemben del
reakcij pa poteka na površini orodja pri kondenzaciji par. Potekajo procesi adsorpcije,
nastajanja klic, rasti zarodkov in koalescenca. Pride tudi do vrste reakcij med podlago in
nastajajočo plastjo ter preostalim plinom. Reakcije potekajo s termodinamskega vidika v
neravnotežnih razmerah, zato težko nadziramo dogajanje. Posledica neravnotežnih razmer je
tudi vgrajevanje velikega števila napak v tanke plasti.
Pomemben kemijski proces pri nanašanju PVD prevlek je kondenzacija par na podlagi oziroma
orodju. Ob dotiku pare s hladnejšo podlago se atomi ohladijo in kondenzirajo v obliki tanke
plasti. Na podlago mora prileteti več atomov, kot jih izpari iz nje. Da se para kondenzira na
podlagi, mora biti tlak pare (p1) večji od parnega tlaka plasti (p2) na podlagi. Pri nanašanju plasti
v vakuumu je tlak p1 >> p2. Razmerje med tlakom pare snovi p1 in ravnotežnim tlakom p2 pri
temperaturi kondenzacije Tp poda prenasičenost pare P = p1/p2. Tanke plasti v vakuumu lahko
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nastanejo samo pri veliki razliki med tališčem snovi Tt in temperaturo kondenzacije Tp. Razliki
med Tt in Tp pravimo podhladitev (enačba 8) [21, str.: 48–49].
∆𝑇 = 𝑇𝑡 − 𝑇𝑝

(8)

Faktor podhladitve je razmerje med temperaturo kondenzacije in temperaturo tališča in ga
označimo s črko F (enačba 9) [21, str.: 48–49].
𝐹=

𝑇𝑝

(9)

𝑇𝑡

Od tega razmerja so odvisne številne morfološke značilnosti rasti plasti ter njihova
mikrostruktura, ki vpliva na njene lastnosti. Prevleke se največkrat nanašajo pri podhladitvi
nekaj sto stopinj Celzija, pri faktorju podhladitve med 0,3 in 0,7.
Preostali plin v vakuumski posodi je prav tako pomemben faktor, ki vpliva na lastnosti PVD
prevleke. Zaradi vgrajevanja molekul preostalega plina v plast prevleke se lahko ta onesnaži,
kar vpliva na njeno rast in lastnosti. Možni viri nečistoč so poleg preostalega plina tudi primesi
v izviru atomov in netesnost agregata [21, str.: 48–49].
2.3.4.1 Pomen vakuuma pri PVD postopku
Pri nanašanju prevlek s PVD postopkom potekajo reakcije v visokem vakuumu. Ta je potreben
zato, da uparjenim atomom iz vira omogoča dovolj dolgo prosto pot do podlage. Če ne bi bilo
vakuuma, bi uparjeni atomi trčili z atomi preostalega plina in tako spremenili smer gibanja ter
izgubili energijo. Dolžina proste poti atomov in število trkov sta odvisna od energije atomov,
relativne mase molekul, temperature in tlaka v agregatu. Število trkov na časovno enoto poda
enačba 10 [21, str.: 49–51]:
𝑑𝑛
𝑑𝑡

=

𝑝
√𝑀𝑇

(10)

V enačbi 10 je dn/dt število trkov na časovno enoto, p tlak v posodi, M molska masa in T
temperatura. V tabeli 1 in na sliki 19 lahko vidimo vpliv različnih tlakov na prosto pot in čas, v
katerem na površini podlage nastane mono-plast kontaminanta. Kontaminant je tuja snov
oziroma nečistoča. Visok vakuum vzdržujemo tudi zato, da se rastoča plast čim manj
kontaminira z neželenimi delci. Za izdelavo čim čistejših plasti delamo v visokem (10-7 mbar)
ali ultravisokem vakuumu (<10-9 mbar). Kontaminacijo lahko zmanjšamo tudi tako, da
nanašamo plasti z večjo hitrostjo [21, str.: 49–51].
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Tabela 1: Okvirne vrednosti gostote molekul, proste poti in časa nastanka monoplasti pri
določenem vakuumu.
Vakuum
p [mbar]
nv [mol/m3]
λ [m]
t [s]
25
-8
Atmosferski
1000
10
10
10-9
Nizek
1
1022
10-5
10-6
Srednji
10-3
1019
10-2
10-3
Visok
10-6
1016
10
1
Ultravisok
10-10
1012
105
104
Vir: 20, str.:49, tabela 2.3
Nv je gostota molekul, λ prosta pot in t čas v katerem na površini podlage nastane monoplast
kontaminanta.

Slika 19: Osnovna delitev razredov vakuuma z značilnimi veličinami v odvisnosti od tlaka
[21, str.: 51].

2.3.4.2 Uporaba plazme pri PVD postopku
Plazmo sestavljajo molekule plina oziroma nevtralni atomi, radikali, pozitivni in negativni ioni
ter vzbujeni atomi v metastabilnem stanju. Vsebuje lahko tudi novonastale kemijske delce, ki
so nastali v njej. Za plazmo lahko rečemo, da je delno ioniziran plin. Nastane tako, da elektrone
v električnem polju pospešimo do energije, ki je potrebna, da lahko ionizirajo atome oziroma
molekule plina. Plazmo lahko delimo glede na tlak, v katerem nastane, na visokotlačno (~1 bar)
in nizkotlačno (~10-3 mbar). Razlikujemo jo lahko tudi glede na stopnjo ionizacije, in sicer na
šibko in močno [21, str.: 54].
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Ione in elektrone v plazmi lahko v električnem polju pospešimo do velikih energij. Elektroni
nato ionizirajo uparjene atome iz izvira in atome reaktivnega ter inertnega plina. Za
razprševanje materiala tarče oziroma izvira uporabimo ione inertnega plina, ki so sestavni del
plazme. Z ioni lahko tudi obstreljujemo rastočo plast z namenom, da bi spremenili njene
lastnosti. Temu postopku pravimo ionsko prekrivanje in bo opisan v nadaljevanju. Plazmo
lahko uporabimo tudi za kemijsko aktivacijo, potrebno za potek reakcije med atomi uparjenega
materiala ter reaktivnega plina ki ga dodajamo v agregat. Najpogosteje kot reaktivni plin
dodajamo dušik. Plazmo na tak način uporabimo pri postopku reaktivnega nanašanja trdih plasti
[21, str.: 54].
Postopek ionskega prekrivanja

Ionsko prekrivanje poteka v vakuumu, kjer del razpršenih ali izparjenih atomov iz vira
ioniziramo, ter z negativno prednapetostjo (bias, od –50 V do –150 V) pospešimo proti podlagi.
Shematsko je postopek prikazan na sliki 20. Na rast plasti in njene lastnosti vplivamo s
spreminjanjem energije ionov. Atome za nanašanje na podlago pridobimo bodisi s segrevanjem,
bodisi z razprševanjem materiala vira oziroma tarče. Rastočo tanko plast na podlagi
obstreljujemo z ioni vira ter ioni inertnega ali reaktivnega plina, ki imajo zaradi ionizacije
visoko energijo. Podlago in na njej rastočo plast lahko obstreljujemo tudi z ionsko puško.
Najpogosteje se postopek ionskega prekrivanja uporablja za nanašanje trdih zaščitnih prevlek
z veliko gostoto [21, str.: 56].

Slika 20: Shema naprave za ionsko prekrivanje [21, str.: 47].
Ionsko prekrivanje ima naslednje prednosti:
- na površino plasti lahko dovedemo veliko energije,
- veliko boljša prekritost površine podlage,
- lahko spremenimo lastnosti tanke plasti (adhezija, gostota, notranje napetosti,
optične lastnosti …),
- poveča se hitrost kemijskih reakcij,
- plazmo lahko uporabimo za aktivacijo reaktivnih delcev in njihovo lažjo, adsorpcijo
oziroma vezavo delcev na podlago.
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Slabosti ionskega prekrivanja so naslednje:
- postopek je zelo zahteven, kontrolirati moramo veliko parametrov nanašanja,
- težko dosežemo enakomerno gostoto toka ionov po celotni površini podlage,
- podlage se lahko močno segrejejo zaradi obstreljevanja z ioni,
- v rastočo plast se lahko vgradijo tudi ioni inertnega plina,
- velike tlačne notranje napetosti so lahko zelo problematične [21, str.: 56].
Postopek reaktivnega nanaš anja

Postopek reaktivnega nanašanja uporabljamo takrat, ko nanašamo prevleke, ki so spojine
kovine z lahkimi elementi, kot sta dušik in ogljik. V takem primeru je energijsko, in tudi
ekonomsko, najugodneje, da za izvir uporabimo čisto kovino in dodajamo lahki element v
plinski fazi. Na tak način na primer lahko pripravimo trdo prevleko TiN: elementrani titan
uparevamo, poleg pa dodajamo plin dušik. Kovina in nekovinski element na podlagi zreagirata
in tvorita spojino. Dodanemu plinu, s katerim reagira kovina, pravimo reaktivni plin. S tem
postopkom se izognemo veliko težavam, ki bi nastale pri uporabi spojinske tarče, kot so: slaba
toplotna in električna prevodnost ter visoka cena tarče. S tem postopkom nanašamo trde plasti
nitridov, oksidov, karbidov in boridov. Postopek je shematsko prikazan na sliki 21. Medij za
aktivacijo reakcij je plazma [21, str.: 57].

Slika 21: Shema naprave za reaktivno nanašanje trdih prevlek [21, str.: 47].
Prednosti reaktivnega nanašanja so naslednje:
- kontroliramo lahko sestavo (stehiometrijo) plasti,
- nanašamo lahko različne faze kompozita (Ti2N, TiN),
- vplivamo lahko na mikrostrukturo faze, prednostno orientacijo in zaostale napetosti,
- postopek je cenejši,
- dosegamo velike hitrosti nanašanja plasti [21, str.: 57].
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2.3.5 Nanašanje tankih plasti z naparevanjem
Nanašanje tankih trdih plasti z naparevanjem poteka tako, da material izvira v vakuumu
uparimo s segrevanjem. Uparjeni atomi iz izvira nato potujejo skozi vakuum do podlage, ne da
bi na tej poti zadeli kakšno drugo molekulo ali atom. Tlak, ki omogoča dovolj dolgo prosto pot
atomov v vakuumski posodi, je med 10-5 in 10-9 mbar. Pri teh tlakih je prosta pot atomov dolga
od 5 do 1000 m. Atomi uparjenca potujejo do površine naravnost (molekularno gibanje) [21,
str.: 58].
Material v izviru segrejemo na tako visoko temperatura, da ima parni tlak 10 -2 mbar ali več.
Tako dosežemo zadostno hitrost naparevanja in nanašanja tanke plasti. Elementi, kot sta
aluminij in baker, pri tem tlaku izparevajo, drugi elementi kot sta krom in ogljik, pa sublimirajo,
preidejo v plinasto stanje neposredno iz trdnega stanja. Nekateri elementi dosežejo nizek parni
tlak blizu temperature tališča. Tak element je titan, ki nato izpareva ali sublimira. Tlak 10-2
mbar lahko elementi dosežejo tudi pri dosti nižji temperaturi, kot je temperatura tališča. Primer
takšnega elementa je krom, ki doseže parni tlak 10 -2 pri temperaturi 1300 °C, kar je dosti nižja
temperatura, kot je njegovo tališče (1907 °C). Nasprotno imajo nekateri elementi takšen parni
tlak pri dosti višji temperaturi od tališča, na primer kositer pri 1000 °C (tališče 231,9 °C).
Večinoma elementi izparevajo (sublimirajo) v obliki atomov, nekateri pa deloma tudi v obliki
gruč atomov (selen, kositer, ogljik in antimon) [21, str.: 58].
Material vira segrevamo uporovno, induktivno, z laserjem ali elektronskim curkom (10–20 keV
visokoenergijski, 50 eV nizkoenergijski). Uporovno segrevamo material, pri katerem je
potrebna temperatura za naparevanje pod 1500 °C. Material v izviru ima obliko žice, ladjice ali
lončka. Ladjice so izdelane iz materiala z visokim tališčem, med katere spadajo volfram,
molibden, tantal, ogljik in kompozitna keramika. V primeru, da je temperatura za dosego
ustreznega parnega tlaka višja od 1500 °C, material v izviru segrevamo z uporabo elektronskega
curka [21, str.: 59].
Prednosti naparevanja tankih plasti so naslednje:
- visok odstotek deleža glavne snovi v tanki plasti (čistota),
- v izviru imamo lahko trdi material poljubnih oblik in čistot,
- preprost nadzor nad hitrostjo naparevanja,
- z masko lahko omejimo površino, na katero nanašamo plast,
- velike hitrosti nanašanja,
- material izvira ne predstavlja velikega stroška,
- je najcenejši postopek nanašanja PVD prevlek.
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Slabosti so naslednje:
- slabša adhezija prevlek zaradi nizke energije uparjenih atomov,
- nekaterih zlitin in spojin ne moremo uparjevati,
- da bi dosegli enakomerno pokritost podlage s prevleko, jo moramo vrteti,
- število procesnih parametrov, s katerimi bi lahko nadzorovali lastnosti plasti, je
majhno,
- omejena količina materiala v izviru za naparevanje,
- sproščanje velike količine toplote med naparevanjem,
- postopek poteka v velikih vakuumskih posodah, da je razdalja med vročim izvirom
in podlago dovolj velika [21, str.: 59].
2.3.6 Naprševanje tankih plasti
Glavna značilnost naprševanja je, da za uparitev materiala izvira uporabimo visokoenergijske
ione iz plazme ali ionske puške, s katerimi obstreljujemo material. Vpadni ion podira v tarčo,
pri tem se zgodi množica elastičnih in neelastičnih trkov z atomi tarče, ki nato trkajo tudi med
seboj. Trkovna kaskada se širi v vseh smereh v tarči. Atomi na površini tarče dobijo določen
delež energije. Če ta energija preseže vezavno energijo med atomi (~25 eV), atom tarče zapusti
površino. Kolikšno število atomov tarče izbije posamezni ion, pove razpršitveni koeficient. Ta
je odvisen od vrste ionov, njihove energije, materiala tarče in vpadnega kota pod katerim
obstreljujemo tarčo. Napram izparjenim, imajo razpršeni atomi veliko višjo energijo (1–10 eV
proti 0,1 eV pri 1500 °C) [21, str.: 66].
Visoka energija atomov znatno vpliva na mikrostrukturo in adhezijo plasti na podlago. Da
ostanejo površine podlage dovolj dolgo čiste, potrebujemo zadosti visok vakuum, pod 10 -5
mbara. Tlak delovnega plina, ki je potreben za nastanek plazme in posledično ionov, je manjši
od 10-3 mbara. Z naprševanjem lahko nanašamo tanke plasti poljubne sestave (kovine, zlitine,
spojine, dielektriki itd.) [21, str.: 66].
Naprševanje plasti ima prednosti, ki so:
- dobra adhezija plasti na podlage zaradi velike energije razpršenih atomov in ionov,
- nismo omejeni pri izbiri materiala za naprševanje,
- tarča zagotavlja stabilen izvir atomov in je dlje obstojna,
- glede na geometrijo podlage lahko prilagodimo obliko izvira,
- postopek naprševanja lahko uporabljamo tudi v reaktivni atmosferi,
- ker je naprševanje netermičen način uparitve tarče, je sevanje toplote iz tarče
majhno,
- mogoče so majhne razdalje med izvirom in podlagami,
- vakuumska posoda je lahko majhna.

24

Slabosti so naslednje:
- počasnejše nanašanje plasti,
- podlage kompliciranih oblik moramo vrteti, da dobimo enakomerno debelo tanko
plast,
- izraba materiala tarč je slaba, cena pa visoka,
- tarče je potrebno hladiti (večina energije vpadnih ionov se pretvori v toploto),
- podlage se lahko segrevajo zaradi elektronov iz plazme,
- sevanje iz plazme lahko poslabša lastnosti rastoče plasti na podlagi,
- možnost kontaminacije tanke plasti z molekulami preostalega plina (molekule se
aktivirajo v plazmi),
- ob nepazljivosti pri tlaku reaktivnega plina se lahko na površini tarče pojavijo
njegovi reakcijski produkti, ki zelo zmanjšajo hitrost razprševanja [21, str.: 66].
Med najpreprostejše sisteme za naprševanje spada diodni sistem. Osnova tega sistema sta dve
elektroni, od katerih je ena priključena na izvir materiala za nanašanje, ki je negativni pol
(katoda), druga pa na nosilec podlag (anoda). Če imamo med ploščama razredčen plin, potem
ob določenih okoliščinah med njima nastane plazma. Zaradi električnega polja se ioni pospešijo
proti katodi oziroma tarči, elektroni pa proti anodi-podlaga. Plazmo vzdržujejo elektroni iz
katode z ionizacijo atomov plina, ki izhajajo iz nje zaradi obstreljevanja z ioni. V primeru, da
tlak pade pod 10-2 mbar plazma ugasne. Tarčo – katodo razpršujejo ioni iz plazme, atomi, ki
pri tem nastanejo, pa se nalagajo na podlage. Kako hitro se bodo atomi razpršili iz tarče, je
odvisno od gostote ionskega toka nanjo. Pri višjih tlakih se gostota ionskega toka in hitrost
nanašanja podlage povečata, vendar je najvišji uporaben tlak zaradi sipanja atomov v plinu in
povratne difuzije omejen na 0,1 mbar. Kot posledica visokega tlaka se zelo skrajša prosta pot
razpršenih atomov na nekaj centimetrov, zato morajo biti podlage čim bližje tarči. Vsled majhne
razdalje med tarčo in podlagami so podlage izpostavljene izrazitemu obstreljevanju z elektroni,
zaradi česar se nekontrolirano segrevajo [21, str.: 66–67].
2.3.6.1 Magnetronsko naprševanje
Hitrost nanašanja tanke plasti je med drugim odvisna tudi od učinkovitosti ionizacije plazme.
Pri magnetronskem naprševanju povišamo učinkovitost ionizacije z uporabo magnetnega polja.
Posledica uporabe magnetnega polja je, da se podaljša pot elektronov. Pri naprševanju plazmo
zgostimo z magnetnim poljem pred tarčo z uporabo planarnega magnetrona. Magnetno polje
lahko tudi zmanjša tok elektronov na podlago, zaradi česar se podlaga manj segreva [21, str.:
68].
Princip delovanja magnetrona je, da blizu površine katode (tarče) zadržujejo elektrone, ki tako
povečujejo ionizacijo. Shematsko je to predstavljeno na sliki 22. Magnetno polje mora biti čim
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bolj vzporedno s površino tarče oziroma katode. Posledično sta električno polje med anodo in
katodo ter magnetno polje pravokotna. Tako postanejo elektroni ujeti ob površini tarče.
Magnetronske izvire lahko poljubno prilagodimo svojim potrebam. Največkrat so pravokotne
oblike, lahko pa so tudi cilindrični, krožni, planarni itd. in okrogli ali podolgovati. Magneti so
izdelani iz trajnih magnetov (feriti, zlitine kobalta) ali elektromagnetov. Gostota magnetnega
polja ob katodi je med 0,03 in 0,05 T. Področje z največjo gostoto plazme ob katodi sega do 6
cm stran od tarče [21, str.: 68].

Slika 22: Shema delovanja magnetronskega izvira za naprševanje [21, str.: 68].
Tarčo razpršujemo s pomočjo ionov iz plazme. Na hitrost razprševanja atomov iz tarče najbolj
vplivajo faktorji: atomska masa ionov, gostota toka ionov na tarčo in v manjši meri energija
ionov. Najpogosteje se uporablja plazma iz argona ali mešanica argonove in kriptonove plazme.
Z uporabo magnetronskih izvirov lahko napravimo različne sodobne trde prevleke, kot so
večkomponentne in nanokompozitne prevleke. Z izmeničnim vklapljanjem in izklapljanjem
posameznih virov v agregatu lahko naredimo prevleke, ki imajo lahko tudi več plasti in super
rešetke (nekaj sto plasti različnih materialov). Magnetno polje lahko sega tudi do podlag. To
dosežemo z neuravnoteženim magnetronom. Na sliki 23 je shematsko prikazano, kako potekajo
magnetne silnice pri različnih tipih magnetronov. Najpogosteje pri magnetronskem naprševanju
uporabimo več neuravnoteženih magnetronov; primere lahko vidimo na sliki 24 [21, str.: 69].
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Slika 23: Primeri različnih konfiguracij magnetronov z dvema magnetronskima izviroma: a)
konfiguracija z zaprtimi silnicami, b) konfiguracija z zaprtimi silnicami in c) konfiguracija z
zrcalnimi silnicami [21, str.: 69].

Slika 24: Potek silnic magnetnega polja pri a) klasičnem magnetronu in b), c)
neuravnoteženem magnetronu [21, str.: 69].

2.3.7 Dupleks postopek
Dostikrat zahtevanih triboloških lastnosti površin ne moremo doseči z uporabo samo enega
postopka obdelave površin (slika 25). Dupleks postopek je primer združitve termokemijske
obdelave površine in PVD postopka nanosa trde prevleke. Podlago najprej obdelamo s
termokemijskim postopkom npr. jo plazemsko nitriramo, nato pa na nitrirano površino
nanesemo PVD prevleko. Oba postopka lahko izvedemo v isti vakuumski posodi. S
termokemijskimi postopki izboljšamo lastnosti nosilne podlage PVD prevleke in njeno adhezijo
s podlago [2, str.: 17].
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Slika 25: Primerjava prednosti različnih obdelav površin [21, str.: 205].
Zaradi lastnosti orodja, obdelanega z dupleks postopkom, je ta postopek zelo primeren za
zaščito orodij za toplo preoblikovanje. PVD plast izboljša korozijsko obstojnost, zmanjša
erozijo in lepljenje aluminija na orodje. Orodje ima tudi povečano odpornost proti termičnemu
utrujanju zaradi visokih zaostalih tlačnih napetosti v površinski plasti [2, str.: 17].
2.3.8 Primerjava PVD, CVD in magnetronskega postopka nanašanja trdih prevlek
Pri nanašanju trdih prevlek s PVD postopkom uporabljamo samo reaktivni postopek. Čisto
kovino ali zlitino uparimo in hkrati v vakuumsko komoro dovajamo ustrezen reaktivni plin.
Delci v plazmi razpadejo v enostavnejše delce in se delno ionizirajo, ker so v vzbujenih stanjih.
Ti procesi v plazmi pod ustreznimi pogoji omogočijo kemijsko reakcijo, zaradi katere na
podlagi želene spojine nastanejo trde plasti. Z ioni iz plazme tudi obstreljujemo podlage, da
dosežemo želene lastnosti nanesenih plasti. To je postopek ionskega prikrivanja, s katerim
dosežemo rast zelo goste plasti in dobro adhezijo plasti s podlago. Ionskega prikrivanja se
poslužujemo pri vseh postopkih nanašanja PVD plasti. Ravno tako z ioni iz plazme pri vseh
postopkih pred nanašanjem očistimo površino podlage. Podlaga mora biti pri vseh postopkih
pred nanašanjem segreta na približno 450 °C. Velika razlika med naparjevanjem in
naprševanjem je v porazdelitvi atomov po energiji in hitrosti, kot prikazuje slika 26 [21, str.:
72].
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Slika 26: Porazdelitev uparjenih atomov glede na hitrost pri naparjevanju in naprševanju
[21, str.: 73].
Pri magnetronskem nanašanju trdih plasti dosežemo zelo dobro adhezijo plasti s podlago. To je
posledica visoke energije razpršenih delcev iz tarče. Nekatere prevleke lahko nanašamo samo
z naprševanjem. Med slednje spadajo prevleke WC/C in diamantu podobne prevleke. V tabeli
2 lahko vidimo nekatere značilne parametre PVD in CVD nanašanja trdih prevlek [21, str.: 73].
Tabela 2: Značilne lastnosti in parametri pri različnih postopkih nanašanja tankih trdih
plasti.

CVD

Tlak [mbar]
10–1000
Temperatura
700–1500
nanašanja [oC]
Energija
0,1–0,3
delcev [eV]
Stopnja
0
ionizacije [%]
Vir: [21, str.: 73, tabela 2.4]

PACVD

Klasično
naparevanje

Klasično
naprševanje

~10

10-5

10-2

Ionsko
prekrivanje
(naparevanje
ali naprševanje)
10-2

~500

<100

100–300

300–400

0,1–0,3

0,1–0,5

1–40

50–1000

<0,1

0

<0,1

20–100

Prevleke, nanesene s PVD postopkom, so napram prevlekam, nanesenim z CVD postopkom
bolj gladke in brez mikro razpok. S PVD postopki dosegamo tudi višje trdote prevlek in manjša
kristalna zrna. Prednost PVD prevlek so tudi tlačne napetosti, medtem ko so v CVD prevlekah
napetosti natezne. S CVD postopki nanašamo omejen spekter prevlek, medtem ko lahko s PVD
postopki nanašamo dosti širši spekter različnih prevlek. Iz ekološkega stališča so PVD postopki
okolju prijazni, medtem ko so CVD postopki ekološko oporečni. Adhezija plasti s podlago je z
uporabo CVD postopka dosti boljša kot pri PVD postopkih. Zaradi slabše adhezije plasti lahko
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pride do odstopanja plasti od podlage. Največja debelina nanesenih PVD prevlek je zaradi
velikih tlačnih napetosti okoli 5 μm. PVD postopki so primernejši za nanašanje prevlek na
orodja manjših dimenzij in nekompliciranih oblik. Nanašanje PVD prevlek na orodja
kompliciranih oblik je neenakomerno, v globoke luknje in reže pa onemogočeno. Nanašanje
prevlek po CVD postopku je dvakrat dražje kot po PVD postopku [21, str.: 74].
2.4 Obraba in mehanizmi obrabe orodij
Z mehanizmi obrabe in trenjem med kontaktnimi površinami se ukvarja področje tribologije.
To področje znanosti proučuje tribološke sisteme, ki so v splošnem sestavljeni iz površine
orodja, površine obdelovanca in vmesne snovi med površina, če je prisotna (mazivo, oksidna
plast). Mazivo zmanjša trenje in obrabo površin, zato je pri veliko preoblikovalnih postopkih
skorajda nepogrešljiv element. Z obrabo površin povezana obstojnost orodja se lahko poveča z
ustreznim mazivom, ustreznimi lastnostmi materiala in geometrije orodja. Najpogosteje se
površina orodja izboljša z nanosom prevlek ali s katerim drugim postopkom obdelave površine.
Na obstojnost orodja vplivajo tudi pogoji, pod katerimi obdelujemo materiale [21, str.: 107].
Izguba snovi s površine trdnega telesa oziroma obraba se pojavi, ko sta dve telesi v stiku in se
gibljeta. Obrabni procesi se delijo na mehanske in kemijske. Med mehanske obrabne procese
spadajo abrazija, adhezija in erozija. Kemijski obrabni procesi so posledica interakcij med
materialoma na kontaktni površini. Slika 27 prikazuje možne tribološke kontakte dveh površin.
Vsak tip tribološkega kontakta ima svoje značilnosti glede obremenitve, mehanizmov obrabe
in trenja [21, str.: 107].
Poškodbe lahko nastanejo zaradi:
- sprijemanja materiala (material obdelovanca se sprime s površino orodja),
- odvzemanja materiala (luščenje ali odstranjevanje prevlek),
- brez izmenjave materiala (raze, razpoke) [21, str.: 107].

Slika 27: Shematski prikaz triboloških kontaktov [21, str.: 107].
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2.4.1 Mehanizmi obrabe in njihove značilnosti
Redko se zgodi, da v določenem tribološkem kontaktu deluje samo en mehanizem obrabe.
Najpogosteje jih deluje več hkrati, kateri bo prevladoval, pa je odvisno od več faktorjev, na
katere vplivajo: pogoji obdelave, vrsta obdelovalnega procesa ter mehanske in kemijske
lastnosti orodja in obdelovanca [21, str.: 108].
2.4.1.1 Adhezija
Do adhezijske obrabe pride takrat, ko nastane hladni zvar med vrhovoma dveh površin v
tribološkem kontaku, nakar se kasneje ta kontakt prekine (slika 28). Stik med površinama se
prekine na stični površini, če so kohezijske sile materiala močnejše od adhezijske sile med
vrhovoma. V primeru, da je adhezijska sila močnejša od kohezijske sile enega ali drugega
materiala, se bo stik prekinil v šibkejšem materialu in ga na tem delu odtrgal [21, str.: 109].

Slika 28: Adhezijska obraba [21, str.: 109].
2.4.1.2 Abrazija
Za abrazijo je značilno, da je ena stična površina veliko trša od druge in jo zato plastično
deformira. Na površini mehkejšega materiala nastanejo brazde in raze (slika 29) [21, str.: 109].

Slika 29: Abrazijska obraba [21, str.: 109].
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2.4.1.3 Erozija
Erozija površine je posledica odnašanja materiala z nje zaradi vpliva curka hitrih trdih delcev,
kapljic ali plina. Količina odnesenega materiala je odvisna od lastnosti površine materiala, vrste
in hitrosti erozijskih delcev ter njihovega vpadnega kota [21, str.: 109].
2.4.1.4 Utrujanje materiala na površinski plasti
Utrujanje materiala (slika 16) je posledica izmenjujočih napetosti oziroma obremenjevanja in
razbremenjevanja. Poznamo termično in mehansko utrujanje. Razpoke, ki se pojavijo kot
posledica utrujanja, nastanejo zaradi združevanja dislokacij in por. Deli materiala se zaradi
utrujanja lahko tudi odtrgajo [21, str.: 109].

Slika 30: Utrujanje materiala [21, str.: 109].
2.4.1.5 Kemijske reakcije
Reakcija, ki najpogosteje sodeluje pri kemijski obrabi, je oksidacija (slika 31). Oksidirana plast
ima funkcijo zaščite materiala pred nadaljnjo oksidacijo, hkrati pa zmanjšuje trenje in obrabo.
Oksidirana plast se pri postopkih preoblikovanja materiala nepretrgoma odstranjuje, ali pa je
nezaželena zaradi oksidnih vključkov, ki lahko ostanejo na površini preoblikovanca [21, str.:
109].

Slika 31: Kemijske reakcije na površini [21, str.: 109].

32

2.4.1.6 Obraba zaradi difuzije
Do difuzijske obrabe pride takrat, ko imamo na kontaktni površini visoke temperature. Atomi
zaradi visoke temperature lahko prehajajo preko stične površine dveh materialov z difuzijo.
Posledično se lahko spremeni kemična sestava površine materiala, kar vpliva na njene lastnosti.
Mehanske lastnosti se lahko zelo poslabšajo, kot se zgodi v primeru difuzije ogljika v karbidni
trdnini WC-Co [21, str.: 110].
2.4.1.7 Freting
Dve površini se periodično premikata z majhno amplitudo. V kontaktu med njima pride do
ponavljajočih zdrsov materiala, katerih obrabni produkti ne morejo zapustiti mesta kontakta.
Pri fretingu pride do odstranjevanja površinskih plasti in trganja. Delci, ki se odluščijo, nato še
dodatno pripomorejo k obrabi na kontaktni površini [21, str.: 110].
2.4.1.8 Korozija
Na kontaktni površini pride do reakcije površine s korozijskim medijem, ki se nahaja v okolici.
Na površini nastanejo reakcijski produkti, ki poslabšajo mehanske lastnosti površine s svojo
slabo obrabno obstojnostjo [21, str.: 110].
2.4.2 Trenje
Pri obdelovanju ali preoblikovanju materialov se trenju ne moremo nikoli popolnoma izogniti.
V splošnem je trenje med orodjem in obdelovancem nezaželeno, ker neposredno vpliva na
obrabo orodja. Za zmanjšanje trenja se največkrat poslužujemo mazanja površin z raznimi
mazili. Na trenje vplivamo tudi z obliko in lastnostmi orodja. Ravno tako na trenje vpliva tudi
predoblika surovca. Obraba orodja se z uporabo višjih sil in energije zaradi trenja lahko znatno
poveča. Glede na gibanje stičnih površin ločimo statično, drsno in kotalno trenje. Drsno trenje
lahko še naprej delimo na suho, hidrodinamično, mejno in mešano trenje [21, str.: 110].
Ko med stičnima površinama ni vmesne nekovinske snovi, kot so maziva ali oksidne plasti,
govorimo o suhem trenju. V praksi do suhega trenja pride zelo redko. Če imamo med stičnima
površinama neko vmesno snov (npr. mazivo), je to trenje hidrodinamično. Trenje med stičnima
površinama je v tem primeru odvisno od lastnosti vmesne snovi in kemičnih reakcij med
površino in vmesno snovjo. Značilnost mejnega trenja je, da je obdelovanec ločen od orodja z
le nekaj molekul debelo plastjo nekovinske snov, ki je lahko oksid ali mazivo. Obdelovanec je
mehkejši od orodja, zato se plastično deformira. Tako kot pri mehanizmih obrabe, najpogosteje
tudi pri drsnem trenju pride do mešanega trenja [21, str.: 110].
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2.5 Meritve
2.5.1 Osnove tehniških meritev
Namen izvajanja meritev je pridobitev objektivnih podatkov o fizikalni veličini, kot so na
primer: dolžina, čas, temperatura in sila v obliki njene velikosti, množini ali jakosti. Pri
meritvah želimo, da se izmerjene vrednosti čim bolj približajo resničnim vrednostim merjene
veličine. Z meritvami spremljamo procesne parametre, s katerimi si lahko pomagamo pri raznih
izboljšavah in racionalizaciji tehnoloških procesov. Pri procesno vodenih tehnologijah izdelave
je merjenje raznih fizikalnih veličin nepogrešljivo [9, str.: 4].
Izvedba meritev je odvisna od veliko dejavnikov. Pomembna sta način in cilj, ki ga želimo
doseči z meritvami. Pri tem smo lahko omejeni z merilno opremo, ki nam je na voljo. Z njo
lahko merimo določene veličine z neko točnostjo in v omejenem merilnem območju. Vsaka
meritev zahteva svoj čas za pripravo in izvedbo. Na meritve vplivajo tudi pogoji, pri katerih jih
opravljamo. Merjene veličine se lahko časovno spreminjajo ali so konstantne. Največkrat
merimo trenutne vrednosti veličin. Glede na naše cilje in pogoje izberemo ustrezno merilno
metodo in napravo, s katero bomo izvajali meritve [9, str.: 4].
2.5.2 Analogne in digitalne meritve
Izvajanje meritev je možna z uporabo merilne naprave, ki jo sestavljajo senzor, prilagoditveni
člen in izhodna stopnja. Shemo prikazuje slika 32.

Slika 32: Blokovna shema merilne naprave [9, str.: 6].
X(t) je naša merjena veličina, na katero vplivajo motnje iz okolice z(t). Zazna jo senzor, kar
lahko predstavimo kot vhodno veličino u(t). Vhodna veličina je pretvorjena v vmesno veličino
s1(t), ki še ni primerna za opazovanje. Vmesno veličino je največkrat potrebno ojačati,
preoblikovati ali pretvoriti v drugačno veličino. Te stopnje obdelave se izvajajo v
prilagoditvenem členu. Izhodna veličina iz prilagoditvene stopnje s2(t) se po vrsti praviloma
razlikuje od merjene in vmesne veličine meritve. Veličina iz prilagoditvenega člena s2(t) nato
potuje do izhodne stopnje, kjer se preoblikuje tako, da jo lahko prikažemo na prikazovalniku
ali jo računalniško obdelamo. Merjeni veličini, ki se pretvarja v vhodno, vmesno in izhodno
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veličino, pravimo merilni signal. Signal je fizikalna veličina, iz katere lahko razberemo
določeno informacijo oziroma merjeno veličino. Z njim lahko manipuliramo. Glede na časovni
kriterij signal delimo na diskontinuirni in kontinuirni, njegove vrednosti pa so lahko diskretne
ali zvezne (slika 33) [9, str.: 6].

Slika 33: Osnovne vrste merilnih signalov [9, str.: 7].

Glede na preoblikovanje merjenega signala poznamo digitalni in analogni postopek merjenja.
Značilnost analognega postopka je, da izhodna veličina kontinuirno zavzema vrednosti, ki so v
merilnem območju merilne naprave. To je lahko vizualno predstavljeno kot odklon kazalca na
skali merilnega inštrumenta ali zapis na papirju. Analogni merilni postopek je vedno bolj
izpodrivan s strani digitalnega merilnega postopka [9, str.: 6].
2.5.2.1 Digitalni merilni postopek
Značilni koraki digitalnega merilnega postopka so vzorčenje, kvantizacija in kodiranje signala.
Vsem trem postopkom z eno besedo rečemo digitalizacija.
Vzorčenje

Analogni zvezni signal se pretvori v stopničast oziroma diskretni signal. Ta postopek zato
imenujemo diskretizacija. Merilni parameter je izmerjen v med seboj enakomerno
razmaknjenih trenutkih, kot lahko vidimo na sliki 34.
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Slika 34: Postopek vzorčenja signala, diskretizacija [9, str.: 8].
Časovna os je razdeljena na enako majhne časovne intervale, v katerih pripišemo analognemu
signalu v(t) neko konstantno vrednost. Vzorčenje poteka z določeno frekvenco vzorčenja fS
(enačba 10).
1

𝑓𝑆 = ∆𝑡

(10)

Pri diskretizaciji je pomembno, da zajamemo in ohranimo vse informacije vhodnega signala,
zato moramo v skladu s Shannovim teoremom vzorčenja vzorčiti s frekvenco najmanj 2·fmax pri
čemer fmax predstavlja najvišjo frekvenco obravnavanega signala.
𝑓𝑆 ≥ 2𝑓𝑚𝑎𝑥

(11)

Minimalno frekvenco, ki omogoča zadosti dobro vzorčenje signala, imenujemo Nyquistova
frekvenca fN:
𝑓𝑁 = 2𝑓𝑚𝑎𝑥
(12)
V primeru, da je naša frekvenca vzorčenja prenizka, lahko pride do napake oziroma pogreška
pri vzorčenju. Na sliki 35 je prikazano, kakšen je vpliv hitrosti vzorčenja na kvaliteto izhodnega
signala. Pri višji hitrosti vzorčenja je rekonstrukcija analognega signala veliko boljša [9, str.:
8–9 ].

Slika 35: Vpliv hitrosti vzorčenja na obliko izhodnega signala [9, str.: 9].
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Kvantizacija

Pri kvantizaciji se celotno merilno območje razdeli na neko končno število manjših območij
(podobmočij), ki jih imenujemo kvant. Kvantizacija je omejena s končno dolžino binarne
besede, s katero je predstavljen zvezni signal. Binarna beseda je iz n bitov sestavljeno digitalno
število. Pretvorba je izvedena z uporabo analogno/digitalnega – A/D pretvornika, ki ima lahko
dolžino besede od 10 do 16-bitov ali več. Pri uporabi 10-bitnega pretvornika lahko zajeti signal
razdelimo na 2048 nivojev, 16-bitni pa omogoča razdelitev signala na 65536 nivojev. Napako
imenovano kvantizacijski šum, ki se pojavi pri idealnem kvantizatorju, lahko zmanjšamo s
povečanjem števila bitov b. Slika 36 shematično prikazuje kvantizacijo in napako kvantizacije,
kvantizacijski šum [9, str.: 9].

Slika 36: Kvantizacija signala in napaka kvantizacije [9, str.: 9].

Kodiranje

Glavni namen kodiranja je, da se dolžina zapisa signala zmanjša. Dolžina zapisa se lahko
zmanjša na račun izgube informacij, kar imenujemo izgubno kodiranje. Druga možnost
zmanjšanja zapisa je odstranitev redundance. Redundanca je del informacije, ki se že pojavi v
kateri drugi obliki signala, zaradi česar odstranitev tega dela informacije oziroma redundance
ne vpliva na informacijo, zato je ta način kodiranja brez izguben in reverzibilen [9, str.: 10].
S pomočjo tabele 3 lahko primerjamo analogni in digitalni merilni postopek. Vidimo lahko, da
ima digitalni merilni postopek napram analognemu mnogo prednosti, zaradi česar se analogni
postopki meritev vedno bolj opuščajo. Kljub vsemu se na nekaterih področjih še vedno
uporabljajo analogne meritve, med drugim za umerjanje digitalnih merilcev [9, str.: 10].
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Tabela 3: Primerjava analognega in digitalnega merilnega postopka.
Povprečna ločljivost pri
kazanju
Povprečni merilni pogrešek
Uporabnost merilnega
območja
Razpoznavanje mejnih
vrednosti
Razpoznavanje časovnih
sprememb
Občutljivost na motnje pri
prenosu podatkov
Možnost računanja in
obdelave podatkov
Prenos podatkov v
računalnik
Vir: [9, str.: 10, tabela 1]

Analogni merilni postopek

Digitalni merilni postopek

10-3

<10-3

~1 %

~0,1 %

~10 : 1

~1000 : 1

Dobro

Slabo

Dobro

Slabo

Velika

Zanemarljiva

Zanemarljiva

Velika

Po pretvorbi

Neposredno

2.5.2 Merilni inštrumenti
S pomočjo merilnih inštrumentov pretvarjamo neko fizikalno spremenljivko (temperatura, tlak,
moč) v izmerjeno vrednost s primerno enoto fizikalne spremenljivke (oC, Pa, W). Merilni
inštrument generira signal, ki ga lahko zaznamo, prenesemo v A/D pretvornik, zapišemo v
digitalni ali analogni obliki itd. Ena izmed možnih osnovnih delitev merilnih inštrumentov je
na klasične in navidezne oziroma virtualne inštrumente. Klasični merilni inštrumenti prikažejo
izmerjeno vrednost na zaslonu inštrumenta (slika 37). Poznamo električne in mehanske klasične
merilne inštrumente. Navidezni inštrumenti prikazujejo rezultate na zaslonu računalnika ali
drugega prikazovalnika (slika 38). S pomočjo ustrezne programske opreme lahko spreminjamo
njihove značilnosti in izgled prikazane vrednosti. V primerjavi s klasičnimi lahko z navideznimi
inštrumenti naenkrat prikazujemo več izmerjenih vrednosti. Nekateri merilni inštrumenti so
sposobni delovati kot klasični ali navidezni [14, str.: 2].
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Slika 37: Shema klasične meritve [14, str.: 2].

Slika 38: Merilna veriga z analogno-digitalnim pretvornikom, merjenje z računalnikom [14,
str.: 2].

2.5.2.1 Lastnosti merilnih inštrumentov
Pri izbiri merilnega inštrumenta moramo biti pozorni na tehnične podatke posameznega
merilnega inštrumenta. Delimo jih na statične in dinamične lastnosti. Statične lastnosti so
neodvisne od spreminjanja merjenega signala v določenem času in se nanašajo na meritve
merjene spremenljivke, dinamične lastnosti pa so odvisne od spreminjanja signala v določenem
času [14, str.: 4].
Statične lastnosti merilnih inštrumentov

Med najpomembnejše statične lastnosti merilnih inštrumentov spadajo vhodno in izhodno
območje, občutljivost inštrumenta, premik ničle ter nelinearnost. Za lažje razumevanje so
lastnosti prikazane na sliki 39.
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Slika 39: Statične lastnosti merilnih inštrumentov; odvisnost izhodne spremenljivke od vhodne
spremenljivke [14, str.: 5].

Vhodno območje je omejeno območje, kjer lahko z inštrumentom izvajamo meritve. Npr.
pirometer lahko meri temperature od 250 do 1600 °C, torej je vhodno območje med 250 in 1600
°
C.
Izhodno območje je območje vrednosti napetosti ali toka na izhodnih priključkih inštrumenta.
Izhodno območje je smiselno le v primeru, da inštrument deluje kot navidezni merilnik in je
senzor priključen na analogno digitalni pretvornik.
Občutljivost merilnega inštrumenta pove velikost spreminjanja izhodne vrednosti glede na
merjeno spremenljivko.
Premik ničle je od nič različen izhodni signal inštrumenta, ko ne merimo oziroma je inštrument
neobremenjen. Premik ničle ni vedno enak in se s časom lahko spreminja. Tako je lahko na
začetku meritve pozitiven, na koncu meritve pa negativen. Premik ničle je posledica zunanjih
vplivov okolice na inštrument (sprememba temperature, vlažnosti, tlaka itd.). Najpogosteje je
tok neobremenjenega senzorja inštrumenta 4 mA. Z merjenjem toka v neobremenjenem stanju
lahko tudi preverimo, ali senzor deluje pravilno.
Nelinearnost je posledica odmika meritve senzorja od njegovega idealnega odziva [14, str.: 4].
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Dinamične lastnosti merilnih inštrumentov

V primeru, da se merjena spremenljivka spreminja s časom, govorimo o dinamičnih lastnosti.
Izmerjena vrednost signala se spreminja, nanjo pa vplivata merjeni pojav in merilni inštrument.
Izmerjeni signal je tako odvisen od hitrosti pojava (njegovega spreminjanja) in hitrosti odziva
inštrumenta. Pri meritvah, če je le mogoče, merimo z inštrumentom, katerega odzivna hitrost je
višja od hitrosti spreminjanja pojava, vendar tega inštrumenti dostikrat ne omogočajo. Hitrost
odziva inštrumenta je lahko podana s frekvenčnim območjem ali frekvenčnim obsegom
inštrumenta, v katerem ta deluje. Vrednost je podana v hercih (Hz) – 1 Hz pomeni en nihaj v
sekundi. Drugi način podajanja hitrosti odziva inštrumenta je, da se poda čas v sekundah, v
katerem inštrument doseže določen odstotek (npr. 90 %) končne vrednosti meritve. Kako se
lahko razlikujejo izmerjene vrednosti od dejanske vrednosti pri počasnejšem merilnem
inštrumentu, je grafično prikazano na sliki 40. Izmerjena temperatura je zaradi počasnega
senzorja nižja od dejanske [14, str.: 6].

Slika 40: Merjenje temperature s počasnim senzorjem [14, str.: 6].

2.5.2.2 Točnost merjenja in pogrešek
Pri meritvah se pogrešku kljub vrhunski merilni opremi in optimalnim razmeram ne moremo
izogniti. Merilni pogrešek je razlika med izmerjeno in pravo vrednostjo merjene veličine.
Oceno točnosti meritve podata absolutni merilni pogrešek E ali relativni pogrešek e. Absolutni
merilni pogrešek E je podan z enačbo 13 in ima enoto merjene veličine.
𝐸 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑝𝑟

(13)

Relativni merilni pogrešek e je število brez enote, izračunan z enačbo 14. Lahko je podan tudi
v odstotkih.
𝑒=

𝑥𝑖 −𝑥𝑝𝑟
𝑥𝑝𝑟

(14)
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V enačbah 13 in 14 xi označuje izmerjeno vrednost, xpr pa pravo vrednost merjene veličine.
Pogreške lahko delimo na sistematske in naključne (slika 41) [9, str.: 25].

Slika 41: Sistematski in naključni pogrešek [9, str.: 27].

Sistematski pogreški

Med vzroke za nastanek sistematskih pogreškov se štejejo predvsem lastnosti merilne naprave,
lastnosti uporabljene merilne metode ter fizikalnih in kemijskih lastnosti merjenca. Glavna
značilnost sistematskih pogreškov je, da na rezultat meritve vplivajo vedno enako. Vzroke za
sistematske pogreške lahko odpravimo, ko jih zaznamo pred ali med meritvijo. Sistematski
pogrešek, ki je posledica tega, da merilni inštrument ne more slediti spremembam merjene
veličine dovolj hitro, imenujemo dinamični pogrešek [9, str.: 26].
Naključni pogreški

Naključni pogreški nastanejo zaradi različnih vzrokov, zato jih ne moremo natančno določiti,
niti predvideti njihove vrednosti. Najpogosteje so posledica vplivov več dejavnikov v trenutku
odčitka meritve. Lahko so posledica temperature, vlage, nihanja napetosti ipd. Med možnimi
vplivi na naključni pogrešek so tudi lastnosti izvajalca meritev (koncentracija, vid, sluh,…) in
kvaliteta ter organiziranost izvajanja meritev. V primeru, da izvajamo meritev pri
nespremenjenih pogojih in dobivamo različne merilne rezultate, lahko vidimo vpliv naključnih
pogreškov na meritev [9, str.: 28].
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2.5.3 Električno merjenje fizikalnih veličin
Najpogosteje naprava, s katero merimo fizikalne veličine, pretvori velikost veličine pri vstopu
signala v napravo v električno veličino. Tako merimo razne neelektrične veličine, saj na tak
način dosegamo večjo točnost in višjo hitrost registracije sprememb. Merilne naprave so manjše
in bolj enostavne. Naprava mora pretvoriti neelektrično veličino v električno na osnovi
določenih fizikalnih zakonitosti. Slika 42 prikazuje strukturno shemo sodobne merilne naprave,
ki deluje na prej omenjen način [9, str.: 29].

Slika 42: Strukturna shema sodobne merilne naprave [9, str.: 29].
Na sliki uporabljene oznake pomenijo: MV – merjena veličina, EV – električna veličina, OEV
– ojačana električna veličina, F – filter, FOEV – filtrirana ojačana električna veličina in R –
rezultat merjenja.
Električno merjenje fizikalnih veličin ima številne prednosti, kot so:
- velika občutljivost inštrumentov, meri se lahko tudi zelo majhne veličine,
- dinamični pogrešek inštrumenta je zelo majhen,
- tipalo in merilna naprava ne vplivata na merjeno veličino in proces,
- rezultat meritve merjene veličine lahko prenesemo na velike razdalje,
- meritve in registracija se lahko popolnoma avtomatizirajo,
- tipala je mogoče vgraditi na težko dostopna mesta,
- rezultate meritev je mogoče na različne načine shraniti in obdelovati [9, str.: 29].
2.5.3.1 Pretvorba neelektričnih veličin v električne
Električni signal, ki ga dobimo s pretvorbo fizikalne veličine v električno, mora vsebovati vse
lastnosti izvorne neelektrične veličine. Pretvorba se vrši s pomočjo aktivnih ali pasivnih
pretvornikov oziroma tipal.
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Pasivni pretvorniki delujejo po principu spremembe električne (ohmske) upornosti,
induktivnosti, kapacitivnosti ali katere druge lastnosti elementa. To spremembo izmerimo in jo
z uporabo neke znane fizikalne zveze med električno in neelektrično veličino lahko izrazimo.
Za delovanje pasivnega pretvornika je potreben zunanji vir napetosti [9, str.: 30].
Aktivni pretvorniki neelektrično veličino pretvorijo v električno napetost na osnovi
indukcijskega, piezo-, foto- ali termoelektričnega delovanja. Izmerjena sprememba napetosti se
s pomočjo znane odvisnosti med električno in neelektrično veličino pretvori v informacijo o
izmerjeni fizikalni veličini. Aktivni pretvorniki za osnovno pretvorbo ne potrebujejo zunanjega
vira napetosti [9, str.: 30].
Merilni pretvornik mora imeti v obeh primerih, čim bolj linearno zvezo med merjeno
neelektrično veličino in izhodno električno veličino. Ravno tako se mora pretvornik na
spremembe vrednosti merjene fizikalne veličine hitro odzivati [9, str.: 30].
2.5.4 Merilni trakovi
Merilne trakove uvrščamo med pasivne pretvornike fizikalne veličine v električno. Delujejo na
osnovi zakonitosti, da se obremenjen material zaradi napetosti razteza ali krči (Robert Hook),
pri tem pa se mu spremeni električna upornost (Charles Wheatstone). Do spremembe električne
upornosti pride zaradi spremembe oblike električnega vodnika. Spremeni se lahko tudi njegova
specifična upornost zaradi spremembe strukture. Na sliki 43 je shematsko prikazano, kako se
deformira merilni listič ob delovanju neke zunanje sile. Kolikšna je sprememba električne
upornosti, lahko izračunamo z uporabo enačbe 15 ali 16:
∆𝑅
𝑅

= 𝑘𝜀

(15)

∆𝑙

𝑙𝑙 =𝜀
0

(16)

V enačbi k označuje faktor, ki ga eksperimentalno določimo za vsak posamezni merilni trak, ε
deformacijo, R upornost in l dolžino. Z uporabo merilnih trakov lahko merimo sile, moment,
pretok, pritisk, pospešek, … Uporabljajo se tudi za določevanje smeri in velikosti deformacij
[9, str.: 31].
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Slika 43: Fizikalne osnove delovanja merilnih trakov [9, str.: 31].
2.5.4.1 Vrste merilnih trakov
Poznamo kovinske, polprevodniške, naparjene in kapacitivne merilne trakove. Vsak tip
merilnih trakov ima svoje prednosti in slabosti. Najpogosteje se uporabljajo kovinski merilni
trakovi [9, str.: 33].

Slika 44: Kovinski merilni trak s sestavnimi deli [9, str.: 32].
Slika 44 prikazuje kovinski merilni trak s sestavnimi deli. Deluje na principu spremembe
električne upornosti zaradi spremembe geometrije in specifičnega upora zaradi deformacije.
Polprevodniški merilni trakovi delujejo na principu piezo-uporovnega efekta polprevodnika.
Izdelani so iz silicija ali katerega drugega polprevodnika. So veliko bolj občutljivi kot kovinski
merilni trakovi, vendar imajo nelinearno karakteristiko. Izkazujejo tudi veliko občutljivost na
temperaturo in so dosti dražji od kovinskih. Uporabljajo se za meritve zelo majhnih deformacij
[9, str.: 33].
Naparjene merilne trakove se v vakuumu napari na objekt za izvajanje meritev. Uporabljajo se
za izdelavo raznih senzorjev [9, str.: 33].
Kapacitivne merilne trakove navarimo in delujejo na principu spremembe kapacitivnosti, ki je
posledica spremembe razdalje med ploščicami v merilnem traku. Uporabni so do temperature
500 °C [9, str.: 33].
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Pri izvajanju meritev moramo izbrati ustrezen merilni trak. Pri tem moramo upoštevati več
dejavnikov, in sicer:
- najvišjo temperaturo merilnega mesta,
- velikost deformacije,
- tip in frekvenco obremenitve: statične, dinamične,
- material, na katerem bomo izvajali meritve,
- kaj bomo merili (deformacije, notranje napetosti …),
- upornost uporabljenega merilnega traku [9, str.: 34].
Deformacije, ki jih merimo s pomočjo merilnih trakov, so zelo majhne. Posledično je tudi
sprememba upornosti zelo majhna, zato je ne moremo meriti neposredno z ohm-metrom.
Merilni trakovi so tako le del merilne verige, ki jo sestavljajo še ojačevalec signala, A/D
pretvornik ter zajemanje in obdelava podatkov s pomočjo računalnika ali druge sorodne naprave
(slika 45) [9, str.: 34].

Slika 45: Merilna veriga pri meritvah [9, str.: 34].
2.6 Pregled dosedanjih testov obrabe
V literaturi zasledimo različne teste obrabe materialov, ki simulirajo dolge drsne poti pri
povišani temperaturi. Preizkušeni materiali so lahko različna orodna jekla z ali brez naknadne
obdelave površin z npr. nitriranjem ali nanosom prevlek. Med najpogosteje omenjene teste
spadajo naslednji tipi: ang. »pin on disc«, »disc on disc« in »block on cylinder«.
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a)

b)

Slika 46: a) Test »pin on disc« [18, str.: 11], b) test »disc on disc« [18, str.: 11].
Pri testu »pin on disc«, preizkušanec pritiskamo na induktivno ogret rotirajoči disk. Test poteka
v oksidativni atmosferi. Izgled testa prikazuje slika 46a.
S testom »disc on disc« simuliramo pogoje, ki nastanejo pri vročem valjanju. Vzorec
predstavlja valjan material in je segret na temperaturo do 850 °C. Drugi vzorec oz. valj je hlajen
z vodo. Položaj valjev prikazuje slika 46b.
a)

b)

Slika 47: Test »blok na cilinder«: a) Bjőrkova in b) Birolova izvedba: 1 – Al. cilinder, 2 –
vzorec, 3 – senzor normalne sile, 4 – senzor tangencialne sile, 5 – grelec, 6 – termočlen, 7 –
keramična izolacija, 8 – ohišje testne celice[3,5].

47

V strokovni literaturi zasledimo, da sta obrabo orodij pri iztiskanju aluminija proučevala Bjőrk
s sodelavci [5, 6] ter Birol s sodelavci [3, 4]. Oba sta uporabljala svojo izvedbo naprave tipa
»blok na cilinder«, ki je prikazana na sliki 47. Slika 47a prikazuje shemo naprave, ki jo je
uporabil Bjőrk s sod. [5]. Slika uporabljene naprave »blok na cilinder«, kakršno je uporabil
Birol s sod., je prikazana na sliki 47b.
Bjőrk je testiral vzorce orodnega jekla AISI H13, ki so bili samo plinsko nitrirani, ter vzorce s
CVD nanešeno trdo prevleko TiC+TiN. Skupni čas testiranja vzorcev je bil 5 ur; vsako uro je
zamenjal cilinder aluminija in vsakih 45 s za 15 s razbremenil blok. S tem je simuliral začetek
in konec iztiskanja. Skupna drsna dolžina je znašala 9420 m pri hitrosti vrtenja cilindra 0,52
m/s, normalna sila je naraščala od 20 do 60 N, temperatura, na katero je bil ogret Al cilinder, je
znašala 550 °C. Testna komora je bila med testiranjem zapolnjena z argonom. Al cilinder je bil
ogrevan s pomočjo uporovnih grel na nasprotni strani glede na blok [5].
Birol opisuje testiranje vzorcev orodnega jekla AISI H13 z nanešenimi CrN, AlCrN in AlTiN
trdimi prevlekami po CAPVD postopku. Notranjost toplotno izoliranega ohišja naprave je ogrel
na 550 °C. Vzorce je ob Al cilinder pritiskal s silo 60 N, hitrost vrtenja cilindra je bila 0,52 m/s
pri skupni drsni dolžini 3900 m. Začetek in konec iztiskanja je simuliral tako, da je vsakih 50 s
za 10 s prekinil testiranje [3,4].
Oba navedena avtorja sta testirala vzorce velikosti 5 mm x 10 mm x 30 mm z uporabo Al
cilindra Ø100 mm x 50 mm.
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3. Uporabljeni materiali, metode za karakterizacijo in naprave
3.1 Uporabljeni materiali (sestava vzorcev)
Testirali smo vzorce (blok) velikosti 20 mm x 30 mm x 30 mm iz orodnega jekla za delo v
vročem UTOP Mo2 (AISI H13). Kemična sestava je podana v tabeli 4.
Tabela 4: Kemična sestava jekla UTOP Mo2.
Oznaka jekla
Metal Ravne AISI
UTOP Mo2
H13

%C
0,4

% Si
1,05

Kemična sestava
% Mn
% Cr
0,4
5,15

% Mo
1,35

%V
1

Vzorci se med seboj razlikujejo po postopku in globini nitriranja ter glede prisotnosti trde PVD
prevleke. Globino nitriranja vzorcev smo določili s pomočjo rezultatov meritev mikrotrdote
(poglavje 4.1.2; osnova + 50 HV). Vzorec, ki je bil nitriran v plazmi z različno globino nitriranja
ter ima naneseno PVD CrN prevleko, smo zaradi lažje obravnave rezultatov meritev in
testiranja razdelili na dva dela, tj. E in F. Del E ima globino nitriranja 70 μm, F pa 120 μm.
Vzorca C in D sta plinsko nitrirana in imata globino nitriranja 120 μm. Trde prevleke so bile
nanešene na Inštitutu »Jožef Štefan« (IJS). Debelina PVD prevleke iz CrN na vseh vzorcih
znaša 6 μm. Vzorca z oznakama A in B sta toplotno obdelana, pri čemer je na vzorec B nanešena
tudi PVD CrN prevleka. Vzorci, na katerih so potekala testiranja imajo naslednje oznake:


A: TO – brez kemične obdelave površine,



B: TO – CrN – TO + CrN prevleka,



C: TO – NTR – TO + plinsko nitriran (globina nitriranja 150 μm),




D: UN – plinsko nitriran + CrN prevleka (globina nitriranja 120 μm),
E: IMT4 – plazma nitriran + CrN prevleka (globina nitriranja 70 μm),



F: IMT9 – plazma nitriran + CrN prevleka (globina nitriranja 120 μm).

Pri testiranju na napravi »blok na cilinder« smo uporabili Al cilinder velikosti Ø145 mm x 35
mm.
3.2 Uporabljene metode in naprave
Za analizo površin testiranih vzorcev ter določitev adhezije prevlek na podlage smo uporabili
naslednje metode: optično mikroskopijo, meritve profila mikrotrdot, meritve adhezije prevleke,
profilometrijo, stereomikroskopijo ter elektronsko mikroskopijo. Za izvajanje testiranja obrabe
izbranih vzorcev smo uporabili obstoječo napravo »blok na cilinder«, ki smo jo izboljšali.
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3.2.1 Optična mikroskopija
Mikrostrukturo vzorcev smo opazovali z optičnim mikroskopom OLYMPUS BX-61A (slika
48). Opazovali smo pri 200-, 500- in 1000-kratni povečavi. Tako smo lahko videli velikost
globine nitriranja in debeline posameznih plasti pri vzorcih. PVD prevleka je izrazito bela,
prehod med difuzijsko in prehodno plastjo pa prepoznamo po spremembi barve iz črne v sivo.
Prehodna plast se nahaja med temnejšo difuzijsko in svetlejšo sredico jekla, ki ni nitrirana.
Potek plasti lahko vidimo na primeru nitriranega vzorca, prikazanega na sliki 49.

Slika 48: Optični mikroskop Olympus BX-61A.

Slika 49: Meje med plastmi nitriranega vzorca [10, str.: 23].
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3.2.2 Merjenje profila mikrotrdot
Za izvajanje meritev trdot smo uporabili metodo po Vickersu. Mikrotrdote smo izmerili na
napravi Mitutoyo MVK-H2 Hardness Testing Maschine (slika 50). Izdelali smo globinske
profile trdot vzorcev.

Slika 50: Naprava za merjenje mikrotrdote po Vickersu
Mitutoyo MVK-H2 Hardness Testing Maschine [10, str.: 24].

3.2.3 Meritve oprijemljivosti (adhezije) trde prevleke
Oprijemljivost PVD nanešenih CrN prevlek na podlage (UTOP Mo2) smo določili z uporabo
metode razenja (ang. scratch test) in Rockwellovega odtisa.
3.2.3.1 Metoda razenja
Po površini vzorca s prevleko pritisnemo in vlečemo diamantno konico, ki ima polkrožni t. i.
Rockwellski profil z radijem 200 μm (slika 51). Silo, s katero pritiskamo na konico na vzorec,
linearno povečujemo. Silo povečujemo od 0 do 100 N, hitrost razenja pa znaša 10 mm/min. Z
večanjem sile se povečujejo tudi notranje napetosti v prevleki. Trda prevleka pri določeni sili
začne pokati, kar vodi do dekohezije s podlago in njenega luščenja. Te poškodbe spremljamo
na tri načine: opazujemo z optičnim mikroskopom, merimo silo razenja Ft in akustične emisije
[21, str.: 145–146].
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Slika 51:Shematični prikaz razenja diamantne konice po vzorcu [2, str.: 42].
Za izvajanje testa oprijemljivosti prevleke z metodo razenja smo uporabili merilnik Revetest
Scratch – Tester (Centre Suisse D'Electronique et de Microtechnique) (slika 52).

Slika 52:Merilnik adhezije prevlek Revetest Scratch – Tester [2, str.: 42].
Vrstni red in izgled nastanka poškodb, ki nastanejo, lahko vidimo na slikah 53 in 54. Lahko se
zgodi, da katera izmed poškodb izostane. Kritične sile imajo oznake Lc1, Lc2, Lc3, Lc4, Lc5.



Lc1: pojav prvih razpok v razi, pride tudi do akustične emisije;
Lc2: nastanek polkrožnih razpok na dnu raze;



Lc3: luščenje delcev prevleke ob robu raze, pojavi se lahko mnogo prej zaradi defektov
na površini podlage, takrat ne odraža prave vrednosti;




Lc4: delna delaminacija (luščenje) prevleke na dnu raze;
Lc5: prevleke na dnu raze ni več, vidimo podlago;




Lc(AE): pričetek akustične emisije, začetek nastajanja mikrorazpok;
Lc(Ft): izrazit skok v sili razenja [21, str.: 146].
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Slika 53: Scratch test z označenimi kritičnimi Lc silami: a) SEM posnetek, b) akustična
emisija [https://www.researchgate.net/figure/260807421_fig4_Fig-4-The-result-of-scratchtest-for-the-V-Si-N-coating-with-44-at-Si-a-SEM].

Slika 54: Poškodbe, ki nastanejo pri razenju: a) nepoškodovana raza, b) poškodbe pri Lc3, c)
poškodbe pri Lc4 in d) poškodbe pri Lc5 [2, str.: 43].
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Adhezijo prevleke na podlago merimo z vrednostjo kritične sile, pri kateri nastane določena
poškodba. Čim večja je kritična sila, toliko boljša je adhezija prevleke na podlago.
Za merjenje akustične emisije je ob diamantni konici nameščen ultrazvočni senzor. Deluje v
omejenem frekvenčnem območju med 50 in 400 kHz, zato da ne zaznava drugih vibracij
naprave ali iz okolice, ki imajo frekvenco pod 30 kHz. Akustična emisija je posledica hitrega
širjenja mikrorazpok v materialu zaradi velikih notranjih napetosti [2, str.: 44].
3.2.3.2 Meritve oprijemljivosti trde prevleke z metodo Rockwellovega odtisa
V površino vzorca s trdo prevleko vtiskamo vtiskalo v obliki kroglice s silo 1500 N. Nastali
odtis pogledamo pod mikroskopom ter iz oblike poškodb okoli odtisa določimo oprijemljivost.
Za določitev oprijemljivosti si pomagamo s kriteriji, prikazanimi na sliki 55 in določimo
oprijemljivost glede na standard CEN/TS 1071-8,2004, ki razvršča poškodbe v štiri razrede:



razred 0: brez poškodb,
razred 1: pojav razpok, brez luščenja plasti (delaminacije),




razred 2: razpoke in delna delaminacija,
razred 3: popolna delaminacija [21, str.: 146-148].

a)

b)

c)

d)

Slika 55: Kriteriji za oceno oprijemljivosti prevlek [2, str.: 45].
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Kriteriji za oceno oprijemljivosti prevlek in uvrstitev v razrede so (slika 55): a) razred 0 – dobra
oprijemljivost (minimalne poškodbe znotraj poškodovanega območja); b) razred 1 –
zadovoljiva oprijemljivost (jasne poškodbe znotraj poškodovanega območja); c) razred 2 –
vprašljiva oprijemljivost (vidne poškodbe znotraj poškodovanega območja, ki segajo okrog
odtisa); d) razred 3 – nedopustna oprijemljivost (poškodbe v velikem obsegu okrog odtisa) [2,
str.: 45].
Za izvajanje meritve oprijemljivosti z metodo Rockwellovega odtisa mora imeti vzorec gladko
površino in biti pravilno nameščen v merilnik. Meritev smo izvajali z uporabo merilnika
adhezije Rockwell 500RA (Wilson Wolpert) (slika 56).

Slika 56:Merilec adhezije Rockwell 500RA [2, str.: 45].

3.2.4 Merjenje topografije – Profilometrija
Za izvedbo meritve topografije površine vzorcev smo uporabili profilometer. Naprava ima
iglasto tipalo, s katerim drsi po površini. Za izvedbo profilometrije ni potrebna nobena posebna
priprava vzorcev. Tipalo se pritiska ob vzorec s silo, ki znaša le nekaj milinewtonov. Zelo nizka
sila je potrebna zato, da se vzorec med meritvijo površine ne poškoduje. Rezultat meritev je
profil površine. Niz vzporednih meritev da topografijo površine [21, str.: 120–121].
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a)

b)

Slika 57: a) delovanje profilometra in b) značilen profil površine [21, str.: 121].
Na sliki 57a je shematsko prikazano premikanje igle z diamantno konico po površini vzorca.
Rezultat zaznanih sprememb odmika tipala lahko predstavimo v obliki grafa, kot ga prikazuje
slika 57b.
a)

b)

Slika 58: a) postopek skeniranja površine in b) rezultat meritev topografije [21, str.: 121].
Postopek skeniranja površine je prikazan na sliki 58a. Iz več vzporednih linijskih rezultatov
odmikov lahko dobimo tridimenzionalni posnetek površine, kakršnega lahko vidimo na sliki
58b.
Meritve profila površine vzorcev smo opravili na napravi Form Talysurf Series 2 proizvajalca
Taylor-Hobson ltd. (slika 59)
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Slika 59: Profilometer Taylor-Hobson Talysurf Series 2.

3.2.5 Slikanje površine vzorcev – stereomikroskopija
Prednost stereo-mikroskopov je, da lahko z njimi opazujemo objekte brez predhodne priprave.
Delovna razdalja med objektom in objektivi je mnogo večja kot pri navadnih svetlobnih
mikroskopih, zato lahko z objekti rokujemo med opazovanjem. Vzorce smo slikali s stereomikroskopom Olympus SZ61 pri 6,7-, 10-, 20-, 30- in 40-kratni povečavi (slika 60).

Slika 60: Stereo mikroskop Olympus SZ61.
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3.2.6 Opazovanje z elektronskim mikroskopom (SEM)
Vzorce smo opazovali z vrstičnim elektronskim mikroskopom (Scanning Electron Microscopy)
JEOL JSM-5610 (slika 61). Elektronski mikroskop deluje po principu odboja elektronov od
površine vzorca. V vzorec je usmerjen fokusiran curek elektronov, ki se nato elastično sipajo
na atomih preiskovanega materiala. Imenujemo jih povratno sipani oziroma odbiti elektroni.
Sipanje elektronov je odvisno od vrstnega števila atoma, v katerega se elektroni zaletijo. Tako
lahko dobimo tudi kemično sestavo dela vzorca (EDS - Energy-dispersive X-ray spectroscopy).
Sipanje je lahko tudi neelastično. Takrat vpadni elektroni izbijejo druge elektrone, ki jih
imenujemo sekundarni elektroni. Slika, ki jo dobimo iz sekundarnih elektronov, ima velik
kontrast.
Z elektronskim mikroskopom JEOL JSM-5610 smo naredili posnetke površin vzorcev po
testiranjih in EDS analizo izbranih področij vzorcev.

Slika 61: Vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-5610.

3.2.7 Uporabljena naprava »blok na cilinder« za testiranje obrabe
Preizkuse obrabe različnih vzorcev smo opravili na napravi za testiranje obrabe »blok na
cilinder«, ki simulira tribološke pogoje na drsni površini orodja pri toplem iztiskanju aluminija.
Naprava je prikazana na sliki 62.
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a)

b)

Slika 62: a) naprava za testiranje obrabe »blok na cilinder«, b) shema naprave [2, str.:32].
Uporabljena naprava »blok na cilinder« je prikazana na sliki 62a. Shema naprave z označenimi
sestavnimi deli je prikazana na sliki 62b. Naprava omogoča simuliranje triboloških pogojev, do
katerih pride na orodju med procesom iztiskanja aluminija. Sestavljena je iz ohišja, pokrova
delovne celice, gredi, sklopa Al cilindra, nosilca za blok (vzorec), senzorjev, elektromotorja,
reduktorja, induktorja in ogrevalne tuljave. Na rotirajoč in ogret Al cilinder z določeno
normalno silo pritiskamo blok oziroma preizkušanec. Testiramo lahko tudi več manjših
vzorcev, vstavljenih v blok, hkrati. Celoten sistem je zrakotesen in tako lahko opravljamo teste
obrabe v zaščitni atmosferi argona. Zaščitni plin preprečuje nastajanje oksida na površini Al
cilindra. Sklop Al cilindra segrevamo induktivno in na ta način lahko dosežemo visoke
temperature blizu tališča Al. Sklop Al cilindra je nameščen na gred, ki je gnana s pomočjo
elektromotorja z nastavljivim številom vrtljajev in je hlajena z vodo. Reduktor zmanjša število
obratov za faktor 1 : 15, saj bi elektromotor z majhnim številom vrtljajev imel premajhno moč.
Napravo smo z raznimi izboljšavami izboljšali ter jo usposobili za opravljanje testov. Preden
smo vzorce testirali, smo na napravi izpeljali več preizkusov, da smo ugotovili prave nastavitve
(ustrezna kombinacija sklopa Al cilindra in tuljave) in dinamiko ogrevanja cilindra za kasnejše
teste. Delo, ki smo ga opravili na napravi, je podrobneje opisano naslednjih poglavjih.
Stanje naprave pred izvajanjem del:

Naprava za testiranja obrabe »blok na cilinder« je bila vsaj 5 let v mirovanju. Razni deli naprave
so v tem času začeli korodirali ali kako drugače propadati (slike 63, 64, 65). Dolg čas mirovanja
je pripomogel k temu, da je reduktor, verjetno zaradi napredovanja korozije, »zaribal«. Tesnilna
guma okoli pokrova je povsod odstopila oziroma na določenih mesti preperela. Poškodbe na
laboratorijskih steklih pokrova in na ohišju delovne celice so poslabšale zrakotesnost celotne
naprave. Ravno tako so vse cevi hladilnega sistema naprave začele propadati, velika večina jih
je preperela in tako niso bile vodotesne.
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3.3 Cilji in izvedene izboljšave testne naprave »blok na cilinder«
Cilji diplomskega dela so bili naslednji:
(i) pregledati stanje testne naprave »blok na cilinder« ter ugotoviti, ali je naprava še primerna
za izvajanje testov obrabe orodnih jekel z različnimi površinami pri visokih temperaturah;
(ii) ugotoviti nastavitve parametrov naprave, kot so: tok na tuljavi, izbira tuljave in sklopa Al
cilindra, ki bodo omogočali ustrezno ogrevanje in doseganje ustreznih pogojev za izvedbo
testiranj vzorcev;
(iii) opraviti testiranje obrabe vzorcev s PVD nanešenimi prevlekami iz CrN.
Po zamenjavi navitja in jeder induktorja naprava namreč ni več omogočala doseganja dovolj
visokih temperatur na sredini Al cilindra, enakomernega temperaturnega gradienta sklopa Al
cilindra v radialni smeri ter doseganja enakomerne temperature na površini Al cilindra v
aksialni smeri. Slednje je tudi predpogoj za doseganje ustreznih kontaktnih pritiskov in
kontaktne dolžine med Al cilindrom in testiranim vzorcem (blokom). Testna naprava torej po
zamenjavi glavnega navitja in ostalih delov v induktorju zaradi okvare ni več pravilno delovala.
Posledično so bili kasnejši testi neuspešni in naprava nekaj let ni bila v uporabi oziroma so bili
poskusi dela z njo neuspešni.
Preden smo lahko začeli izvajati prve poskuse na testni napravi, smo morali izdelati nekatere
nove dele in zamenjati iztrošene ali okvarjene sestavne elemente naprave. Po izvedenih
izboljšavah smo z več preizkusi različnih kombinacij ogrevalnih tuljav ter sklopov Al cilindrov
iskali najboljše možne pogoje za kasnejše teste, med katere spadajo: (i) doseganje
enakomernega ogrevanja površine Al cilindra v aksialni smeri, (ii) doseganje temperature blizu
tališča Al in (iii) ustreznega temperaturnega gradienta v radialni smeri kar (iv) omogoča tudi
doseganje ustrezne kontaktne dolžine pri določeni normalni sili, (v) ustrezna temperatura
vzorca ter (vi) dolgotrajno vzdrževanje visokih kontaktnih pritiskov. Tako smo s preizkusi
izbrali ustrezno kombinacijo tuljave ter sklopa Al cilindra, ki je izpolnjevala zgoraj napisane
zahteve. Z izbrano kombinacijo smo nato testirali pet izbranih vzorcev orodnih jekel za delo v
vročem z različnimi površinami. Po opravljenih testih smo jih pregledali pod mikroskopom ter
izmerili obrabni volumen.
Na napravi smo opravili naslednja dela:
- izboljšava pokrova naprave;
- izdelava novih delov naprave:
- vložek za pritrditev gredi na pokrov delovne celice,
- obroč in nastavek za fiksiranje sklopa Al cilindra na gred,
- mehanizem za premikanje tuljave.
- zamenjava dotrajanih delov;
- izdelava štirih tuljav za ogrevanje;
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- izdelava štirih sklopov Al cilindra;
- izdelava nosilca vzorcev;
- umerjanje senzorjev tangencialne in normalne sile.
Poleg tega smo opravili še:
- preizkuse ogrevanja različnih kombinacij ogrevnih tuljav in sklopov Al cilindrov;
- karakterizacijo vzorcev z nanešenimi CrN prevlekami, t. j. mikrostrukturo na
prečnih presekih, profile mikrotrdot, adhezijske karakteristike prevleke z metodo
razenja in metodo vtiskovanja z Rockwellovo konico;
- preizkuse testiranja obrabe;
- meritev topografije na obrabljenem delu vzorca ter ocena indeksa obrabe.
3.4 Pogoji pri izvedbi testiranja obrabe vzorcev na napravi »blok na cilinder«
Za testiranje smo izbrali kombinacijo: sklop Al cilindra 4 (slika 96), novega nosilca in ogrevne
tuljave 5 (slika 92e). Tuljavo smo morali namestiti na določeno oddaljenost, višino in kot glede
na sklop Al cilindra.
Testirali smo pet izbranih vzorcev pri temperaturi okoli 600 °C ob konstantni normalni sili 1200
N. V napravo smo najprej 5 minut dovajali argon s pretokom 7 l/min. Med testom smo pretok
argona zmanjšali na 4 l/min. Posamezni test vzorca je trajal približno uro in 30 minut. Cilinder
smo pri vsakem testiranju vzorcev ogrevali z enako dinamiko moči generatorja (toka skozi
tuljavo). Po približno 27–30 minutah smo na cilindru dosegli želeno temperaturo za izvedbo
testa, nato pa smo vzorce eno uro pritiskali z normalno silo 1200 N ob Al cilinder. Med
testiranjem sile nismo spreminjali; tako smo vse vzorce testirali pri enaki obremenitvi oziroma
kontaktnih pritiskih. Med potekom testiranja smo spremljali temperaturo na Al cilindru in
ustrezno regulirati moč generatorja, da ne bi prišlo do taljenja aluminija ali padca temperature.
Spremljali smo tudi obremenitev elektromotorja na kontroli vrtljajev elektromotorja. S pomočjo
prikazanega odstotka obremenitve elektromotorja smo lahko sklepali, ali so pogoji, pri katerih
testiramo, optimalni. Velika obremenitev EM nakazuje na vzpostavitev velike kontaktne
dolžine med testirancem in Al cilindrom ter na visoko temperaturo Al cilindra.
Pri vseh testih je bila obremenitev elektromotorja med 70 in 80 % glede na dopustno trajno
obremenitev. V primeru, da bi prišlo do natalitve zlitine aluminija, bi obremenitev
elektromotorja padla pod 30 %. Število obratov elektromotorja smo nastavili na 950 obratov na
minuto. Gred s sklopom Al cilindra se zaradi reduktorja z razmerjem 1 : 15 zavrti približno
enkrat na sekundo (1,06 obrata). Relativna hitrost zdrsa med testirancem in Al cilindrom je bila
0,45 m/s. V eni uri je bila na vzorcu opravljena testna drsna dolžina 1600 m. Kontaktna dolžina
med Al cilindrom in blokom je bila 7 mm. Povprečni kontaktni pritisk na površino vzorca je bil
5,71 N/mm2. Med testiranjem smo s pirometrom merili temperaturo na cilindru in vzorcu ter
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normalno in tangencialno silo. Potek dogodkov in sprememb temperature in obremenitve
elektromotorja smo pri vseh testih zapisovali. Normalno in tangencialno silo smo merili s
pomočjo čitalca in računalnika (poglavje 4.7.3) in nato izračunali koeficient trenja po enačbi
17:
𝑘𝑡 =

𝐹𝑡

(17)

𝐹𝑛

V enačbi 17 Ft predstavlja izmerjeno tangencialno silo, Fn silo s katero smo pritiskali blok ob
cilinder (normalna sila), ter kt koeficient trenja.
V tabeli 5 so bolj pregledno prikazani pogoji testiranja vzorcev.
Tabela 5: Pogoji testiranja obrabe vzorcev.
Čas
Drsna
Kontaktna
Normalna
testiranja dolžina
Temperatura[°C]
dolžina [mm]
sila [N]
[h]
[m]
1

1600

7

600

1200

Relativna
hitrost
zdrsa
[m/s]
0,45

Vsakemu posamičnemu testiranju je sledilo struženje Al cilindra tako, da je bil poravnan v
aksialni smeri. Po opravljenem testiranju vzorcev smo površine vzorcev analizirali z uporabo
stereomikroskopije, elektronskega mikroskopa ter meritvijo topografije poškodovane površine
s profilometrijo. Iz rezultatov profilometrije smo nato ocenili velikost indeksa obrabe z uporabo
enačbe 18.
𝐼𝑂 = 𝑙

𝑉𝑂

𝑑 ∗𝐹𝑁

(18)

V enačbi 18 predstavlja VO obrabni volumen, ld drsno dolžino v času testiranja in FN silo, s
katero smo pritiskali vzorec ob cilinder.
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4. Izvedene izboljšave naprave in rezultati
4.1 Karakteristike testiranih vzorcev
4.1.1 Mikrostruktura vzorcev
Vzorce C:TO – NTR, D:UN, E:IMT4 in F:IMT9 smo pogledali pod optičnim mikroskopom
OLYMPUS BX-61A pri različnih povečavah. Globino nitriranja smo določili s pomočjo
izmerjenega profila mikrotrdote v tabeli 6. V prečnem preseku pri vzorcih vidimo nastalo
difuzijsko in prehodno plast ter nanešeno PVD CrN prevleko. Na kristalnih mejah v difuzijski
plasti je pri vzorcih C:TO – NTR in D:UN vidna prisotnost izločenih nitridov, medtem ko pri
vzorcih E:IMT4 in F:IMT9 nismo opazili, da bi prišlo do izločanja nitridov v difuzijski plasti.
Pri vzorcu C:TO – NTR je vidna nastala bela (spojinska) plast nad difuzijsko plastjo, v kateri
je prišlo do izločanja nitridov, ki so neenakomerno veliki in neenakomerno razporejeni. Pri
vzorcu D:UN je prišlo do nekoliko manjšega izločanja nitridov kot pri vzorcu C:TO – NTR,
kjer so neenakomerno razporejeni. Nanešeno PVD CrN prevleko lahko vidimo pri posnetkih
vzorcev D:UN, E:IMT4 in F:IMT9. Mikrostruktura vzorcev je prikazana na slikah 63–65 .

Slika 63: Mikrostruktura vzorca C:TO – NTR.
Vzorec C:TO – NTR je bil plinsko nitriran. Na sliki 63 lahko vidimo nastalo belo plast in
izločene nitride po mejah zrn vzorca C. Globina nitriranja je glede na profil mikrotrdote 150μm.
Največja izmerjena mikrotrdota je bila 1027 HV (tabela 6).
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Slika 64: Mikrostruktura v prečnem preseku vzorca D:UN pri različnih povečavah.
Vzorec D:UN (slika 64) je plinsko nitriran z globino nitriranja 120 μm glede na izmerjeno
mikrotrdoto. Maksimalna mikrotrdota je 1347,2 HV (tabela 6). Debelina nanesene PVD
prevleke CrN je 6μm. Iz slik 64a in 64b je razvidno, da so se v mikrostrukturi po mejah zrn
izločili nitridi.
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Slika 65: Mikrostruktura vzorca E:IMT4 (levo: a, c, e) in F:IMT9 (desno: b, d, f).
Osnova vzorca E:IMT4 in F:IMT9 (slika 65) je iz orodnega jekla UTOP Mo2. Vzorec je bil
vzet iz nitrirane matrice, kjer je bila višina reže na enem koncu 4 mm in na drugem 9 mm.
Zaradi različnih višin rež je bila dosežena različna globina nitriranja. Globina nitriranja je glede
na izmerjeno mikrotrdoto na vzorcu E:IMT4 70 μm, na vzorcu F:IMT9 pa 120 μm. Maksimalna
izmerjena mikrotrdota na vzorcu E:IMT4 je 933,4 HV, na vzorcu F:IMT9 pa 1264,7 HV (tabela
6). Debelina PVD prevleke CrN je 6 μm. Mikrostruktura vzorcev E:IMT4 in F:IMT9 pri
različnih povečavah je prikazana na sliki 65. Slike 65a, c in e prikazujejo mikrostrukturo
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prečnega preseka vzorca E:IMT4. Mikrostruktura prečnega preseka vzorca F:IMT9 je
prikazana na slikah 65b, d in f.
4.1.2 Profil mikrotrdote
Mikrotrdoto smo izmerili z uporabo naprave Mitutoyo MVK-H2 Hardness Testing Maschine.
Rezultati meritev mikrotrdote so prikazani v tabeli 6. Globino nitriranja smo določili na osnovi
oddaljenosti od površine nitridiranca do mesta, kjer je mikrotrdota za 50 HV višja od trdote
sredice.
Tabela 6: Profili mikrotrdote za vzorce C:TO – NTR, D:UN, E:IMT4 in F:IMT9.
Globina
(µm)
10

C: TO – NTR

20

1027

D: UN

E: IMT4

F: IMT9

1347

933

1265

1258

831

1230

30

1250

737

1220

40

1200

722

1209

1177

704

1181

50

956

60
70

697

927

923

80
740
718

742
651

766

130
140
150
170
190
200

752
634

849

110
120

1095

663

90
100

673

649

689
633

593

631
631
618

673
656
655

524

Za lažjo interpretacijo rezultatov meritev mikrotrdote iz tabele 6 smo izdelali graf profila
mikrotrdote vseh vzorcev (slika 66).
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1400

Profili mikrotrdote
C:TO_NTR

1300
1200

D:UN

Trdota HV

1100
1000

E:IMT4

900
800

F:IMT9

700
600
500

Slika 66: Izmerjeni profili mikrotrdote vzorcev.
Iz tabele 6 in slike 66 je razvidno, da imata vzorca D:UN in F:IMT9 najvišjo mikrotrdoto, in
sicer vzorec D:UN 1347 HV in vzorec F:IMT9 1265 HV. Pri obeh vzorcih začne trdota
občutneje padati šele po globini približno 40 μm. Globine nitriranja vzorcev so: C:TO – NTR
– 150 μm, D:UN – 120 μm, E:IMT4 – 70 μm in F:IMT9 – 120 μm. Vzorec E:IMT4 ima
najhitreje pojemajoč potek mikrotrdote glede na ostale vzorce. Vzrok takšnega profila
mikrotrdote je v majhni globini nitriranja, ki je bila 70 μm, glede na profil mikrotrdote.
4.1.3 Meritve oprijemljivosti (adhezije) trdih prevlek
Adhezijo PVD nanešenih CrN prevlek na podlago smo merili s preizkusom razenja ter z metodo
odtisa z Rockwellovo konico.
4.1.3.1 Meritve adhezije prevleke z uporabo metode razenja
Preizkus z razenjem oziroma »Scratch test« smo opravili z napravo Revetest Scratch – Tester
na vzorcih B:TO – CrN, D:UN, E:IMT4 in F:IMT9.
Obremenitev smo linearno povečevali od 0 do 100 N, hitrost razenja je bila 10 mm/min.
Rezultati opravljenih meritev so prikazani na slikah 67–74.
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Vzorec B:TO – CrN

Slika 67: Podrobnejši posnetki raze na vzorcu B:TO – CrN.
Iz podrobnejših posnetkov raze vzorca B:TO – CrN na sliki 100 vidimo, da se začne prevleka
luščiti ob robovih, preden se začnejo pojavljati razpoke na dnu raze (slika 67a). Na sliki 67b
vidimo, da prevleka v razi začne mrežasto pokati. Slika 67c prikazuje popolnoma odstranjeno
prevleko in vidno osnovo iz orodnega jekla.

Slika 68: Rezultati meritev trenja in akustične emisije vzorca B:TO – CrN.
Rezultati meritev trenja in akustične emisije so prikazani na sliki 68. Iz slike je razvidno, da
kritična sila Lc1, pri kateri zaznamo akustično emisijo, znaša 20 N. Začetek zaznavanja
akustične emisije je posledica nastajanja mikrorazpok. Kritična sila Lc2 označuje nastanek
polkrožnih razpok v razi in znaša 27 N. Kritična sila, pri kateri pride do luščenja prevleke ob
razi Lc3, znaša 35 N. Na sliki 67a vidimo, da do luščenja prevleke ob razi pride še pred
nastajanjem polkrožnih razpok, iz česar lahko sklepamo, da je kritična sila Lc3 pravzaprav v
tem primeru Lc5, kjer se prevleka popolnoma odstrani in se vidi osnovni material, kot je
prikazano na sliki 67c. Izmerjena amplituda akustične emisije je pri tem vzorcu zelo visoka.
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Vzorec D:UN

Slika 69: Podrobnejši posnetki raze vzorca D:UN.
Slika 69 prikazuje nekaj detajlov raze vzorca D:UN. Slika 69a prikazuje začetek luščenja
prevleke ob robu raze (Lc3). Na sliki 69b vidimo, da pride do močnejšega luščenja prevleke ob
razi ter, da so polkrožne razpoke v razi gostejše. Kasneje polkrožne razpoke v razi izginejo, kar
prikazuje slika 69c.

Slika 70: Rezultati meritev trenja in akustične emisije za vzorec D:UN.
Rezultati meritev akustične emisije in trenja za vzorec D:UN vidimo na sliki 70. Kritična sila,
ki se pojavi ob začetku akustične emisije Lc1, se pojavi pri sili 29 N, začetek nastanka polkrožnih
razpok v razi je zaznan pri Lc2 pri 31 N in sila, pri kateri je prišlo do luščenja prevleke ob razi
Lc3, pri 78 N.
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Vzorec E:IMT4

Slika 71: Posnetek nastale raze pri poizkusu z razenjem vzorca E:IMT4.
Slika 71 prikazuje razo, ki smo jo naredili pri preizkusu z razenjem. Na sliki 71b je označeno
območje kritične sile Lc3, kjer pride do luščenja prevleke ob robu raze. Kritično silo Lc4, pri
kateri pride do delne delaminacije prevleke na dnu raze, vidimo na sliki 71c.

Slika 72: Meritve trenja in akustične emisije za vzorec E:IMT4.
Na sliki 72 so prikazani rezultati meritev akustične emisije ter trenja glede na uporabljeno silo
pri preizkusu z razenjem vzorca E:IMT4. Iz slike je razvidno, da do akustične emisije pride pri
obremenitvi 23 N (Lc1). Nastanek polkrožnih razpok na dnu prevleke se je začel pri sili 28 N
(Lc2). Pri 53 N je prišlo do luščenja prevleke ob robu raze (Lc3).
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Vzorec F:IMT9

Slika 73: Podrobnejši posnetki raze vzorca F:IMT9.
Slika 73 prikazuje posamezne detajle raze na vzorcu F:IMT9. Sila obremenitve narašča od leve
proti desni. Začetek raze ob nizki obremenitvi vidimo na sliki 73a. Posamezne manjše razpoke
prevleke so prikazane na sliki 73b. Na sliki 73c vidimo začetek nastajanja polkrožnih razpok
po dnu raze pri kritični sili Lc1. Slika 73d prikazuje napredovanje razpok prevleke pri večanju
sile med Lc1 in Lc3. Začetek luščenja prevleke ob robu raze, tj. pri Lc3, prikazuje slika 73e. Slika
73f prikazuje izgled raze ob večanju sile.
Če to primerjamo z vzorcem D:UN, ki ima enako globino nitriranja in debelino prevleke (slika
69) vidimo, da takoj po začetku luščenja prevleke polkrožne razpoke v razi izginejo oziroma se
začnejo pojavljati poškodbe, ki so vzporedne s smerjo drsenja. Pri vzorcu D:UN se po začetku
luščenja prevleke ob robu raze nadaljujejo polkrožne razpoke, katerih gostota se povečuje.
Kasneje se pojavi poškodba raze, podobna tisti na sliki 73f vzorca F:IMT9.
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Slika 74: Rezultati meritev trenja in akustične emisije med preizkusom z razenjem vzorca
F:IMT9.
Rezultate meritev trenja in akustične emisije med preizkusom z razenjem za vzorec F:IMT9
vidimo na sliki 74. Iz slike je razvidno, da so se začele pojavljati razpoke v razi in akustična
emisija pri 30 N (Lc1). Polkrožne razpoke na dnu raze so se pojavile pri 69 N (Lc2) in luščenje
prevleke ob robu raze pri 81 N (Lc3).
4.1.3.2 Rezultati meritev adhezije prevleke po metodi z Rockwellovo konico
Meritve adhezije PVD nanešene CrN prevleke na podlago po metodi z Rockwellovo konico
smo opravili na napravi Rockwell 500RA. Rezultati meritev so prikazani na slikah 75–77 . V
spodnjem kotu slik je zapisana tudi izmerjena trdota osnove iz orodnega jekla. Vzorci D:UN,
E:IMT4 in F:IMT9 se glede na rezultate uvrstijo v razred 0, kar pomeni, da je adhezija prevleke
na omenjene vzorce dobra. Vzorec B:TO – CrN zaradi zelo slabe adhezije prevleke uvrstimo v
razred 2, v katerega uvrščamo vzorce z vprašljivo adhezijo prevleke.

49,7 HRC
Slika 75: Rezultati meritev adhezije z Rockwellovo konico vzorca B.
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Na sliki 75 vidimo, da je adhezija vzorca B slaba. Vidne so številne poškodbe prevleke zunaj
območja, kjer smo vtisnili konico. Vzorec B zato spada v razred 2 – vprašljiva oprijemljivost.

48,4 HRC
Slika 76:Rezultati meritev adhezije z Rockwellovo konico vzorca D.
Adhezijo vzorca D lahko glede na posnetek (slika 76) uvrstimo v razred 0 – dobra
oprijemljivost.

a)

b)

48,5 HRC

48,9 HRC

Slika 77: Rezultati meritev adhezije po metodi z Rockwellovo konico vzorca: a) E:IMT4 in b)
F:IMT9.
Slika 77 prikazuje rezultate meritev adhezije nanešene PVD CrN prevleke s podlago z uporabo
Rockwellove metode. Na sliki 77a je prikazan rezultat meritve adhezije za vzorec E:IMT4.
Rezultat adhezije prevleke na podlago vzorca F:IMT9 je prikazan na sliki 77b. Adhezijo
prevleke na podlago lahko ocenimo kot dobro in jo uvrstimo v razred 0.
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4.1.3.3 Primerjava rezultatov meritev adhezije prevlek
Za lažjo primerjavo rezultatov meritev adhezije prevlek vzorcev B:TO – CrN, D:UN, E:IMT4
in F:IMT9 so rezultati preizkusa z razenjem in po metodi z Rockwellovo konico prikazani v
tabeli 7. Dodani so ji bili podatki o globini in načinu nitriranja za posamezni vzorec.
Tabela 7: Rezultati meritve adhezije prevleke z razenjem, Rockwellovo metodo ter globina in
način nitriranja.
Vzorec

Lc1 [N]

Lc2 [N]

Lc3 [N]

Razred
(Rockwell)

Globina
nitriranja
[μm]

Način
nitriranja

B:TO – CrN
D:UN
E:IMT4
F:IMT9

20
29
23
30

27
31
28
69

35
78
53
81

2
0
0
0

/
120
70
120

/
Plin
Plazma
Plazma

Slika 78 grafično prikazuje rezultate testa adhezije prevlek z razenjem, ki so prikazani v tabeli
8.

Rezultati testa z razenjem
90
80
70

Sila [N]

60
50

B:TO_CrN

40

D:UN

30

E:IMT4

20

F:IMT9

10
0
Lc1

Lc2

Lc3

Kritična sila

Slika 78: Rezultati testa adhezije prevlek z razenjem.
Iz slike 78 je razvidno, da imajo vzorci z manjšo globino nitriranja nižje vrednosti kritičnih sil.
Vzorec B:TO – CrN, ki ni bil nitriran, ima najslabše rezultate meritve adhezije. Vzorca D:UN
in F:IMT9 z največjo globino nitriranja (120 μm) dosegata najboljše rezultate adhezije prevleke
pri testu z razenjem. Med njima je največja razlika v sili Lc2, pri kateri nastanejo polkrožne
razpoke v razi in sicer je razlika 38 N v korist vzorca F:IMT9. Rezultat meritve z razenjem je,
da je adhezija prevleke pri vzorcu E:IMT4 nekoliko slabša, vendar se glede na test po metodi z
Rockwellovo konico uvršča v isti razred kot vzorca D:UN in F:IMT9.
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4.2 Izboljšave pokrova delovne celice
Stanje pokrova delovne celice pred izboljšavami je prikazano na sliki 79. Na sliki 79a je
prikazana zgornja stran pokrova. Tu lahko opazimo veliko korozije v delu skozi katerega
namestimo gred, počeno laboratorijsko steklo ter dva druga elementa. Na sliki 79b je prikazana
spodnja stran pokrova delovne celice. Preperele in korodirane sestavne dele pokrova prikazuje
slika 80.
a)

b)

Slika 79: Pokrov naprave pred popravili: a) zgornja in b) spodnja stran.

Slika 80: Prepereli deli pokrova delovne celice.
Zamenjali smo gumo za tesnjenje pokrova delovne celice in zapolnili razpoke v nameščenem
laboratorijskem steklu na pokrovu. Ne pokrovu delovne celice sta bila nameščena tudi dva, za
naše preizkuse nepotrebna elementa. Oba elementa smo odstranili, saj bi na teh mestih zelo
težko zagotovili ustrezno tesnjenje. V nastali luknji smo namestili vijak in matico s podložkama
na vsaki strani. Za še boljše tesnjenje smo na površine med podložko in pokrovom nanesli
sredstvo za tesnjenje eksplozivnih motorjev (hermetik).
Izboljšali smo način pritrditve gredi na pokrov naprave. Prejšnji način je bil neroden za
namestitev in ni omogočal točnosti nastavitve. Navoji vložka v pokrovu so bili močno
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poškodovani, zaradi česar se je gred med preizkusi nekontrolirano zibala levo in desno. Oteženo
je bilo tudi nameščanje pokrova na ohišje delovne celice in gred.
Zaradi nastanka zračnosti med vložkom, ležajem in pokrovom vložka se je celotna gred skupaj
s sklopom Al cilindra med preizkusi lahko pomikala aksialno navzgor ali navzdol. Ravno tako
je bil vložek korodiran in dotrajan (slika 81, zgoraj desno), zato smo izdelali novega (slika 81,
zgoraj levo). Za pritrditev vložka na gred smo dodali kontra matico, ki je zagotavljala da se
gred med obratovanjem naprave ne odvijači. Dotrajan je bil tudi spodnji ležaj v pokrovu
naprave, zato smo ga zamenjali z novim (slika 81, spodaj).

Slika 81: Slika starega in novega vložka ter spodnjega ležaja.
Odstranili smo tudi pod pokrovom nameščeno hladilno bakreno ploščo. Na spodnjem pokrovu
spodnjega ležaja smo zamenjali dotrajani »O« tesnili. Naloga teh dveh tesnil je zagotavljanje
tesnjenja ob gredi. Za zagotovitev še boljšega tesnjenja na tem mestu smo v osrednji del
pokrova med oba ležaja vstavili še dve radialni rotacijski tesnili za tesnjenje osi/gredi
(semeringa) primernih dimenzij (slika 82). Ločili smo ju z novo izdelanim distančnikom. Za
zagotavljanje stabilnosti sklopa Al cilindra na gredi smo izdelali nastavek in obroč (slika 82),
ki smo ju namestili na gred nad cilindrom in tako onemogočili premikanje sklopa Al cilindra
po gredi med izvajanjem preizkusov.
Vse preostale luknje v pokrovu smo zamašili z ustrezno tesnilno maso, ki je obstojna tudi pri
visokih temperaturah. Pokrov delovne celice je bil glede na velikost ohišja delovne celice
premajhen, zato smo ga povečali tako, da s celotno površino pokrije ohišje. Pred tem je bila na
ohišje nameščena aluminijasta letvica, ki ni mogla zagotavljati tesnjenja med pokrovom in
letvico.
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Slika 82: Nastavek in obroč za fiksiranje sklopa Al cilindra na gred, nova semeringa in
distančnik.
Vodotesnost pri vložku za namestitev pokrova, prek katerega se gred hladi, je bila nezadostna,
zato smo ob vsakokratni namestitvi pokrova s cevko na gred navili nekaj teflona (slika 83).
Cevko, prek katere hladimo gred, smo podaljšali do dna gredi. V pokrovu smo zaradi
dotrajanosti zamenjali dve radialni rotacijski tesnili za tesnjenje osi/gredi (semeringa). Gred je
bila zaradi prejšnjega načina pritrditve vložka v pokrovu na gred zelo poškodovana na
izpostavljenem delu. Gred smo zato popravili s ponovnim vrezanjem navoja.

Slika 83: Način namestitve vrhnjega dela naprave s cevko za hlajenje gredi.
4.3 Izboljšave delovne celice
V delovni celici smo poškodovane in preperele cevi hladilnega sistema zamenjali z novimi.
Nanje smo namestili novo Al folijo za zaščito pred močnim toplotnim sevanjem sklopa Al
cilindra. Zasnova tesnjenja pri senzorju tangencialne sile je bila slaba in ni omogočala
zadostnega tesnjenja tik ob senzorju. Uporabljena guma je bila zaradi slabše kvalitete (guma
zračnice za kolesa) v zelo slabem stanju. Za boljše tesnjenje smo uporabili univerzalno gumo
za manšete (slika 84), ki zaradi svoje harmonikaste oblike zagotavlja tesnjenje kljub premikanju
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senzorja v vse smeri. Med testiranjem se mora namreč senzor tangencialne sile, na katerega je
nameščen nosilec bloka, nekoliko premikati.

Slika 84: Tesnjenje pri senzorju tangencialne sile.

4.3.1 Mehanizem za vertikalni premik tuljave
Med preizkušanjem naprave smo velikokrat zasledili, da je ogrevanje sklopa Al cilindra na
enem delu premočno oz. prešibko. Na ogrevanje pomembno vpliva položaj, tj. višina in naklon,
ogrevalne tuljave glede na sklop Al cilindra. Prejšnja namestitev tuljave skozi ohišje delovne
celice ni omogočala pomikanja tuljave med testiranjem, zato je bilo potrebno za premike tuljave
test ustaviti in napravo popolnoma razstaviti. Za lažjo namestitev in prihranek pri času ter
možnost kasnejše korekcije položaja tuljave smo izdelali mehanizem, ki omogoča premik
tuljave v vertikalni smeri tudi med testiranjem (slika 85).

Slika 85: Mehanizem za premikanje tuljave med preizkusi.
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4.3.2 Nosilec vzorca (bloka)
Pri preizkusih smo uporabili dva različna nosilca vzorcev prikazana na sliki 86. Nosilec,
prikazan na sliki 86a, je izdelan iz navadnega jekla. Za namene testiranja smo skozi nosilec
zvrtali luknje za aktivno hlajenje nosilca z vodo. Nosilec smo med preizkusi nekoliko
predelovali z odvzemom materiala, kjer je bilo to mogoče. Pri izvajanju preizkusov smo
ugotovili, da se ob uporabi nekaterih kombinacij nosilec in vzorec preveč segrevata. Z
namenom omejitve segrevanja nosilca in posredno vzorca smo izdelali nov nosilec iz
nemagnetnega nerjavnega jekla (slika 86b). Kasneje smo dodali tudi nekaj delov iz navadnega
jekla, da se vzorec segreje na dovolj visoko temperaturo testiranja.
a)

b)

Slika 86: Slika nosilca vzorca (bloka): a) iz navadnega jekla z nastavki za napeljavo
aktivnega hlajenja z vodo, b) novo izdelani nosilec iz nerjavečega jekla.
Na nosilec bloka oziroma vzorca sta pritrjena senzorja tangencialne in normalne sile. Postavitev
nosilca vzorca v delovni celici naprave je prikazana na sliki 87. Naloga nosilca vzorca je
zagotavljanje stabilnosti, fiksiranje vzorca ter njegovo posredno ogrevanje.

Slika 87: Položaj nosilca bloka v delovni celici naprave.
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4.4 Umerjanje senzorja za merjenje normalne in tangencialne sile
V napravi sta nameščena senzorja za merjenje tangencialne in normalne sile, ki sta zaradi
testiranja obrabne obstojnosti pri visokih temperaturah vodno hlajena. Oba senzorja delujeta na
principu merjenja zelo majhnih deformacij z merilnimi lističi. Ti so povezani v polni
Wheatstonov mostič, kar omogoča natančno merjenje deformacije materiala v aksialni smeri.
Meritve sil izvajamo s pomočjo digitalnega vmesnika in računalniškega programa LabView.
Prvotno sta bila za izvajanje meritev potrebna mnogo večji ojačevalec in pretvornik signala.
Prednost novejše digitalne tehnike glede na prejšnji – stari sistem merjenja je predvsem v tem,
da je bolj preprosta za uporabo, pa tudi za izvajanje meritev je potrebnih manj aparatur, ki so
predvsem manjše in bolj preproste za uporabo.

Slika 88: Ohišje NI cDAQ-9172 z vstavljenim modulom NI 9237 in dvema adapterjema.
Za izvajanje meritev smo uporabili ohišje NI cDAQ-9172, kamor lahko vstavimo do osem
različnih modulov (slika 88). Moduli so različnih tipov in se razlikujejo glede na to, kakšne
meritve lahko z njimi izvajamo. Uporabili smo modul NI 9237, ki zagotavlja samostojno
napajanje senzorjev in odčituje spremembe s hitrostjo do 25 kHz. Napajalno napetost senzorjev
in hitrost odčitavanja lahko poljubno spreminjamo v programu LabView.
Preden smo začeli izvajati meritve, smo senzorje umerili, kar smo storili s pomočjo več uteži
znane teže (slika 89). Pozorni smo morali biti na pravilno vezavo žic iz senzorja na adapter.
Shemo pravilne vezave smo lahko glede na tip vezave merilnih lističev in željene meritve videli
v nastavitvah senzorja v LabView-u. Senzorje smo obremenili z utežmi in v programu LabView
zapisali ustrezno vrednost signalov, ki jih je zaznal čitalec ob določeni obremenitvi. Upoštevati
smo morali, da bodo naše meritve lahko izmerjene samo do največje vrednosti do katere smo
umerili senzor, zato smo senzor umerili na višjo silo od dejansko uporabljene (do 3200 N). Pred
začetkom umerjanja in kasnejših preizkusov smo določili ničlo oziroma velikost signala ob
neobremenjenem stanju. Med preizkusi smo opazili, da se ničla po določenem času premakne.
Tako senzor odčita nekoliko višjo ali manjšo vrednost od dejanske. To je verjetno posledica
segrevanja senzorja kljub hlajenju z vodo. Hlajenje senzorjev je namreč pomaknjeno nekoliko
naprej od mesta, kjer so nalepljeni merilni lističi, senzor pa je po skoraj celotni dolžini v stiku
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z ohišjem testne celice. Ohišje se med testiranji segreva in tako se toplota prenaša tudi iz ohišja
na senzor. Merilni lističi so občutljivi na temperaturne spremembe, zato dobimo odstopajoče
meritve, ko se ogrejejo za nekaj stopinj. Umerjanje senzorjev je zaradi računalniško podprtih
meritev hitro in preprosto. Senzor tangencialne sile smo umerili do obremenitve 370 N, senzor
normalne sile pa do 3200 N. Senzorja smo umerili z uporabo petih različnih obremenitev.

Slika 89: Umerjanje senzorjev.
V programu LabView smo izdelali program za zajemanje podatkov iz obeh senzorjev, z
možnostjo zapisovanja vrednosti v Excelov dokument. Za zapisovanje v Excelov dokument
smo v program vključili možnost vklopa in izklopa zapisovanja. Del programa za zapisovanje
podatkov smo oblikovali tako, da je zapisoval 5 vrednosti posameznega signala na sekundo
(senzor je odčitaval 25000 vrednosti na sekundo). V program smo vključili tudi obdelavo
signala iz obeh senzorjev. Posamezni signal smo obdelali tako, da smo dosegli čim manjši
raztros vrednosti meritev. Raztros je posledica velike občutljivosti senzorja, ki meri spremembe
signala (upornosti) na mikro nivoju, ter vpliva okolice. Pred uvedbo obdelave signala v program
je raztros znašal tudi +/– 200 N po obdelavi pa le +/– 5 N ali manj.
4.5 Opis izdelanih ogrevnih tuljav in sklopov Al cilindrov
Za doseganje in vzdrževanje dovolj visoke temperature za testiranje, sklop Al cilindra
ogrevamo s pomočjo indukcijske tuljave. Položaj tuljave glede na sklop Al cilindra prikazuje
slika 90. Induktor je priklopljen na generator moči 24kW, katerega moč lahko nadzorujemo
(slika 91). Preko tuljave iz induktorja teče močan električni tok, ki ustvari zelo močno magnetno
polje. Zaradi induciranih tokov na površini in znotraj materialov, ki se nahajajo v magnetnem
polju, se ti začnejo segrevati. Količina sproščene toplote je odvisna od električne prevodnosti
materiala (električna upornost). V magnetnem polju se zato najbolj segrevajo električno slabo
prevodni (velika elektrinčna upornost) deli sklopa Al cilindra (jekleni diski). Tuljave, ki smo
jih uporabili pri testih, so različnih dimenzij in oblik. Posledica tega je, da vsaka tuljava ustvari
drugačno magnetno polje glede na obliko in moč. Segrevanje sklopa Al cilindra je v veliki meri
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odvisno od uporabljene tuljave in moči generatorja. Uporabljene ter izdelane tuljave in sklopi
Al cilindrov so podrobneje predstavljeni v naslednjih poglavjih.

Slika 90: Položaj tuljave in sklopa Al cilindra.

Slika 91: Kontrolna konzola generatorja

4.5.1 Ogrevalne indukcijske tuljave
Pomemben del, ki omogoča ogrevanje sklopa Al cilindra, je tuljava induktorja. Na sliki 92 so
prikazane različne tuljave. Tuljava 1 na sliki 92a je prvotna tuljava, s katero je naprava
omogočala ustrezne pogoje za testiranje vzorcev pred posegom v induktorju. Zaradi
spremenjenih karakteristik induktorja ogrevanje s tuljavo 1 ni več dosegalo ustreznih pogojev,
zato smo za namene preizkušanja in iskanja ustrezne tuljave za ogrevanje sklopa Al cilindra
naredili štiri nove tuljave: tuljavo 2 (slika 92b), tuljavo 3 (slika 92c), tuljavo 4 (slika 92d) in
tuljavo 5 (slika 92e). Pri preizkusih smo uporabili vse štiri tuljave pri različnih nastavitvah.
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a)

b)

c)

d)

e)

Slika 92: Tuljave: a) tuljava 1, b) tuljava 2, c) tuljava 3, d) tuljava 4 in e) tuljava 5.
Kot je razvidno iz slike 92, so tuljave različnih oblik in dimenzij. Posledično ustvarjajo različno
magnetno polje in pogoje za ogrevanje sklopa Al cilindra.
Tuljava na potek ogrevanja vpliva s svojo obliko, oddaljenostjo od posameznih delov sklopa
Al cilindra in položajem glede na sklop. Pomemben je tudi naklon tuljave in razdalje med
posameznimi deli in krivinami tuljave. Nekoliko bolj neposredno na moč ogrevanja tuljave
vplivamo s kontrolo moči generatorja, na katerega je priključen induktor. Vsaka tuljava zaradi
svoje specifične oblike generira drugačno magnetno polje, zato je pri vsaki tuljavi potreben
drugačen naklon oziroma položaj glede na uporabljeni sklop Al cilindra.
Ugotovili smo, da na segrevanje sklopa vplivata tudi najmanjši pomik tuljave in sprememba
razdalje med posameznimi deli tuljave. Čas, v katerem tuljava ogreje sklop Al cilindra na želeno
temperaturo, se glede na uporabljeno tuljavo in njen položaj zelo spreminja. Vsi preizkusi so
potekali pri isti začetni moči generatorja (75%), dokler nismo dosegli višjih temperatur. Nato
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smo moč generatorja ustrezno zmanjšali, da smo vzdrževali ustrezno temperaturo na površini
Al cilindra, ne da bi presegli temperature tališča aluminijeve zlitine v sklopu.
4.5.2 Sklopi Al cilindrov
Sklop Al cilindra je sestavljen iz osrednjega dela, tj. Al cilindra, na katerega so na obeh bočnih
straneh nameščeni bakreni in jekleni diski. Na Al cilinder sta nameščena bakrena diska, ki sta
dodatno pritrjena z nerjavečimi (nemagnetnimi) vijaki. Nekateri sklopi Al cilindrov nimajo
dodatno nameščenih vijakov za pritrditev bakrenih diskov.
Sklopi Al cilindra se v močnem magnetnem polju, ki ga ustvarimo z indukcijsko tuljavo, zaradi
vrtinčnih (Eddy) tokov v materialu s sproščanjem Joulove toplote različno segrevajo. Hitrost
segrevanja posameznega dela sklopa (Al cilinder, jekleni in bakreni obroči) je odvisna od
dimenzij in električne upornosti materiala. Aluminij ima električno upornost 2,82 × 10−8 Ω,
baker 1,7 × 10−8 Ω in jeklo okoli 134 × 10−8 Ω. Ker ima jeklo največjo električno upornost, se
v njem inducirajo najmočnejši vrtinčni tokovi in se zato najboljše segreva v magnetnem polju.
Aluminij in baker imata veliko nižjo električno upornost, zato se slabše segrevata. Velik vpliv
na hitrost segrevanja posameznega dela sklopa imata oddaljenost delov sklopa od tuljave ter
njena oblika (poglavje 4.5.1).
Al cilinder se lahko segreva z delom toplote, ki jo pridobi posredno preko Cu in jeklenih diskov
in/ali s toploto, ki se ustvari zaradi njegove električne upornosti v močnem magnetnem polju.
Glavna naloga bakrenih diskov, ki so nameščeni neposredno na Al cilinder, je poleg zagotovitve
trdnosti celotnega sklopa Al cilindra pri visokih temperaturah, ter da (čim hitreje) toploto
enakomerno razporedijo po Al cilindru. V ta namen so diski izdelani iz bakra, ki ima veliko
toplotno prevodnost.
V večini, največkrat neuspešnih preizkusov, se je Al cilinder ogreval manj neposredno, tj.
indukcijsko, ter večji del posredno, preko Cu in jeklenih diskov, zato je v bližini stika med Cu
diskom in Al cilindrom prišlo do nataljevanja aluminija na cilindru. Ta pojav prikazujeta slika
vzorca 103b ter slika sklopa Al cilindra 102b v poglavju 4.7. V nekaterih primerih se je Al
cilinder preveč segreval sam zaradi indukcije (slika 103a). Za dosego enakomerne temperature
po površini Al cilindra v aksialni smeri, ustreznega temperaturnega gradienta sklopa Al cilindra
v radialni smeri ter enakomernega ogrevanja celotnega sklopa smo morali oba vira segrevanja
Al cilindra uravnati. To smo dosegli s pravilno izbiro kombinacije sklopa Al cilindra in tuljave
ter pravilnim položajem tuljave glede na sklop.
Nekatere sklope smo zato, da bi dosegli čim bolj enakomerno temperaturo na površini Al
cilindra v aksialni smeri brez natalitve aluminija, predelovali, bodisi z odvzemom, bodisi z
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dodajanjem materiala. Tudi v primeru, ko smo odvzeli samo 1 mm premera na določenem radiju
sestavnega dela sklopa (Cu ali Fe disk), smo dosegli zelo različne rezultate.
Izdelani in pri preizkusih uporabljeni sklopi Al cilindrov so različnih oblik in dimenzij, ter
imajo različno masno in dimenzijsko razmerje med aluminijem, bakrom in jeklom. Izdelali smo
štiri nove cilindre, ki so prikazani na slikah 93–96 .
4.5.2.1 Sklop Al cilindra št. 1
a)

b)

c)

Slika 93: Sklop Al Cilindra št. 1: a) od zgoraj, b) s strani in c) skica prereza sklopa.
Na sliki 93 je prikazan sklop Al cilindra številka 1. Na Al cilinder sta nameščena dva enaka
bakrena diska. Na vrhu bakrenih diskov smo namestili še dva dodatna jeklena diska. Nameščena
sta z namenom boljšega segrevanja bakrenega diska. Na sliki 93b je prikazan sklop Al cilindra,
slikan s strani. Skica prereza sklopa Al cilindra je prikazana na sliki 93c.
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4.5.2.2 Sklop Al cilindra št. 2

a)

b)

c)

Slika 94: Sklop Al cilindra št. 2: a) s strani, b) od zgoraj in c) skica prereza.
Sklop Al cilindra številka 2 je prikazan na sliki 94. Na Al cilinder sta nameščena dva tanjša
bakrena diska, na Cu diska pa sta na vsaki strani nameščena še dva različna jeklena diska. Ta
cilinder ima največji delež jekla od vseh preizkušenih cilindrov.
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4.5.2.3 Sklop Al cilindra št. 3
b)

a)

c)

Slika 95: Sklop Al cilindra št. 3: a) od zgoraj, b) s strani in c) skica prereza.
Sklop Al cilindra št. 3 je prikazan na sliki 95. Sklop v veliki večini sestavlja baker, jekla je v
primerjavi z ostalimi cilindri zelo malo. Na spodnji in zgornji bakreni disk je nameščen le tanek
jekleni disk.
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4.5.2.4 Sklop Al cilindra št. 4
a)

b)

c)

Slika 96: Sklop Al cilindra št. 4: a) od zgoraj, b) od strani in c) skica prereza.
Sklop Al cilindra številka 4 je prikazan na sliki 96. Cilinder sestavljajo štirje ločeni bakreni
diski. Dva bakrena diska sta na zunanjem robu aluminijastega cilindra in segata nekoliko čez
rob Al cilindra. Notranji bakreni disk je deloma nameščen v notranjost Al cilindra. Na vrhu
vsakega notranjega bakrenega diska je nameščen jekleni disk za boljše segrevanje cilindra.
4.5.3 Merjenje temperature
Med preizkusi smo merili temperaturo na bakrenem disku, Al cilindru, vzorcu in nosilcu. Sklopi
Al cilindra se pri uporabi določene tuljave zaradi svoje specifične oblike in lastnosti različno
segrevajo, kar bomo podrobneje opisali kasneje. Posledično je lahko temperatura na bakrenem
disku dokaj nizka, medtem ko se je aluminij na določenih delih Al cilindra že talil. To je
posledica različnih dimenzij, razmerij, oblik, oddaljenosti itd. tuljave in sklopa Al cilindra.
Temperaturo na sklopu Al cilindra smo merili s točkovnim pirometrom Impac IG 8. Slabost
tega načina izvajanja meritev je, da temperaturo lahko merimo samo v točki, v katero je
usmerjen pirometer. Zaradi različnih emisijskih koeficientov jekla, bakra in aluminija je
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neposredna primerjava temperatur nemogoča. Aluminij in njegove zlitine imajo tudi zelo nizek
emisijski oziroma sevalni koeficient. Emisijski koeficient se spreminja tudi s temperaturo in
stanjem površine. Nekaj vrednosti za različne zlitine aluminija, jekla in bakra pri različnih
temperaturah in stanju površine je podanih v tabeli 8.
Tabela 8: Emisijski koeficienti materialov pri različnih temperaturah.
Material
Aluminij
Neoksidiran

Oksidiran
Močno oksidiran
Zlitina A3003, oksidirana
Zlitina 1100-0
Zlitina 24ST
Zlitina 75ST
Baker
Oksidiran

Neoksidiran
Jeklo
Neoksidirano
Oksidirano

Temperatura [oC]

Emisijski koeficient - ε

25
100
500
199
599
93
504
316
482
93–427
24
24

0,02
0,03
0,06
0,11
0,19
0,20
0,31
0,40
0,40
0,05
0,09
0,11

50
200
500
100

0,6–0,7
0,6
0,88
0,02

100
0,08
25
0,08
200
0,79
500
0,79
Vir: http://www.engineeringtoolbox.com/radiation-heat-emissivity-aluminum-d_433.html,
http://wwweng.lbl.gov/~dw/projects/DW4229_LHC_detector_analysis/calculations/emissivity2.pdf
Emisijski koeficient jekla je veliko večji od aluminijevega in znaša 0,79 za oksidirano jeklo.
Diski iz jekla in bakra v sklopu Al cilindra so med preizkusi oksidirali. Oksidiran baker ima
emisijski koeficient približno 0,88, zato lahko temperaturi bakra in železa nekoliko primerjamo
med seboj.
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Zaradi velikih razlik med emisijskimi koeficienti Cu/Fe in Al smo na pirometru nastavili
emisijski koeficient, ki je najbolj ustrezal za zagotavljanje dobrih meritev temperature vseh
delov sklopa Al cilindra. Med preizkusi in testiranji nastavitev pirometra nismo spreminjali.
Emisijski koeficient za nastavitev pirometra lahko določimo s pomočjo tabel ali tako, da
segrejemo material na znano temperaturo in nanj usmerimo pirometer. Nato nastavljamo
vrednost emisijskega koeficienta na pirometru toliko časa, dokler se obe prikazani temperaturi
ne ujemata. Pri meritvah s pirometrom je pomembna tudi razdalja med pirometrom in merjenim
materialom.
Sevalnega koeficienta uporabljene zlitine aluminija v cilindru pri visokih temperaturah zaradi
zahtevnosti nismo mogli določiti, zato smo za določitev temperature, pri kateri so potekali
poskusi, vzorec aluminija iz sklopa Al cilindra analizirali z DSC (Differential Scanning
Calorimeter) analizo. Rezultati analize so prikazani na sliki 97, iz katere je razvidno, da je
tališče zlitine pri približno 622 °C. Med testiranji smo za kratek čas dosegli temperaturo, pri
kateri se je začel aluminij malo nataljevati. Nato smo testirali vzorce pri 5–8 °C nižji
temperaturi.

Slika 97: DSC krivulja pri ogrevanju zlitine aluminija iz cilindra 4.
Ugotovili smo, da na izmerjeno temperaturo vpliva stanje površine, na kateri izvajamo meritev.
Tako smo med preizkusi brez argona, zaradi oksidacije aluminija in bakra, na teh mestih
izmerili višjo temperaturo kot pri izvajanju meritev v zaščitni atmosferi argona (dejansko je bila
temperatura v obeh primerih enaka). Aluminij in baker oksidirata zaradi prisotnosti kisika in
visokih temperatur, pri katerih izvajamo preizkuse. Stanje površine ima neposreden vpliv na
emisijski koeficient materiala, na katerem merimo temperaturo. Pri merjenju temperature smo
upoštevali tudi odstopanje izmerjene temperature zaradi debelega laboratorijskega stekla,
nameščenega na delovno celico, skozi katero smo opravljali meritve temperature. Pri uporabi
stekla se izmerjena temperatura zniža za približno 10 °C glede na meritev brez stekla.
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4.6 Kontaktna dolžina med blokom in Al cilindrom
Poleg ustrezne temperaturne na površini Al cilindra in njena čim večja enakost v aksialni smeri
je kontraktna dolžina pomemben dejavnik za uspešno testiranje vzorca. Z zadostno kontaktno
dolžino se želimo približati dolžini reže v matrici na orodju, ki se uporablja pri iztiskanju
aluminija.

Slika 98: Shema kontaktne dolžine med Al cilindrom in blokom (vzorcem).
Slika 98 shematično prikazuje območje kontakta med ogrevanim Al cilindrom ter vzorcem
(blokom). Označena so tudi območja, kjer pride do večjih ali manjših kontaktnih pritiskov. Med
izvajanjem preizkusov smo ugotovili, da je velikost kontaktne dolžine variirala. Zasledili smo
tudi, da se je kontaktna dolžina lahko zelo razlikovala, čeprav je bila dosežena temperatura na
površini Al cilindra enaka pri različnih faktorjih segrevanja (tuljava in/ali cilinder) pri enaki
normalni sili. Najmanjša kontaktna dolžina pri preizkusih je bila 5 mm, največja pa 15 mm
(slika 99). Pri večini preizkusov je bila kontaktna dolžina 7–8 mm. Iz rezultatov preizkusov
lahko sklepamo, da je velikost kontaktne dolžine odvisna tudi od uporabljene zlitine aluminija
v cilindru. Sklepamo, da bi pri uporabi mehkejših zlitin aluminija (1xxx), bila kontaktna dolžina
večja kot pri uporabi trših zlitin (2,3,6xxx). Na trdoto zlitine aluminija vplivajo legirni elementi
v zlitini. Na splošno velja, da če jih je več, bo zlitina trša. Z dodanimi legirnimi elementi pada
temperatura tališča zlitine in s tem temperatura do katere lahko sklop Al cilindra ogrejemo. To
je potrdil tudi preizkusi z drugo (tršo) aluminijevo zlitino v Al cilindru sklopa št. 2, pri kateri
nismo mogli opraviti preizkusa pri dovolj visoki temperaturi. Legirni elementi vplivajo tudi na
toplotno prevodnost zlitine, ki je pomemben dejavnik pri doseganju enakomerne temperature
na površini Al cilindra v aksialni smeri v aksialni smeri ter enakomernega ogrevanja celotnega
sklopa Al cilindra.
Na velikost kontaktne dolžine vplivajo: (i) temperaturni gradient Al cilindra v radialni smeri,
(ii) dosežene temperature na površini Al cilindra v aksialni smeri, (iii) uporabljena Al zlitina v
Al cilindru ter (iv) normalna sila s katero pritiskamo vzorec (blok) ob Al cilinder.
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Slika 99: Vzorec s 15mm kontaktne dolžine
4.7 Izbira najboljše kombinacije tuljave in sklopa Al cilindra za testiranje vzorcev
Preizkusili smo okoli 15 različnih kombinacij tuljave, sklopa Al cilindra in nosilca vzorca.
Uporabili smo tuljave in sklope Al cilindrov, ki so opisani v poglavju 4.5. Izgled ene takšne
kombinacije v testni celici je prikazan na sliki 100.

Slika 100: Položaj sklopa aluminijevega cilindra, tuljave ter vzorca v testni celici.
Ob upoštevanju, da smo spreminjali tudi izgled in mere posameznih delov sklopov Al cilindrov,
tuljave in nosilca, ki smo jih nato namestili pod različnimi nakloni ter razdaljmi med sklopom
in tuljavo, število kombinacij presega število 60. Število izvedenih poskusov presega število
100. Posamezni preizkusi so trajali od pol ure do dveh ur. Trajanje poskusa je bilo odvisno od
tega, kako uspešni smo bili pri vzdrževanju želene temperature na površini Al cilindra, ne da bi
med preizkusom stalili aluminij. S preizkušanjem različnih kombinacij smo iskali tuljavo in
sklop Al cilindra, s katerima bi dosegli: ustrezen temperaturni gradient Al cilindra v radialni
smeri, enakomerno temperaturo na površini Al cilindra v aksialni smeri, dosegli in vzdrževali
temperaturo blizu tališča Al ter pridobili ustrezno veliko kontaktno dolžino med vzorcem in Al
cilindrom, ne da bi med preizkusom prišlo do lokalne natalitve Al.
92

Različne kombinacije tuljave in sklopa Al cilindra glede na dimenzije posameznih delov in
nastavitev, predvsem položaj tuljave glede na sklop Al cilindra, različno izpolnjujejo prej
navedene pogoje za uspešno izvajanje preizkusa. Posledično je bilo zaradi velikega števila
vplivnih elementov, iskanje optimalnih parametrov ob uporabi ustrezne kombinacije, velik
izziv. Najtežje smo dosegli in vzdrževali čim bolj enakomerno temperaturo po površini Al
cilindra v aksialni smeri ne da bi se Al lokalno natalil oziroma presegel temperaturo tališča.
Velik problem je predstavljalo tudi neenakomerno segrevanje sklopa Al cilindra v aksialni
smeri tj. posamezni Cu in jekleni diski. Posledično se je aluminij natalil na ozkem pasu po
obodu, tj. višine nekaj milimetrov, ob zgornjem oz. spodnjem bakrenem disku. V poskusu, na
katerem so kasneje slonela testiranja vzorcev, nam je uspelo doseči, da če se je že pojavilo
nataljevanje, je bil pas nataljevanja veliko širši, tj. več kot 2 cm. Širina vzorcev znaša 3 cm kar
pomeni, da smo dosegli ustrezen temperaturni gradient Al cilindra v radialni smeri ter ustrezno
enakomerno temperaturo po površini Al cilindra v aksialni smeri. Posamezni sklopi Al
cilindrov, tuljave in nosilci so bili tekom preizkusov deležni veliko predelav in ostalih
sprememb (krivljenje, ravnanje, spreminjanje radija, itd.).
4.7.1 Preizkušanje sklopa Al cilindra št. 2
Največ preizkusov smo opravili z uporabo sklopa Al cilindra št. 2 in tuljave 2 ali 5. Na sliki
101a so s puščicami označene smeri odvzema materiala in dodani material v obliki jeklenega
diska, z »1« in »2«. Odvzem materiala v smeri puščic je bil postopen. Odvzeli smo 1–5
milimetrov in nato preizkusili obnašanje »novega« sklopa. Kroga označujeta kritični mesti, kjer
se je aluminij lokalno močno nataljeval oz. izgled takega nataljevanja sestava je prikazan na
sliki 101b. Pri ostalih sklopih Al cilindra (št. 1, 3, 4) je bilo mesto lokalnega nataljevanja
aluminija na približno istem mestu. Takšno nataljevanje je posledica temperaturne
neenakomernosti na površini Al cilindra v aksialni smeri, kjer je bila temperatura na robovih,
tj. v stiku z Cu diski, precej višja kot na sredini Al cilindra. Najpogosteje je bilo najmočnejše
nataljevanje na spodnjem delu Al cilindra. Z odvzemanjem ali tanjšanjem radija jeklenih diskov
smo hoteli doseči čim bolj enakomerno temperaturno porazdelitev na površini Al cilindra v
aksialni smeri, tako da se Al cilinder na mestih z višjo temperaturo ne bi začel lokalno
nataljevati pri čemer pa na sredini cilindra, tj. na površini, še ne bi dosegli željeno visoke
temperature. Kasneje smo poskusili z dodajanjem dodatnih jeklenih diskov na obstoječe diske.
Prvi poskusi niso bili zadovoljivi, zato smo diske zoževali v več korakih.
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Slika 101: a) prerez sklopa Al cilindra št. 2 z označenimi kritičnimi področji in smermi
odvzema materiala in b) nataljevanje aluminijevega cilindra ob bakrenih diskih.
Zaradi dolgotrajnega testiranja sklopa Al cilindra št. 2, se je premer aluminijastega cilindra
zmanjšal za približno 10 mm. Preizkusi takšnega sklopa Al cilindra so pokazali, da smo dosegli
zelo enakomerno temperaturo na površini Al cilindra v aksialni smeri primeren za izvedbo
testiranja. Vendar smo zaradi zmanjšanega premera Al cilindra, tega zamenjali z novim.
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4.7.1.1 Izgled površine vzorcev po neuspešnih preizkusih
Slika 102 prikazuje vzorec oziroma blok, na katerem se je nabral staljeni aluminij na mestih,
kjer je lokalno temperatura na Al cilindru narasla čez tališče aluminija. V vseh teh primerih je
bil preizkus testiranja obrabe neuspešen.

b)

a)

c)
Slika 102: Primeri vzorcev po neuspešnih preizkusih: a) nataljevanje Al na sredini vzorca, b)
izrazito nataljevanje Al na zgornjem in spodnjem robu vzorca in c) nataljevanje Al na
spodnjem robu vzorca.

Slika 102a prikazuje vzorec, pri katerem se je Al stalil na sredini vzorca. Pogosto se je Al stalil,
kot je prikazano na sliki 102b, in sicer ob bakrenih obročih, tj. na spodjem in zgornjem robu
vzorca (slika 101a). Najpogosteje smo imeli težave z nataljevanjem Al na spodnjem robu vzorca
oz. nad spodnjim Cu obročem. Posledico takšnega nataljevanja prikazuje slika 102c.
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4.7.2 Preizkušene kombinacije
V tabeli 9 je prikazanih izbranih 37 izvedenih preizkusov s svojimi značilnostmi. V izbranih
preizkusih so zapisi preizkusov kombinacij tuljave 2 in 5 ter sklopa Al cilindra 1, 2, 3 in 4. Pri
preizkusu nekaterih kombinacij smo uporabili tudi nov nosilec vzorca (bloka).
Tabela 9: Preizkušene kombinacije.
Kombinacija Tuljava Položaj tuljave glede na Al cilinderNosilec

Sklop Al
cilindra

Čas
[min:s]

Nataljevanje

Opombe

Naslednji koraki

1

2

Zgornji del bolj stran, spodnji
bližje, bolj skupaj 6-7cm

1

2

29:25

X

Zgoraj preveč greje

Cilinder:
postruženo
7,5mm notranji
obroč, 1mm obroč
v stiku z bakrom,
3mm steblo

2

2

Srednji del tuljave bližje cilindru,
krivine tuljave so vzporedne

1

2

24:00

X

Lepo delalo, vendar
prehitro ogreto

Sprememba
položaja tuljave

3

2

Postavljena malo nižje in
nekoliko postrani

1

2

28:00

X - v sredini
tuljave

Neenakomerno
ogrevanje

4

2

Bolj nagnjena, nižje in razširjena

1

2

41:00

O

Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave

5

2

Poravnana malo nižje, 16,2cm
narazen

1

2

1:28:00

O

6

2

Malo višje

1

1

33:00

X

7

2

Malo višje, čisto ravna

1

1

19:00

8

2

Spodaj razširjena na 18,5cm

1

1

25:00

9

2

1

1

25:00

X

10

2

1

1

43:50

/

11

2

Bolj skupaj 17,5cm; na sredini Al
cilindra do 34:00, kasneje malo
nad sredino celindra

1

1

46:00

X - po 40 min

Neenakomerno
ogrevanje

12

2

Spodaj malo razširjena 17,7cm,
pod kotom dol

1

2

35:20

/

Nosilec se zelo močno
greje; 100% V

13

2

Bolj skupaj 15,7cm, približno na
sredini malo bolj postrani

1

2

35:00

X

Neenakomerno
ogrevanje

14

2

Na sredini, poravnana

1

2

15:00

/

100%V

15

2

Spodnja krivina tuljave
pomaknjena 1 cm bolj naprej

1

2

31:10

X

Neenakomerno
ogrevanje

16

2

1,5cm višje in bolj postrani

1

2

3:00

/

100%V

17

2

1

2

15:00

/

100%V

18

2

2

2

33:00

/

19

2

Pri Al cilindru blizu kolikor je
mogoče

2

2

40:00

/

20

2

Enak položaj kot prej

2+

3

23:30

X - zelo močno
nataljevanje po
celotni površini
cilindra

X - čez celo
površino
X - močno
nataljevanje

Preveč znižali moč
generatorja pred
obremenitvijo
Neenakomerno
ogrevanje
Neenakomerno
ogrevanje
Neenakomerno
ogrevanje
Neenakomerno
ogrevanje
100% napetost na
generatorju, prekinitev
poizkusa

Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Skonstruiranje
novega nosilca
vzorcev
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave

Odprava in iskanje
vzrokov tresljajev
Vzrok tresljajev je
prenizka
temperatura na
Močni tresljaji ob 19:30;
vzorcu -> na
40:00 100%V
nosilec se doda
dele iz navadnega
jekla
Močni tresljaji naprave

Nosilec je ojačan; ob
obremenitvi je zelo
piskalo

Sprememba
položaja tuljave
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21

2

Bolj nagnjena, enakomerno
objema Al cilinder in je čim bližje

2+

3

22

2

Nespremenjen položaj

2+

3

23

2

Ravna

2+

2

24

5

2+

1

25

2

Poravnana naravnost, malo nad
sredino Al cilindra

2+

2+

26

2

Nespremenjen položaj

1

2+

27

2

Malo nagnjena, vzporedne
krivine so bolj skupaj (2,5mm
narazen)

1

2+

28

5

Malo nagnjena

2+

2+

29

5

Enak položaj

2+

2+

30

5

Malo bolj skupaj pri nosilcu in
bolj nagnjena

2+

2+

31

5

Bolj ukrivljena pri nosilcu

2+

2+

32

5

33

5

34

5

35

5

36

5

37

5

Kolikor je mogoče krivine
objemajo cilinder

Večkrat ustavljen
poskus, za čiščenje
33:40
X
nataljenega aluminij;
neenakomerno
ogrevanje
Neenakomerno
25:00
X
ogrevanje
Odličen poskus, zapisane
1:15:00
/
dimenzije med deli
tuljave in položaj
Med poskusom izveden
premik tuljave; odličen
1:38:00
O
poskus, zapisane so
dimenzije med deli
tuljave in njen položaj
Cilinder je predelan
(dodani jekleni obroči),
40:00
/
vzorec ima prenizko
temperaturo
Kontaktna dolžina
43:00 X- malo zgoraj 12mm, neenakomerno
ogrevanje
Med preizkusom se je Al
33+22:00 X-malo spodaj
natalil, čiščenje in
nadaljevanje
Najboljši poskus do
25:00
O
sedaj, slikan položaj
tuljave
Odličen poskus, slikan
2:55:10
O
položaj tuljave
Ob obremenitvi se je Al
20:10
X
natalil
Odličen poskus, celoten
čas preizkusa miren tek,
31:00
O
slikan položaj tuljave,
kontaktna dolžina
14mm

2+

2++

29:40

X

2+

2++

18:40

X

2+

2++

21:00

X

2+

2++

12:30

X

Pomaknjena malo nazaj

2+

4

20+14:00

O

Malo bolj nagnjena in višje

2+

4

40:30

O

Bolj razširjena

Zamenjan Al cilinder v
sklopu št. 2, ob
obremenitvi pride do
cviljenja; neenakomerno
ogrevanje
Neenakomerno
ogrevanje
Neenakomerno
ogrevanje
Neenakomerno
ogrevanje
Med poskusom je bila
tuljava pomaknjena
malo višje; odličen
poskus

Sprememba
položaja tuljave

Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave

Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave

Sprememba
položaja tuljave

Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave
Sprememba
položaja tuljave

V tabeli 9 je navedenih izbranih 37 preizkusov različnih kombinacij, ki se med seboj večinoma
razlikujejo v položaju ogrevne tuljave glede na sklop Al cilindra. V drugem stolpcu je napisana
številka uporabljene tuljave, katere položaj glede na sklop Al cilindra opisuje naslednji – tretji
stolpec v tabeli. Med navedenimi preizkusi smo uporabili dva nosilca vzorcev in sicer št. 1
(slika 86a) in nov nosilec vzorca št. 2 (slika 86b). Novi nosilec smo med preizkusi spremenili,
kar smo označili z dodanim plusom (+) pri številki nosilca. Uporabljen sklop Al cilindra je
zapisan v petem stolpcu. V primeru, da je bil sklop predelan, je to prikazano z dodanim plusom
(+). Čas trajanja poskusa je zapisan v šestem stolpcu. Poskusi so trajali od 3 minut pa do 2 ur
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55 minut. V sedmem stolpcu je označeno, ali je v navedenem poskusu prišlo do nataljevanja
Al. Z »X« so označeni primeri, ko je prišlo do nataljevanja aluminija, »O« pa označuje poskuse,
kjer ob končanem poskusu ni prišlo do lokalnega nataljevanja aluminija. V osmem stolpcu
tabele so na kratko napisane opombe oz. zapisi k poskusu. Koraki, ki smo jih naredili pozneje,
za izvedbo naslednjega poskusa, so zapisani v zadnjem stolpcu tabele 9.
Izkazalo se je, da je za izvedbo testiranja najbolj primerna kombinacija tuljave št. 5 in sklopa
Al cilindra št. 4 ob uporabi novega nosilca vzorcev iz nerjavečega jekla. Slednjo kombinacijo
smo zato uporabili pri kasnejših testih izbranih vzorcev.
4.7.3 Površina vzorca in Al cilindra po uspešno izvedenem preizkusu
S termovizijsko kamero FLIR THERMOCAM 695 smo naredili posnetek površinskih
temperatur na sestavnih delih sklopa Al cilindra ter nosilca z vzorcem ob uspešnem preizkusu
(slika 103). Slika prikazuje, da je ogrevanja Al cilindra enakomerno v aksialni smeri in torej ni
lokalnega zvišanja temperatur ob bakrenih diskih. Al cilinder je zaradi nizkega emisijskega
koeficienta in tudi nižje temperature črne barve.

Slika 103: Posnetek enakomerno segretega sklopa Al cilindra z infrardečo kamero.
Na sliki 104 je prikazan primer vzorca po uspešno opravljenem preizkusu pri visoki temperaturi
blizu tališča Al in ustrezno velikem trenju, ne da bi se aluminij stalil in se nabral na vzorcu. V
tem primeru smo tudi dosegli veliko kontaktno dolžino, in sicer 15 mm.

Slika 104: Izgled površine vzorca po uspešno izvedenem preizkusu.
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Iz izgleda površine Al cilindra po testiranju smo lahko sklepali o uspešnosti testa. V primeru,
da smo med preizkusi na Al cilindru videli izredno gladko in svetlo površino, smo lahko
sklepali, da preizkušamo pri zelo visoki temperaturi blizu tališča ter da je trenje med Al
cilindrom in vzorcem dovolj veliko (slika 105). Na cilindru je po vsakem uspešnem
preizkušanju nastal približno 2 mm visok rob aluminija, kot je vidno na sliki 105. To je
pokazatelj, da smo izvedli preizkus pri zelo visoki temperaturi in se je aluminij zaradi testastega
stanja pri visoki temperaturi začel umikati skozi poro med blokom in bakrenim diskom. Nastali
rob smo pred vsakim ponovnim preizkusom postružili, s čimer smo preprečili njegov morebiten
vpliv na kasnejše preizkuse testiranja in s tem tudi na rezultate.

Slika 105: Izgled površine Al cilindra in roba po uspešnem preizkusu.
Prikazan izgled površine Al cilindra po uspešnem preizkusu na sliki 105 smo dosegli tudi pri
vseh kasnejših testih obrabe izbranih vzorcev. Dobljeni izgled površine Al cilindra je zelo
podoben površini iztiskanega Al pri industrijskem postopku toplega iztiskavanja aluminija.
4.7.4 Meritve normalne in tangencialne sile ter zasledovanje sprememb trenja
Med testiranjem smo s pomočjo senzorjev in ustrezne opreme merili normalno in tangencialno
silo ter tudi tako zasledovali spremembe trenja med Al cilindrom in blokom. Meritve normalne
in tangencialne sile smo lahko poljubno vklopili ali izklopili. Tako smo naredili meritve takoj
po začetku testiranja, ko se je cilinder ogrel na želeno temperaturo in smo nanj pritisnili blok,
ter po poljubnem določenem času oz. pri poljubni temperaturi. Na tak način smo pridobili
podatke meritev v različnih časih testiranja, kar nam omogoča neposredno primerjavo
rezultatov meritev med vzorci. V primeru, da bi meritve zapisovali neprekinjeno celoten čas
testiranja, bi imeli rezultatov meritev veliko (v eni sekundi 5 meritev – 18000 zapisov za
vzorec) ter ne bi mogli natančneje spremljati poteka sprememb trenja med blokom in cilindrom
glede na temperaturo in čas. Iz meritev tangencialne in normalne sile smo izračunali koeficient
trenja na začetku in koncu testiranja z uporabo enačbe 17 (slika 106).
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Koeficient trenja
0,2550
0,2500
0,2450
začetek

0,2400

konec
0,2350
0,2300
0,2250
A:TO

B:TO-CrN

C:TO-NTR

D:UN

E,F:IMT

Slika 106: Koeficienti trenja vzorcev na začetku oz. koncu testiranja.
Glede na zapise, narejene med testiranjem vzorcev ter izmerjenih sil (slika 106), smo ugotovili,
da je trenje na začetku testiranja višje kot kasneje pri vseh vzorcih. Po približno treh minutah
je obremenitev elektromotorja padla in je bila nato več ali manj konstantna. Iz tega lahko
sklepamo, da je v tem času prišlo do stabilnih trenjskih razmer. Trenje vzorcev s CrN prevleko
(D:UN, E:IMT4 in F:IMT9) je nižje kot je bilo trenje vzorcev brez prevlek (A:TO in C:TO –
NTR). Pri vzorcu A:TO se izračunani koeficient trenja na začetku in koncu testiranja najbolj
razlikuje, kar je lahko posledica močne adhezije Al na površino vzorca in trenja med Al na
površini vzorca in Al cilindrom. Vzorec B:TO – CrN ima nanešeno CrN prevleko, vendar ima
kljub temu visok koeficient trenja na začetku, ki nato upade. Visok koeficient trenja je
najverjetneje posledica visokih kontaktnih pritiskov in odnašanja CrN prevleke zaradi njene
slabe adhezije na podlago. Vzorec C:TO – NTR ima nekoliko nižji začetni koeficient trenja kot
vzorca A:TO in B:TO – CrN, kar lahko pripišemo lastnostim nitrirane površine (visoka trdota).
Vzorci D:UN, E:IMT4 in F:IMT9 imajo začetne koeficiente trenja najnižje. Razlike med
začetnim in končnim koeficientom trenja so pri teh vzorcih zelo majhne. Iz tega lahko
sklepamo, da so se trenjske razmere na teh vzorcih med eno uro trajajočim testiranjem, relativno
malo spremenile.
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4.8 Rezultati preiskav površine vzorcev po testiranju
Aluminij smo s površine vzorcev (slika 107a) odstranili v raztopini NaOH. To raztopino smo
pripravili tako, da smo v laboratorijsko posodo iz kremenčevega stekla natočili 300 ml
destilirane vode, v katero smo dali 30 tablet natrijevega hidroksida. Raztopino smo segreli na
temperaturo 80 °C in nato v posodo z laboratorijskimi kleščami položili vzorce, ki so bili v
posodi 20–30 minut. Nato smo jih vzeli ven in očistili z nitro razredčilom in alkoholom. V
primeru, da smo na vzorcih še vedno opazili aluminij, smo naredili novo raztopino in ponovili
prej opisani postopek. Pri vseh vzorcih smo ta postopek ponovili štirikrat. Izgled očiščenega
vzorca je prikazan na sliki 107b.
a)

b)

Slika 107: Vzorca E:IMT4 in F:IMT9: a) po testiranju in b) po čiščenju.

4.8.1 Rezultati profilometrije
Po eni uri testiranja se je na testirani površini pojavila obraba, kar smo izmerili s profilometrom
Taylor-Hobson Talysurf Series 2. Na posameznih vzorcih smo opravili tri meritve profilov v
prečni smeri preko poškodovanega območja. Za mesto meritev smo izbrali mesto, ki je bilo
glede na vzorec najbolj reprezentativno. Meritve bi lahko izvedli tudi po celotni površini in tako
dobili še natančejše rezultate meritev, vendar bi takšne meritve vzele tudi 10 in več ur za
posamezen vzorec. Rezultati meritev s profilometrom in z računalnikom določene površine
preseka na merjenem delu so prikazane na slikah 108–113.
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Slika 108: Rezultati profilometrije vzorca A:TO.
Rezultati meritev profilometrije vzorca A:TO so prikazani na sliki 108. Največja izmerjena
globina je 151 μm. Iz izmerjene površine pri posameznih profilih lahko sklepamo, da je obrabni
volumen zelo velik.
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Slika 109: Rezultati profilometrije vzorca B:TO – CrN.
Rezultati meritev profilometrije vzorca B:TO – CrN so prikazani na sliki 109. Maksimalna
globina je 20,4 μm. Na delu vzorca se je prevleka popolnoma odstranila in nastala je globoka
brazda, na preostalem delu površine pa je verjetno ostala zelo tanka plast prevleke.
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Slika 110: Rezultati profilometrije vzorca C:TO – NTR.
Slika 110 prikazuje rezultate meritev profilometrije vzorca C:TO – NTR. Največja globina
odstranjenega materiala vzorca C:TO – NTR je 16,8 μm. Na sliki 110b lahko vidimo, da je
nastala globoka in široka brazda zaradi odnesenega materiala.
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Slika 111: Rezultati profilometrije vzorca D:UN.
Slika 111 prikazuje rezultate meritev profilometrije vzorca D:UN. Največja izmerjena globina
je 5,82 μm. Ker je prevleka debela 6 μm lahko sklepamo, da jo je odstranilo skoraj v celoti. Na
desnem robu, kjer so bile najvišje kontaktne obremenitve, vidimo nastal oster rob prevleke.
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Slika 112: Rezultati profilometrije vzorca E:IMT4.
Rezultati meritev profilometrije vzorca E:IMT4 so prikazani na sliki 112. Vidimo lahko, da je
največja globina 7,86 μm. Na tem delu je prevleko popolnoma odstranilo. Iz slike 112 lahko
sklepamo, da je del prevleke ostal na vzorcu.
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Slika 113: Rezultati profilometrije vzorca F:IMT9.
Slika 113 prikazuje rezultate meritev profilometrije vzorca F:IMT9. Največja globina je 6,61
μm, ki je prikazana na sliki 113c. Vidimo, da je nastala globoka in ozka brazda ali razpoka v
prevleki, ki sega skoraj do osnovnega materiala. Kot vidimo na sliki 113, je globina po
večjem delu izbranih presekov manjša od 6 μm, iz česar lahko sklepamo, da je na površini
vzorca F:IMT9 še vedno prevleka.
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4.8.1.1 Indeks obrabe
S pomočjo rezultatov meritev profilometrije, ter s pomočjo ustrezne programske opreme, smo
izmerili površino pri posameznih profilih. Iz površine smo nato izračunali obrabni volumen in
indeks obrabe. Indeks obrabe smo izračunali s pomočjo enačbe 18. Rezultati so prikazani v
tabeli 10.
Tabela 10: Obrabni volumen in izračunani indeks obrabe.
Vzorec

Površina [um2]

Volumen [mm3]

Indeks obrabe
[x10-10]

12,85

32449

0,65375

1651

0,76619

1998

0,55502

1402

0,48293

1220

0,44986

1136

A:TO
1

87.2000

2

209.000

3

204.000
428.333,3

B:TO – CrN
1

20.026

2

22.364

3

22.985
21.791,7

C:TO – NTR
1

21.758

2

34.736

3

20.125
25.539,7

D:UN
1

17.935

2

18.187

3

19.380
18.500,7

E:IMT4
1

16.346

2

15.702

3

16.245
16.097,7

F:IMT9
1

15.078

2

14.742

3

15.166
14.995,3

Tabela 10 prikazuje velikost površine prečnega preseka odvzetega materiala, tj. obrabnega
profila. Na osnovi te površine smo izračunali obrabni volumen, nato pa z uporabo enačbe 18,
izračunali indeks obrabe za posamezen vzorec. Ti rezultati so podani tudi v grafični obliki
(slika 114). Največji indeks obrabe ima vzorec A:TO, najnižjega pa vzorec F:IMT9. Vzorec
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A:TO ima 28,5-krat večji indeks obrabe kot vzorec z najmanjšim indeksom. Po velikosti
vzorcu A:TO sledijo vzorci C:TO – NTR, B:TO – CrN, D:UN, E:IMT4 in F:IMT9.

Indeks obrabe
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Slika 114: Indeksi obrabe za različne vzorce.
Vzrok visokega indeksa obrabe vzorca A:TO, je glede na ostale vzorce v tem, da površina tega
vzorca ni bila kemično obdelana. Vzorec C:TO – NTR je bil plinsko nitriran z globino nitriranja
150 μm (tabela 6, poglavje 4.1.2), zato ima veliko nižji indeks obrabe kot vzorec A:TO. Glede
na rezultate profilometrije lahko sklepamo, da je na površini vzorca skoraj v celoti odstranilo
spojinsko plast, nastalo pri nitriranju. Na vzorec B:TO – CrN je bila nanešena PVD prevleka
CrN in ima manjši indeks obrabe kot prejšnja vzorca, kljub zelo slabi adheziji CrN prevleke
(poglavje 4.1.3). Vzorec D:UN je bil podobno kot vzorec C: TO – NTR plinsko nitriran z
manjšo globino nitriranja 120 μm in najvišjo izmerjeno trdoto 1347 HV (tabela 6, poglavje
4.1.2), nanj pa je bila nanešena PVD prevleka CrN. Indeks obrabe tega vzorca je tretji
najmanjši, vendar rezultati profilometrije nakazujejo na to, da je bila CrN prevleka skoraj v
celoti odstranjena s površine vzorca. Vzorca E:IMT4 in F:IMT9 sta bila nitrirana v plazmi z
različno globino nitriranja 70 μm in 120 μm ter različno izmerjeno mikrotroto na površini;
vzorec E:IMT4 933 HV in vzorec F:IMT9 1265 HV (tabela 7, poglavje 4.1.2). Vzorca E:IMT4
in F:IMT9 imata najnižja indeksa obrabe, pri čemer ima vzorec F:IMT9 najnižjega od vseh
testiranih vzorcev. Vzorec F:IMT9 ima tudi najboljše rezultate meritve adhezije PVD prevleke
CrN (poglavje 4.1.3). V primerjavi z vzorcem D:UN, ki ima enako globino nitriranja, ima
vzorec D:UN izmerjeno večjo trdoto na površini ter neenakomerno izločene nitride v difuzijski
plasti (poglavje 4.1.1). Iz tega lahko sklepamo, da na indeks obrabe vplivajo lastnosti nosilne
podlage, na katero nanesemo PVD prevleko CrN. Najboljši rezultati obrabne obstojnosti so
bili doseženi na vzorcih, ki so bili nitrirani v plazmi. Iz primerjave indeksa obrabe med
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vzorcema D:UN in E:IMT4, pri čemer ima vzorec E:IMT4 manjšo globino nitriranja, in sicer
70 μm, lahko sklepamo, da globina nitriranja ne vpliva na indeks obrabe v tolikšni meri kot
uporabljen način nitriranja. Iz primerjave mikrostrukture (poglavje 4.1.1) in indeksa obrabe
plinsko nitriranega vzorca D:UN ter v plazmi nitriranih vzorcev E:IMT4 in F:IMT9 lahko
sklepamo, da izločanje nitridov po kristalnih mejah negativno vpliva na obrabno obstojnost
PVD prevleke CrN ter lastnosti nosilne podlage prevleke.
4.8.2 Analiza tribološko obremenjenih površin z optičnim in elektronskim mikroskopom
Površine vzorcev, ki so bile izpostavljene tribološkim obremenitvam v napravi za testiranje
obrabe »blok na cilinder« pri temperaturi blizu tališča Al in visokih kontaktnih pritiskih, smo
opazovali pod svetlobnim in elektronskim mikroskopom pri različnih povečavah.
4.8.2.1 Vzorec A:TO
a)

b)

Slika 115: Izgled tribološko obremenjene površine vzorca A:TO po 3 min testiranja na
področju: a) večjih kontaktnih pritiskov, b) manjših kontaktnih pritiskov. (BSE) EM.
Slika 115 prikazuje izgled tribološko obremenjene površine vzorca A:TO po 3 min testiranja
na področju večjih (slika 115a) in manjših (slika 115b) kontaktnih pritiskov (slika 98, poglavje
4.6). Na sliki 115 je viden adhezijski način odnašanja materiala iz površine toplotno obdelanega
vzorca, pri čemer se začetni krater začne podaljševati tako v smeri drsenja kot tudi v nasprotni
smeri. Posledica tega procesa je kasnejši nastanek brazd. V primeru, da imamo več začetnih
kraterjev, ki so si zelo blizu, se brazda lahko formira tudi pod nekim kotom glede na smer
drsenja (slika 115a).
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Slika 116: Makro-posnetek izgleda tribološko obremenjene površine vzorca A:TO po eni uri
testiranja. OM 10x.
Slika 116 prikazuje makro-posnetek tribološko obremenjene površine vzorca A:TO po eni uri
testiranja. Vidne so številne globoke brazde v smeri drsenja.
4.8.2.2 Vzorec B:TO – CrN
Površino prevleke CrN (slika 117), katero smo s PVD postopkom nanesli na vzorce B:TO –
CrN, D:UN, E:IMT4 in F:IMT9, smo z uporabo elektronskega mikroskopa kemijsko analizirali
(EDS analiza, slika 118). Iz slike 117 je razvidno, da na površini plasti iz CrN ni defektov.

Slika 117: Območje EDS analize prevleke CrN. EM

111

Slika 118: Rezultati EDS analize nepoškodovane prevleke CrN (slika 117). EM.
Iz rezultatov EDS analize prevleke na sliki 118 je razvidno, da na površini prevleke CrN ni
primesi, ter da je vsebnost Cr 100 %. N ni bil detektiran.

Slika 119: Makro-posnetek izgleda tribološko obremenjene površine vzorca B:TO - CrN po
testiranju z označenimi mesti detajlov. OM 10x.
Na sliki 119 je makro-posnetek tribološko obremenjene površine vzorca z označenimi detajli
(lokacije), ki smo si jih ogledali pri večjih povečavah z elektronskim mikroskopom. Prikazane
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so na slikah 120–128. Na označenih območjih so bile izvedene tudi EDS analize. Pri vzorcu
B:TO – CrN je bila, glede na izgled tribološko obremenjene površine vzorca, nanešena
prevleka CrN praktično v celoti odstranjena, kar potrjujejo tudi rezultati meritev profilometrije
(s). Na sliki 119 so vidne številne nastale brazde, ki so posledica adhezije.
Področje 1 iz slike 119 – Izstopni del kontaktnega področja – B:TO – CrN
a)

b)

c)

Slika 120: Povečava območja 1 iz slike 119 – izstopni del kontaktnega območja: a) prehod med
nepoškodovanim in poškodovanim delom prevleke CrN pri izstopnem robu z označenim mestom
povečave (BSE), b) povečava področja (BSE), c) SEI posnetek izstopnega dela kontaktnega
območja. EM.
Slika 120 prikazuje povečano področje 1 na sliki 119. Na sliki 120a je prikazan prehod med
nepoškodovanim in poškodovanim delom prevleke CrN pri izstopnem robu, pri čemer je
razvidna smer odnašanja materiala v smeri drsenja. Vidnih je tudi več območij, kjer je prevleko
CrN popolnoma odstranilo in je viden osnovni material vzorca (temnejše lise). Na sliki 120b je
posnetek (BSE - Backscattered electrons) izstopnega roba, kjer vidimo ponekod delno
odstranjeno prevleko. Slika 120c prikazuje SEI (Secondary Electron Imaging) posnetek odbitih
sekundarnih elektronov. Na SEI posnetkih lažje ocenimo topografijo slikane površine. Na sliki
120b-c so vidne nastale razpoke v osnovnem materialu na mestih, kjer je bila prevleka CrN
popolnoma odstranjena.
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Področje 2 iz slike 119 – Izstopni del kontaktnega področja – B:TO – CrN
a)
b)

Slika 121: Povečava detajla področja 2 na sliki 119 – izstopni rob kontaktnega področja: a)
detajl z označenimi mesti nadaljnjih detajlov (BSE) in b) povečava področja 1 iz slike 121a z
označenimi območji EDS analize (SEI). EM.
Slika 121a je detajl območja 2 označenega na sliki 119. Opazimo lahko delno poškodovano in
popolnoma odstranjeno prevleko CrN. Na sliki 121b je povečava označenega območja 1 na
sliki 121a z označenimi mesti EDS analize. Rezultati EDS analize so prikazani na slikah 122–
124 .
Področje 1 na sliki 121b je področje s popolnoma odstranjeno prevleko CrN. Vidne so razpoke
v osnovnem materialu iz česar sklepamo, da je tam prevleka CrN praktično v celoti odstranjena.
To potrjujejo tudi rezultati EDS analize na sliki 122a, kjer so zaznane le sledi Cr z zelo visoko
vsebnostjo Fe.
Področje 2 na sliki 121b je področje s poškodovano prevleko CrN. Glede na rezultate EDS
analize na sliki 122b lahko sklepamo, da je na tem delu prevleka CrN delno odstranjena oziroma
zelo stanjšana. Rezultati analize kažejo visoko prisotnost Fe, vendar je zaznan večji delež Cr
kot na področju popolnoma odstranjene prevleke (slika 122a). Visoka vsebnost Fe je lahko tudi
posledica prodiranja elektronov skozi prevleko do osnove.
Na področju 3 na sliki 121b vidimo manj poškodovano prevleko CrN. Iz rezultatov EDS analize
na sliki 122c je razvidno, da na tem delu je prevleka CrN veliko manj poškodovana kot pri
analizah prejšnjih področij. Zaznana je bila visoka vsebnost Cr ter zanemarljiva vsebnost Fe.
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a)

b)

c)

Slika 122: Rezultati EDS analize področij iz slike 121b: a) področje 1 – odstranjena prevleka
CrN, b) področje 2 – poškodovana prevleka CrN in c) področje 3 – poškodovana prevleka CrN
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a)

b)

Slika 123: Povečava področja 2 iz slike 121a: a) povečava področja z označenim mestom
detajla, b) posnetek detajla razpokane prevleke CrN z označenim mestom EDS analize. (BSE)
EM.
Slika 123a prikazuje poškodovano in razpokano prevleko CrN. Razpoke se pojavijo preden se
začne odstranjevati prevleka CrN. Na sliki 123b je povečava označenega področja na sliki 125a
z označenim področjem EDS analize. Iz rezultatov analize na sliki 124 je razvidno, da je na tem
delu prevleka CrN praktično v celoti odstranjena oz. zelo poškodovana. Vsebnost Cr je zelo
nizka, medtem ko je zaznana vsebnost Fe visoka. Visoka vsebnost Fe je lahko posledica
prodiranja elektronov s katerimi obstreljujemo vzorec nekaj μm v površino.

Slika 124: Rezultati analize poškodovane prevleke CrN (slika 123a). EM.
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Slika 125: Področje EDS analize razpokane prevleke iz slike 121a – področje 3 (BSE). EM.
Slika 125 prikazuje povečavo področja 3 na sliki 121a. Na sliki vidimo, da je na tem delu
popolnoma odstranilo prevleko CrN oz. popokano površino osnovnega materiala. Na tem
področju smo opravili tudi EDS analizo. Rezultati EDS analize na sliki 126 kažejo zelo visoko
vsebnost Fe in zelo nizko vsebnost Cr. Ti rezultati potrjujejo domneve, da je prevleka CrN na
tem področju v celoti odstranjena.

Slika 126: Rezultati EDS analize področja razpok osnovnega materiala (slika 125). EM.
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Področje 3 iz slike 119 – sredina kontaktnega področja – B:TO – CrN
a)

b)

c)

d)

Slika 127: Povečava področja 3 na sliki 119 – sredina tribološko obremenjene površine: a)
posnetek področja (BSE), b) SEI posnetek področja na sliki, c) SEI posnetek detajla
označenega na sliki 130a in d) detajl iz slike 130c, vidne so razpoke v osnovnem materialu
(BSE). EM.
Slika 127 prikazuje povečavo področja 3 iz slike 119. Na sliki 127a so vidne nastale brazde na
sredini obrabnega profila, katere potekajo v isti smeri kot je bila smer drsenja. Usmerjenost
brazd v smeri drsenja vidimo na SEI posnetku področja na sliki 129b. Na sliki 129c je viden
razpokan osnovni material, ki ga pozneje zaradi adhezije začne odnašati (glej označeno mesto
»a« na sliki 129c). Slika 129d prikazuje povečan posnetek razpok (detajl 2 na sliki 127c)
osnovnega materiala, ki so nastale zaradi popolnoma odstranjene prevleke. Iz slike je razvidno,
da so razpoke velike tudi do nekaj deset μm in so zelo goste.
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Področje 4 iz slike 119 – vstopni del kontaktnega področja – B:TO – CrN
a)

b)

Slika 128: Povečava področja 4 iz slike 119 – vstopni del tribološko obremenjene površine: a)
posnetek področja (BSE), b) SEI posnetek označenega detajla na sliki 128a. EM.
Slika 128a, prikazuje povečavo področja 4 na vstopnem delu kontaktnega območja, označenem
na sliki 119. Na sliki 128b so vidni nastali defekti na prevleki, ki so posledica adhezije. Vidne
so številne brazde in poškodbe prevleke. Na prevleki je vidna tudi prva stopnja nastanka razpok
na prevleki, kar vodi v luščenje prevleke.
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4.8.2.3 Vzorec C: TO – NTR

Slika 129: Makro-posnetek izgleda tribološko obremenjene površine vzorca C:TO – NTR z
označenimi mesti nadaljnjih povečav. OM 10x.
Poškodovana površina vzorca C:TO – NTR je prikazana na sliki 129. Vzorec C je bil toplotno
obdelan in nato plinsko nitriran. Površina vzorca ima veliko brazd, vidne so posledice kemične
reakcije med aluminijem in površino ter adhezijskega odnašanja materiala. Rezultati meritev
profilometrije (slika 110) potrjujejo nastanek globok brazd. Označena področja nadaljnjih
povečav in detajlov so predstavljena na slikah 130 in 131.
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Področje 1 iz slike 129 – izstopni del kontaktnega področja – C:TO – NTR
a)

b)

c)

Slika 130: Povečava področja 1 na sliki 129 – izstopno področje tribološko obremenjene
površine: a) povečava z označenimi mesti detajlov, b) povečava detajla 1, vidna je
nastajajoča brazda; c) povečava detajla 2, vidnih je več manjših brazd. (BSE) EM.
Slika 130 prikazuje povečavo in detajle področja 1 na sliki 129. Slika 130a prikazuje številne
manjše brazde ter kraterje, ki so posledica adhezijskega odnašanja materiala na površini proti
izstopnemu robu vzorca C:TO – NTR. Vidno je adhezijsko odnašanje bele plasti. Slika 130b
prikazuje povečano področje označeno na sliki 131a, kjer lahko še bolj podrobno vidimo nastalo
brazdo (označeno). Na sliki 130b je viden začetek nastajanja brazde v obe smeri, t.j. proti smeri
drsenja in v smeri drsenja. Pri tem je potrebno poudariti, da je širjenje brazd pospešeno zaradi
velike gostote kraterjev, saj se na ta način zmanjša strižna trdnost površinske plasti (slika 130c).
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Področje 2 iz slike 129 – sredina kontaktnega področja – C:TO – NTR
a)

b)

Slika 131: Povečava področja 2 na sliki 129 – sredina tribološko obremenjene površine: a)
tvorjenje brazde in b) nastali krater. (BSE) EM.
Slika 131a prikazuje povečavo področja 2 iz slike 129. Na tem območju, tj. na sredini
kontaktnega območja, so prisotni največji kontaktni pritiski med Al in testiranim blokom.
Vidno je začetno tvorjenje brazde zaradi odnašanja materiala. Na sliki 131b je viden zgodnji
začetek tvorbe brazde iz kraterja, tj. podaljšuje se v smeri in proti smeri drsenja Al cilindra.

122

4.8.2.4 Vzorec D:UN

Slika 132: Makro-posnetek izgleda tribološko obremenjene površine vzorca D:UN z
označenimi mesti povečav. OM 10x.
Vzorec D:UN je plinsko nitriran z nanešeno trdo prevleko CrN. Iz makro-posnetka na sliki 132
je razvidno, da je del prevleke CrN ostal na površini. To so potrdili tudi rezultati meritev
profilometrije (slika 111). Področij, kjer bi prevleko CrN v celoti odneslo, pri tej povečavi ni
videti. Vidno je tudi majhno področje, kjer je ostal del prevleke CrN skoraj nepoškodovan. Na
sliki 132 sta označeni področji nadaljnjih povečav in analiz, ki so predstavljene na slikah 133–
137.
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Področje 1 iz slike 132 – izstopni del kontaktnega področja – D:UN
a)
b)

Slika 133: Povečava področja 1 iz slike 132 – izstopno področje tribološko obremenjene
površine vzorca D:UN: a) posnetek površine z označenimi področji EDS analize (BSE), b)
SEI posnetek področja. EM.
Slika 133a prikazuje povečano izstopno področje 1 tribološko obremenjene površine iz slike
132 z označenimi področji EDS analize. Na sliki lahko vidimo nepoškodovano (1) ter različno
poškodovano PVD prevleko CrN (2 in 3). Slika 135b prikazuje SEI posnetek, na katerem lahko
vidimo nastale brazde, ki so vzporedne s smerjo drsenja. Rezultati EDS analize označenih
področij so prikazani na sliki 134. Na področju 1 (slika 133a) – nepoškodovana prevleka CrN,
rezultati EDS analize na sliki 134a potrjujejo, da je na tem delu prevleka nepoškodovana.
Vsebnost Cr je visoka, zaznan je bil tudi majhen odstotek N.
Iz rezultatov EDS analize področja 2 na sliki 134b lahko vidimo, da je na tem delu debelina
prevleke CrN že manjša, ker smo v analizi zaznali sicer majhno vsebnost Fe.
Glede na znatno povečano vsebnost Fe v rezultatu analize področja 3 na sliki 134c lahko
sklepamo, da je na tem delu prevleka veliko bolj poškodovana kot v področju 2.
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a)

b)

c)

Slika 134: Rezultati EDS analize označenih področij na sliki 133a: a) območje 1 –
nepoškodovana prevleka CrN, b) področje 2 – poškodovana prevleka CrN in c) področje 3 –
poškodovana prevleka CrN. EM.
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Področje 2 iz slike 132 –sredina kontaktnega področja – D:UN

Slika 135: SEI posnetek področja 2 iz slike 132 tribološko obremenjene površine prevleke
CrN, kjer so bile največje obremenitve z označenim področjem za detajle. EM.
Slika 135 prikazuje SEI posnetek področja 2 iz slike 132, kjer nastopajo največje tribološke
obremenitve. Označeno je tudi območje detajla. Na njej lahko vidimo številne manjše brazde
in ostale poškodbe površine prevleke CrN, ki so vzporedne s smerjo drsenja.
a)

b)

Slika 136: Povečava detajla 1 označenega na sliki 135: a) Področje EDS analize prevleke
CrN (BSE) in b) SEI posnetek področja z vidnimi brazdami. EM.
Slika 136 prikazuje povečavo detajla 1 iz slike 135. Na njej vidimo majhne brazde, ki so
posledice adhezijskega odnašanja materiala (prevleke). Območja EDS analize so označena na
sliki 136a, njeni rezultati pa na sliki 137. Topografijo površine prikazuje slika 136b, kjer je
viden tudi del nepoškodovane prevleke CrN (označeno). Rezultati EDS analize na območju 1
slike 136a na sliki 137a dokazujejo, da je na tem delu prevleka nepoškodovana. Vsebnost Cr je
visoka, zaznan pa je bila tudi manjša vsebnost Fe in N. Manjša vsebnost Fe nakazuje na to, da
je na tem delu prevleka nekoliko stanjšana. Rezultati EDS analize območja 2 (slika 136a) so
prikazani na sliki 137b. Rezultati so približno enaki rezultatom območja 1 (slika 137a), kjer je
bila prevleka skoraj nepoškodovana. Iz tega lahko sklepamo, da je na tem delu prevleka kljub
poškodbam (brazdam) še vedno dovolj debela.
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a)

b)

Slika 137: Rezultati EDS analize področij označenih na sliki 136a: a) področje 1 –
nepoškodovana prevleka CrN in b) področje 2 – razbrazdana površina prevleke CrN. EM.
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4.8.2.5 Vzorec E:IMT4

Slika 138: Makro-posnetek izgleda tribološko obremenjene površine vzorca E:IMT4 z
označenimi mesti povečav. OM 10x.
Vzorec E:IMT4 je bil nitriran v plazmi z globino nitriranja 70 μm. Iz makro-posnetka tribološko
obremenjene površine vzorca E:IMT4 na sliki 138 je razvidno, da prevleke CrN ni nikjer v
celoti odstranilo. Rezultati meritev profilometrije (slika 112) to potrjujejo. Vidno je tudi
področje, kjer je prevleka CrN ostala skoraj nepoškodovana. Na sliki 138 sta označeni področji
nadaljnjih povečav in detajlov, ki so predstavljene na slikah 139–141.
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Področje 1 iz slike 138 – izstopni del kontaktnega področja – E:IMT4
a)

b)

c)

d)

e)

Slika 139: Povečava področja 1 iz slike 138: a) slika izstopnega dela kontaktnega področja z
označenim mestom detajla (BSE), b) SEI posnetek izstopnega področja, c) povečava področja
z označenim mestom detajla, d) SEI posnetek povečanega področja in e) označena področja
EDS analize (BSE). EM.
Slika 139 prikazuje povečavo področja 1 označenega na sliki 138. Na sliki 139a ne vidimo
posebnosti na površini prevleke CrN. Na SEI posnetku prikazanem na sliki 139b, lahko vidimo
številne manjše brazde na izstopnem delu kontaktnega področja. Slika 139c prikazuje povečavo
področja tribološko obremenjene površine označenega na sliki 139a. Na SEI posnetku detajla
izstopnega območja na sliki 139d so vidni kraterji na prevleki, ki so nastali kot posledica
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adhezijskega odnašanja materiala. Vidne so tudi brazde, ki so vzporedne s smerjo drsenja. Na
sliki 139e so označena področja EDS analize, katerih rezultati so predstavljeni na sliki 140. Na
sliki 140a so vidni rezultati EDS analize področja 1 na sliki 139e, kjer je prevleka CrN nekoliko
bolj znotraj kontaktnega območja kot pri ostalih področjih analize. Rezultati EDS analize na
sliki 140a nakazujejo na to, da je na tem delu prevleka CrN malo poškodovana. Zaznana je bila
velika vsebnost Cr in manjša vsebnost Fe.
Rezultati EDS analize področja 2 (slika 139e) na sliki 140b kažejo, da je na tem delu prevleka
nekoliko manj poškodovana. V primerjavi z rezultati EDS analize območja 1 (slika 140a) je tu
zaznana manjša vsebnost Fe.
Iz rezultatov EDS analize področja 3 (slika 139e) na sliki 140c lahko potrdimo, da je na tem
delu prevleka CrN nepoškodovana. Zaznana sta samo Cr in N.
a)

b)
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c)

Slika 140: Rezultati EDS analize področij označenih na sliki 139e: a) področje 1 – prevleka
CrN znotraj kontaktnega področja, b) področje 2 – prevleka CrN blizu roba kontaktnega
območja in c) področje 3 – nepoškodovana prevleka CrN. EM.

Področje 2 iz slike 138 – vstopni del kontaktnega področja – E:IMT4
a)

b)

Slika 141: Detajl področja 2 iz slike 138 – vstopni del kontaktnega področja: a) SEI posnetek
detajla vstopnega dela kontaktnega področja, b) SEI posnetek označenega detajla prehoda
med poškodovanim in nepoškodovanim delom prevleke CrN. EM.
Slika 141 prikazuje detajl področja 2 označenega na sliki 138, in sicer vstopni del kontaktnega
področja. Na sliki 141a vidimo nastale brazde ter tudi nepoškodovano prevleko na vstopnem
robu obrabnega profila. Na SEI posnetku detajla označenega na sliki 141a, na sliki 141b, lahko
vidimo izgled prehoda med poškodovanim in nepoškodovanim delom prevleke CrN. V
poškodovanem delu prevleke vidimo nastale brazde ter začetek luščenja prevleke CrN.
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4.8.2.6 Vzorec F:IMT9

Slika 142: Makro-posnetek izgleda tribološko obremenjene površine vzorca F:IMT9 z
označenimi mesti povečav. OM 10x.
Vzorec F:IMT9 je bil nitriran v plazmi z globino nitriranja 120 μm. Makro-posnetek tribološko
obremenjene površine vzorca F:IMT9 prikazuje slika 142. Na njej lahko vidimo, da je delež
površine kjer je bila prevleka CrN v večji meri nepoškodovana večji kot pri ostalih vzorcih, kar
potrjujejo rezultati meritev profilometrije (slika 113). Označeni sta področji povečav in
detajlov, ki so predstavljeni na slikah 143 in 144.
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Področje 1 iz slike 142 – izstopni del kontaktnega področja – F:IMT9
a)

b)

Slika 143: Povečava področja 1 označenega na sliki 142, izstopni del kontaktnega področja:
a) SEI posnetek področja in b) detajl označenega dela izstopnega področja (BSE). EM.
Detajle področja 1 označenega na sliki 142 so prikazani na sliki 143. Na sliki 143a vidimo detajl
izstopnega dela v kontaktnem področju, kjer so vidne številne manjše brazde. Na detajlu
izstopnega dela na sliki 143b označenega na sliki 143a, vidimo nastale brazde, ki so posledica
adhezijskega odnašanja materiala.
Področje 2 iz slike 142 – vstopni del kontaktnega področja – F:IMT9
a)

b)

Slika 144: Detajl področja 2 označenega na sliki 142: a) posnetek vstopnega dela
kontaktnega področja in b) detajl označenega področja. (BSE) EM.
Slika 144 prikazuje detajl področja 2 označenega na sliki 142 – vstopni del kontaktnega
področja. Na sliki 144a vidimo posnetek vstopnega dela kontaktnega območja. Detajl
označenega območja na sliki 144a je prikazan na sliki 144b. Na slik 144b so vidne posledice
procesa adhezijskega odnašanja materiala; to so številne majhne brazde na prevleki CrN.
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5. Diskusija rezultatov
Na napravi »blok na cilinder« smo z izboljšavami njenih sestavnih delov ter izbiro prave
kombinacije sklopa (sestava) Al cilindra in ogrevne tuljave, tj. z ustreznim dimenzijskim
razmerjem med posameznimi deli v sestavu aluminijevega cilindra, bakrenih ter jeklenih
diskov, ter s pravim prostorskim odnosom oz. namestitvijo ogrevne tuljave glede na omenjeni
sklop lahko izvedli teste obrabe na izbranih vzorcih. Ustrezno izbrana (izdelana) kombinacija
je ob pravilni dinamiki spreminjanja električnega toka na tuljavi zagotovila ustrezno ogrevanje,
ter s tem ključne pogoje za izvedbo testov, tj. (i) ogrevanje Al cilindra blizu tališča Al in (ii)
ustrezen temperaturni gradient na površinski plasti Al cilindra v radialni smeri ter (iii) enako
temperaturo na površini Al cilindra v aksialni smeri, tj. brez lokalno povišane temperature.
Najboljše rezultate smo dosegli v primeru namestitve ogrevnega dela bakrenih diskov pod
aksialno površino Al cilindra – Al cilinder smo ogrevali znotraj njega samega. Pri tem smo
uporabili tuljavo z največjo širino ter največjim obsegom. Ta kombinacija je omogočila
doseganje najvišje temperature ter njeno enakomernost po površini v aksialni smeri Al cilindra
v aksialni smeri ter doseganje ustreznega temperaturnega gradienta v notranjosti sklopa Al
cilindra, tj. v radialni smeri, kar je zagotavljalo testiranje pri ustreznih kontaktnih pritiskih.
Na obrabo smo testirali vzorce iz orodnega jekla za delo v vročem UTOP Mo2 (AISI H13) z
različnimi nosilnimi podlagami (tj. različno globino in načinom nitriranja), na katere so bile s
PVD postopkom nanešene prevleke iz CrN. Po testiranjih na obrabno obstojnost smo vzorce
očistili in analizirali z uporabo meritev nastalega profila (profilometrija), svetlobnega ter
elektronskega mikroskopa. Pri tem smo z mikroskopom pri različnih povečavah površine
ugotavljali obrabne mehanizme in tipe nastalih poškodb. Na osnovi rezultatov profilometrije
ter normalnih obremenitev in drsne dolžine smo izmerili obrabni volumen ter nato izračunali
obrabni indeks za vsak testiran vzorec.
Analiza površin pod elektronskim mikroskopom je pokazala, da med obrabnimi mehanizmi na
površini vzorcev prevladuje adhezija, pri vzorcih brez prevleke pa pride tudi do kemične
reakcije med aluminijem in površino vzorca. Posledično imajo vzorci brez PVD prevleke CrN
visok obrabni indeks. Brazde, ki so posledica adhezijskega odnašanja materiala, smo opazili na
vseh vzorcih.
Največji obrabni indeks je bil izračunan na vzorcu A:TO, ki je bil samo toplotno obdelan. Na
površini so vidne številne globoke brazde, kar je potrdila tudi profilometrija vzorca. Vzorec
A:TO ima 28,5-krat višji indeks obrabe kot nitriran vzorec s CrN prevleko, tj. vzorec F:IMT9.
Vzorec F:IMT9 ima najnižji obrabni indeks. Pri opazovanju površine z elektronsko
mikroskopijo smo opazili nastale brazde in tudi področja z nepoškodovano PVD prevleko.
Naslednji najnižji indeks obrabe ima vzorec E:IMT4. V primerjavi z vzorcem F:IMT9 ima
vzorec E:IMT4 manjšo globino nitriranja ob uporabi enakega postopka nitriranja (tj. plazma
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nitriranje). Iz navedenih lastnosti lahko sklepamo, da so za obstojnost PVD prevleke pomembne
tudi lastnosti in karakteristike nosilne podlage prevleke. To potrjuje tudi primer vzorca D:UN,
ki ima enako globino nitriranja kot vzorec F:IMT9, vendar so se po mejah zrn neenakomerno
izločili nitridi. Vzorec D:UN ima enako globino nitriranja (plinsko) kot vzorec F:IMT9, vendar
ima večji obrabni indeks. Lahko sklepamo, da plazemsko nitriranje zaradi drobnejših in bolj
enakomerno izločenih nitridov ugodneje vpliva na lastnosti nitrirane plasti oz. na nosilno
podlago za nanos PVD prevlek kot plinsko nitriranje. Razliko v lastnostih nosilne podlage med
vzorcema F:IMT9 in D:UN potrjujejo tudi rezultati meritve oprijemljivosti (adhezije) prevleke
na podlago z razenjem (»scratch test«). Sila, pri kateri se opazijo polkrožne razpoke na dnu raze
Fc2, je pri vzorcu F:IMT9 višja in znaša 69 N, medtem ko je pri vzorcu D:UN 31 N. Razlika v
potrebni sili za nastanek te karakteristične poškodbe prevleke je več kot dvakratna, zato lahko
sklepamo, da so lastnosti nosilne plasti plinsko nitriranega vzorca D:UN v primerjavi s plazma
nitriranim vzorcem F:IMT9 slabše. Vpliv lastnosti nosilne podlage na obrabo PVD prevleke
lahko zasledimo tudi, če primerjamo vzorca E:IMT4 ter D:UN. Vzorec D:UN ima večjo globino
nitriranja kot vzorec E:IMT4, razlikujeta pa se v uporabljenem načinu nitriranja. Nižji indeks
obrabe ima kljub manjši globini nitriranja vzorec E:IMT4, ki je bil nitriran v plazmi.
Rezultati meritve adhezije prevleke z metodo razenja so podali bolj točne in podrobnejše
podatke o adhezije prevleke CrN na podlago kot test z Rockwellovo konico. Glede na rezultate
slednjega so imeli vsi vzorci, z izjemo vzorca B:TO-CrN, odlično adhezijo prevleke s podlago.
Rezultati adhezije prevleke z razenjem so pokazali na relativno pomembne razlike med vsemi
vzorci, katere lahko povežemo z lastnostmi nosilne plasti ter obrabno obstojnostjo PVD
prevlek. Najnižji obrabni indeks je imel vzorec, ki je imel najboljše rezultate pri meritvi
adhezije z razenjem.
Vzorec C:TO – NTR je bil samo nitriran, zato je v kontraktni coni med površino vzorca in
segretim aluminijem poleg adhezije prišlo po določenem času prišlo tudi do kemične reakcije
med njima. Posledično ima vzorec C:TO – NTR drugi najvišji indeks obrabe, ki je 19,7-krat
manjši glede na samo toplotno obdelani vzorec A:TO. Vzorec B:TO – CrN ima nanešeno PVD
prevleko brez predhodnega nitriranja površine. Zaradi nanešene PVD prevleke CrN med
aluminijem in vzorcem na začetku testiranja ni prišlo do kemične reakcije med njima.
Mehanizem adhezijske obrabe je bil bolj poudarjen zaradi slabših lastnosti nosilne podlage (tj.
nenitrirana plast) prevleke CrN, saj je bila v času testiranja praktično v celoti odnesena. Slabo
oziroma najslabšo oprijemljivost prevleke na nosilno podlago vzorca potrjujeta tudi oba
izvedena testa adhezije. Posledično ima vzorec B:TO – CrN med vsemi vzorci s prevlekami
najvišji indeks obrabe.
Če primerjamo testne pogoje pri katerih sta testirala Birol in Bjőrk s sod. [3, 4, 5], z našimi,
smo testirali obrabno obstojnost vzorcev pri višji temperaturi ter uporabi višje normalne sile,
posledično pri večjih kontaktnih pritiskih (tabela 11), s čimer smo se bolj približali realnim
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tribološkim razmeram na industrijskih orodjih. Povprečni kontaktni pritiski so znašali 5,71
N/mm2.
Tabela 11: Primerjava pogojev testiranja.
Birol
2

Naši pogoji
1

3900

1600

Temperatura [°C]
Normalna sila [N]

Bjőrk
5x1
9420
(5x1884)
550
20-60

550
60

600
1200

Relativna hitrost drsenja [m/s]

0,52

0,52

0,45

Čas [h]
Drsna dolžina [m]

Zaznane poškodbe se zaradi drugačnih pogojev testiranja in drugačnih vzorcev (tip prevleke in
način nanosa na podlago) nekoliko razlikujejo. Birol in Björk s sod. sta na slikah poškodovanih
površin vzorcev po laboratorijskih obrabnih testih zaznala dva prevladujoča tipa poškodb PVD
prevlek, in sicer kraterje na prevleki ter luščenje in pokanje prevleke. O nastalih brazdah na
tribološko obremenjenih površinah testirancev omenjena avtorja skoraj ne poročata. Nastanek
brazd lahko zasledimo v članku Bjőrk-a in sod. [5, 6], kjer proučuje kontaktno območje med
matrico in iztiskovancem pri industrijskem postopku iztiskavanja Al. Omenjeni tip poškodbe
je pri rezultatih naših testov prevladujoč pri vseh vzorcih. Glede dosežene kontaktne dolžine
pri laboratorijskih testih obrabe Birol ter Bjőrk s sod. [3, 4, 5] v omenjenih člankih niso navedli
njenih vrednosti. Omenjena raziskovalca s sodelavci sta pri svojih laboratorijskih testih obrabne
obstojnosti uporabljala manjše vzorce velikosti 5 mm x 10mm x 30 mm, medtem ko smo mi
uporabili vzorce velikosti 20 mm x 30 mm x 30 mm. Pri naših testih obrabe smo uporabili tudi
nekoliko večji Al cilinder Ø145 mm x 35 mm, na katerega smo namestili Cu in jeklene diske,
medtem ko sta Birol in Björk s sod. uporabljala Al cilinder Ø100 mm x 50 mm, na katerega
nista namestila drugih elementov sklopa [3, 4, 5]. Avtorja sta za ogrevanje Al cilindra pri
izvajanju laboratorijskih preizkusov obrabe uporabljala uporovni grelec, torej sta Al cilinder
ogrevala s sevanjem. Mi smo uporabili ogrevno tuljavo, s pomočjo katere smo ustvarili močno
magnetno polje v delovni celici in ogrevali celoten sklop Al cilindra s pomočjo indukcije. Pri
izvajanju testov smo v primerjavi z Birolom in Björkom s sod. temperaturo merili na Al
cilindru. Birol s sod. je v člankih [3, 4] zapisal, da je na temperaturo 550 °C ogrel testno komoro,
Björk s sod. pa je temperaturo meril na vzorcu [5] in je znašala 550 °C. Testi obrabe vzorcev v
našem primeru so potekali pri temperaturi Al cilindra 600 °C. Birol in Björk s sod. v člankih
[3, 4, 5] ne omenjata pomena doseganja enakomernega ogrevanja Al cilindra oziroma
enakomerne temperature na površini Al cilindra v aksialni smeri. To je najverjetneje posledica
testiranja obrabe vzorcev pri temperaturi, ki je bila več °C pod temperaturo tališča Al (vsaj 60
°C) in zato nista zaznala problema natalitve Al pri lokalnem povišanju temperature na površini
Al cilindra. Omenjena avtorja v člankih navajata, da sta simulirala industrijski postopek
iztiskavanja Al s tem, da sta po določenem času testiranje prekinila za nekaj sekund. Birol s
sod. je to počel na način, da je po 50 s testiranja testiranje prekinil za 10 s [3, 4], Björk s sod.
[5] pa je po 45 s, prekinil testiranje za 15 s. Naši izvajani testi obrabe so potekali ob konstantni
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obremenitvi brez prekinitev. Drsne dolžine in čas izvajanih laboratorijskih testov za posamezni
vzorec so bili: 3900 m – 2 h, Birol s sod. [3, 4]; 9480 m (5 x 1884 m) – 5 x 1 h, Björk s sod.;
1600 m – 1 h, naš test. Relativna hitrost drsenja bloka ob Al cilinder je bila pri obeh omenjenih
avtorjih 0,52 m/s, medtem ko je bila naša dosežena hitrost vrtenja nekoliko nižja, in sicer 0,45
m/s. Hitrost iztiskavanja Al pri industrijskih pogojih je 0,45 oziroma 0,66 m/s, kar navaja Björk
s sod. [5]. V svojem raziskovalnem delu sta avtorja pri izvajanju laboratorijskih testov uporabila
normalno silo 60 N [3] oziroma naraščajočo od 20 do 60 N [5]. Naše teste smo izvajali ob
konstantni normalni sili 1200 N. Zaradi veliko nižjih kontaktnih pritiskov v kontaktnem
območju med Al cilindrom in blokom sta omenjena avtorja v kontaktnem območju dosegla
drugačne tribološke pogoje testiranja obrabe v primerjavi z našim testom. To potrjuje tudi
izgled površine Al cilindra po opravljenih testih. Površina Al cilindra je bila namreč v našem
primeru po posameznem opravljenem testu gladka, medtem ko Birol s sod. [3, 4] poroča o zelo
hrapavi in poškodovani površini Al cilindra po opravljenih posameznih testih, kar kaže na nižjo
temperaturo Al cilindra in tudi nižje kontaktne pritiske med vzorcem in Al cilindrom. Tako
lahko trdimo, da smo se z našim testom bolj približali tribološkim pogojem na drsni površini
industrijskega orodja.
Omenjena avtorja torej s svojima razvitima testnima napravama »blok na cilinder« nista
proučevala vpliva podlage na obrabno obstojnost nanešenih trdih prevlek, ker sta preizkuse
izvajala pri zelo nizkih kontaktnih pritiskih. Njuni izdelani napravi »blok na cilinder« namreč
nista omogočali doseganja takšnih pogojev testiranja obrabe.

137

6. Zaključki
Iz dela ter rezultatov diplomskega dela lahko zaključimo:
1. Obstoječa naprava »blok na cilinder«, ki simulira obrabo orodij pri toplem iztiskanju
aluminija, zaradi drugačnega delovanja induktorja po zamenjavi navitja in jedra ni bila
več sposobna doseganja željenega ogrevanja sestava aluminijevega cilindra s prvotno
tuljavo ter obliko in dimenzijami sestava Al cilindra in s prvotnimi prostorskimi odnosi
med njima.
2. Z uspešno opravljenimi izboljšavami in popravili na napravi »blok na cilinder«, kot so:
izdelava novih delov, zamenjava dotrajanih delov, izboljšava pokrova in tesnjenja
delovne celice ter izdelava mehanizma, ki omogoča premikanje tuljave med izvajanjem
preizkusov, smo stabilizirali in poenostavili testiranje.
3. Z izdelavo novih sestavov aluminijevega cilindra, ogrevnih tuljav ter nosilca vzorcev
smo na osnovi preverjanja različnih kombinacij tuljave ter sklopa Al cilindra izbrali
ustrezno kombinacijo ter našli ustrezen medsebojni položaj tuljave glede na sklop Al
cilindra. Vse to je ob ustrezni dinamiki spreminjanja električnega toka na tuljavi
omogočilo doseganje podanih zahtev glede ogrevanja Al cilindra, tj. doseči visoko
temperaturo blizu tališča na Al cilindru, enakomerno ogrevanje Al cilindra v aksialni
smeri ter ustrezen temperaturni gradient na površinski plasti Al cilindra v radialni smeri.
To je omogočalo vzpostavitev ustrezne kontaktne dolžine in s tem testiranje pri
ustreznih kontaktnih pritiskih.
4. Pri pogojih testiranja na temperaturi Al cilindra 600 °C (čas testiranja je bil 1 h, hitrost
relativnega drsenja 0,45 m/s, kontaktna dolžina 7 mm ter drsna dolžina 1600 m) smo
dobili selekcijo rezultatov glede vpliva nosilne podlage na obrabno obstojnost prevleke
CrN.
5. Rezultati meritev tangencialne in normalne sile z izračunom trenja kažejo, da je trenje
na začetku testiranja višje kot v poznejši fazi testiranja. Vzorci s prevleko imajo nižji
koeficient trenja kot samo toplotno obdelani in nitrirani vzorci.
6. Test obrabne smo izvedli na vzorcih iz orodnega jekla za delo v vročem UTOM Mo2
(AISI H13): A – toplotno obdelani vzorec, B – toplotno obdelani vzorec s prevleko CrN,
C – plinsko nitrirani vzorec (globina nitriranja 150 μm), D – plinsko nitrirani vzorec s
prevleko CrN (globina nitriranja 120 μm), E – plazma nitrirani vzorec s prevleko CrN
(globina nitriranja 70 μm) in vzorec F – plazma nitrirani vzorec s prevleko CrN (globina
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nitriranja 120 μm). Vzorci s PVD prevleko so imeli nanešeno enako debelino prevleke,
6 μm.
7. Rezultati meritev oprijemljivosti (adhezije) PVD prevleke na podlago vzorcev kažejo,
da na lastnosti nosilne podlage vpliva način nitriranja. Oprijemljivost prevleke na
plazma nitriranih vzorcih je pri enaki globini nitriranja boljša kot na plinsko nitriranih
vzorcih.
8. Metoda meritve adhezije prevlek z razenjem, je bolj zanesljiva kot metoda z
Rockwellovo konico. Vzorec, ki je pri meritvah adhezije prevleke z razenjem dosegel
najvišje vrednosti, je imel tudi najnižji indeks obrabe.
9. Največji indeks obrabe ima vzorec A:TO, najnižjega pa vzorec F:IMT9. Analiza površin
pod elektronskim mikroskopom je pokazala, da med obrabnimi mehanizmi prevladuje
adhezija, pri vzorcih brez prevleke pa pride tudi do močne kemične reakcije med
aluminijem in površino vzorca. Prevladujoče poškodbe so brazde, ki so vzporedne s
smerjo drsenja ter luščenje prevleke.
10. Glede na rezultate, pridobljene iz profilometrije (indeks obrabe), analize površin ter
meritev adhezije prevleke na podlago, smo ugotovili, da je obrabna obstojnost PVD
prevlek odvisna od lastnosti nosilne podlage prevleke.
11. Obraba nanesene PVD prevleke CrN se pri isti globini nitriranja ter različnem postopku
nitriranja razlikuje. Najmanjši indeks obrabe ima v plazmi nitriran vzorec s prevleko
CrN. Plinsko nitriran vzorec s PVD prevleko CrN ima višji indeks obrabe kot v plazmi
nitriran vzorec z enako globino nitriranja.
12. Na obrabo PVD prevleke CrN vpliva postopek nitriranja orodnega jekla. V plazmi
nitrirani vzorci imajo nižji indeks obrabe kot vzorci, nitrirani v plinu.
13. V primerjavi z v literaturi opisanima testoma obrabe smo vzorce testirali pri triboloških
pogojih, ki so se veliko bolj približali industrijskim pogojem na površini orodja pri
iztiskavanju aluminija.
14. Naprava za testiranje obrabe »blok na cilinder« je primerna za izvajanje testov obrabe
pri temperaturi blizu tališča aluminija ter visokih kontaktnih pritiskih, kar drugi v
literaturi objavljeni testi ne omogočajo.
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