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IZVLEČEK
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti odstopanje mehanskih lastnosti, pod mejo
predpisane vrednosti na enem izmed štirih ulitkov za ladijski del. Ulitki so bili izdelani iz
materiala Gs20Mn5 po nemškem standardu DIN.
Po odstranitvi ulitka iz forme smo ga žarili, za odpravo napetosti, nato pa kalili z vodno prho
in popuščali. Iz ulitka smo plamensko odrezali testne vzorce, ter iz njih pripravili vzorce za
natezni preizkus in preizkus žilavosti. Iz dela vzorca za natezni preizkus smo po že
izvedenem testu pripravili vzorec za merjenje mikrotrdote in metalografsko analizo.
Pri dveh od štirih ulitkov nekatere mehanske lastnosti niso ustrezali predpisom, kar pa je bilo
najverjetneje posledica neustreznega jemanja vzorcev. Zaradi plamenskega rezanja vzorci niso
ohranili avtentične mikrostrukture. Vzorci so bili zato naknadno toplotno obdelani z gašenjem
(v stoječi vodi) iz temperature avstenitizacije ter končnim popuščanjem. Ugotovljene
mehanske lastnosti (udarna žilavost) so skladne s predpisom, trdote pa so nekoliko višje kot pri
vzorcih brez naknadne toplotne obdelave.
Preiskave vzorcev so pokazale tudi na pomembnost izbire ustreznega postopka jemanja
vzorcev, ki mora ohranjati avtentičnost mikrostrukture.
Ključne besede: kaljenje z vodno prho, udarna žilavost, mikrostruktura, mikrotrdota
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ABSTRACT
The purpose of this diploma work was to determine the tolerance of mechanical properties,
which were below the prescribed values in one of the four castings for naval applications.
Castings were made from the material Gs20Mn5 according to the German standard DIN.
After removal of the casting from the mold it was annealed to remove the internal stresses,
then quenched with the water spray and then full annealed. Test samples were cut out of
the casting using oxyfuel gas cutting process. These samples were used for the samples for
tensile and impact fracture test. From the portion of the sample used for the tensile test
pieces were prepared for the measurement of microhardness and the metallographic
analysis.
In two of the four casts some mechanical properties did not meet the standard values,
which was most probably due to inadequate sampling. Because of the oxyfuel gas cutting
process the authentic microstructure could not be preserved. Samples were therefore
subsequently heat treated by quenching (in standing water) from the austenizing
temperatures and final annealing. Identified mechanical properties (impact strength), were
in accordance with the standards yet hardness was also slightly higher than in samples
without subsequent heat treatment.
Characterization of samples also showed the importance of the selection of the appropriate
process for sampling which should preserve the authenticity of the microstructure.
Key words: hardening water shower, impact test, microstructure, microhardness
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1. UVOD
Litostroj jeklo, d. o. o. je specializirana livarna zahtevnih težkih ulitkov. Podjetje je
usmerjeno na izdelavo in dobavo komponent za hidro program (francis, kaplan in pelton
gonilniki), plinske in parne turbine, ventile, strojne elemente, črpalke in komponente za
ladjedelništvo na svetovnem trgu. Trenutni večinski delež proizvodnje predstavljajo
nerjavna martenzitna in avstenitna jekla, ki so glavni material za izdelavo hidro
komponent. Preostali delež pokrivajo toplotno odporna in konstrukcijska jekla, ter manjši
delež izdelkov nodularne in sive litine.
V individualni proizvodnji velikih, težkih ulitkov je v praksi težko popolnoma kontrolirati
vse parametre v posameznih procesih. Ko pride do napake v ulitku, je včasih težko določiti
vzrok napake. Tako se je zgodilo tudi v primeru ulitka za ladijski del. Po pregledu
rezultatov kemične analize, testa natezne trdnosti in žilavosti, ki so bila opravljena v
podjetju, je kazalo na več možnosti za vzrok napake.
V diplomskem delu bomo skušali ugotoviti vzrok napake, jo odpraviti in ponuditi rešitev,
da se takšne napake ne bodo ponavljale pri naslednjih ulitkih.

2. LITERATURNI PREGLED
2.1. Železo in železove zlitine
Železo je kemični element s simbolom Fe (lat. ferrum), vrstnim številom 26 in molsko
maso 55,85 g/mol. Železo je kovina iz prvega niza prehodnih elementov in spada v 8.
skupino periodnega sistema elementov, zato ima številna oksidacijska stanja: od -2 do +6.
najpogostejši sta +2 in +3. V stiku z vodo in kisikom je zelo reaktivno. Površina železa je
bleščeče srebrno siva, vendar pa se na vlažnem zraku hitro prevleče s hidriranimi
železovimi oksidi (rja). V nasprotju z nekaterimi kovinami, ki se na zraku pasivirajo, s tem
prekinejo proces oksidacije, imajo železovi oksidi večji volumen od kovine in se odluščijo,
s tem pa zopet izpostavijo koroziji svežo površino.
Na zemljini površini je kovinsko ali samorodno železo zelo redko, zato ker na zraku hitro
oksidira. Zaloge železovih oksidov so izredno velike in spadajo med primarne železove
rude. Je četrti najpogostejši element v zemljini skorji. Približno 5 %. Za zunanja in
notranje zemljino jedro pa se domneva, da 35 % celotne zemljine mase sestavljajo zlitine
1

železa in niklja. Največ železa najdemo v njegovih oksidnih mineralih, kot sta hematit (Fe2O3)
in magnetit (Fe3O4). [1]
Tabela 1: Fizikalno - kemijske lastnosti železa [1]
Gostota pri sobni temperaturi [20°]

7874 kg/m3

Gostota pri temperaturi tališča pri atm. tlaku 6980 kg/m3
Tališče pri atm. tlaku

1538 °C

Vrelišče pri atm. tlaku

2862 °C

Specifična toplota

460,5 J/kg K

Toplotna prevodnost

87,9 W/m K

Toplotni razteznostni koeficient

11,9*10-6 /K

Železo se pojavlja v več kot eni kristalni strukturi (modifikaciji), ki se reverzibilno
spreminjajo. Ima tri alotropske modifikacije α-Fe, γ-Fe in δ-Fe, ki so sposobne v sebi topiti
tudi druge kemijske elemente. Pri sobni temperaturi pa vse do 912 °C je obstojno α-Fe, ki
ima za kristalno strukturo prostorsko centrirano kubično mrežo TCK. Mehanske lastnosti
α-Fe ali ferita so zelo povprečne. α-Fe je plastičen, razmeroma mehek z makro trdoto 3065 HB (v odvisnosti od velikosti zrna) in je pri temperaturi do 769 °C magneten. Lahko se
jedka v kislinah. Nad 912 °C kristalna struktura prostorsko centrirane kubične mreže TCK
preide v ploskovno centrirano kubično mrežo PCK γ-Fe ali avstenit. Obstojno je vse do
1394 °C. γ-Fe je enako kot ferit plastičen, vendar pa bolj trd (200–250 HB). Za razliko od
α-Fe je paramagneten. Topnost nekaterih elementov je v avstenitu neprimerno višja kot v
feritu, kar omogoča izdelavo zlitin, jekel z izjemno dobrimi mehanskimi lastnostmi. Od
1394 °C pa do tališča 1538 °C je obstojno δ-Fe ali δ-ferit. Tu ploskovno centrirana
kubična mreža PCK ponovno preide v prostorsko centrirana kubična mreža TCK. δ-Fe in
α-Fe imata sicer enako kristalno strukturo, vendar pa se razlikujeta njuna mrežna
parametra. [2]
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Slika 1: ohlajevalna in segrevalna krivulja za čisto železo [2]
Mehanske lastnosti čistega železa so sorazmerno skromne. Natezna trdnost Rm znaša med
230 in 350 N/mm2, trdota je okrog 60 HB, razteznost A pa kar med 40 in 50 %. Čisto
železo je žilavo, ima magnetne lastnosti in se da dobro kovati. Uporabnost železa v
industriji je šele pri zlitini železa in ogljika. Če železu dodamo različne elemente, mu
izboljšamo mehanske in druge lastnosti. Pri dodajanju drugih elementov se tvorijo trdne
raztopine substitucijskega ali intersticijskega tipa. Železove zlitine delimo na navadne in
legirane zlitine. Navadne zlitine vsebujejo poleg železa in ogljika majhne količine drugih
elementov kot nečistoče (Mn, Si, P, S), medtem ko legirane zlitine, z namenom da
izboljšamo mehanske lastnosti, vsebujejo namerno dodane zlitinske (legirne) elemente (Cr,
Ni, Mo, W, V, Co, Ti, …). Elementov N, O, P, S ne štejemo v skupino legirnih elementov,
ampak so posledica pri izdelavi jekla.
Glede na vsebnost ogljika v jeklu, razdelimo železove zlitine na jekla, ki vsebujejo do 2,14
mas. % ogljika in grodlje. Glede na vsebnost legirnih elementov, pa jih delimo na malo
legirana jekla, ki vsebujejo do 5,0 mas. % legirnih elementov. Močno legirana jekla, ki
vsebujejo več kot 5,0 mas. % in pa ogljikova jekla, ki poleg ogljika vsebuje še legirna
elementa mangan in silicij.
Ogljikov sistem je eden izmed najpomembnejših tehničnih zlitinskih sistemov. Značilnost
sistema temelji na dejstvu, da so različne kristalne oblike železa sposobne raztapljati ogljik,
tako dobimo tri trdne raztopine. Ogljikov atom je veliko manjši, zato se lahko vrine med
atome železa na intersticijska mesta. Trdne raztopine α-Fe, γ-Fe, δ-Fe so zato intersticijske
3

trdne raztopine. Nad tališčem je četrta faza, tekoča raztopina oziroma talina zlitine. Peta
faza pa je oblika, v kateri ogljik obstaja. To je lahko metastabilna spojina imenovana
cementit (Fe3C) ali pa stabilna oblika ogljika, imenovana grafit. Ker je težko doseči
popolno stabilnost, je najpogostejša oblika, v kateri se nahaja ogljik, cementit. Glede na to,
razlikujemo v okviru zlitinskega sistema železo-ogljik naslednja dva fazna diagrama, Fe-C
in Fe-Fe3C, ki sta skupno prikazana na sliki 2. [2]

Slika 2: Binarni fazni diagram Fe-C črtkano in Fe-Fe3C [2]
Pri dodajanju drugih elementov v železo se tvorijo trdne raztopine, pri tem pa se pojavi
najbolj značilna sprememba, ki se kaže v razširitvi območja trdnih raztopin na osnovi γ-Fe
ali pa zožitev tega območja (Slika 3). Če dodan element razširja območje γ-Fe, to spremlja
povišanje temperaturne premene A4 in znižanje temperaturne premene A3. Če dodan
element zožuje območje γ-Fe, se temperatura premene A4 zniža in temperatura premene A3
poviša. Te značilnosti so ponazorjene v osnovni razporeditvi, ki deli zlitine na štiri dele. V
prvi skupini so Mn, Ni, Co, Pd, Rh, ki ustvarijo z železom odprto območje trdnih raztopin
na osnovi γ-Fe. Druga skupina elementov C, N, Cu, Au, Re ustvarijo z železom razširjeno
območje trdne raztopine γ-Fe. V tretji in četrti skupini je značilno, da dodani elementi
znižujejo temperaturo točke A4 in povišujejo temperaturno točke A3. Dodatki skupine tri
Si, Al, P, Be, Cr, W, Mo, As, Sn, Sb, V, Ti povzročajo zlivanje obeh premen. Dodatki
četrte skupine B, Zr, Nb, Ta, O, Ce, Hf zožujejo območje γ-Fe. [2]
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a) zaprto območje

b) zoženo območje

c) odprto območje

d) razširjeno območje

Slika 3: Vpliv dodanih (zlitinskih elementov) na premene železa in izoblikovanje
geometrije faznega diagrama [2]
5

V diplomskem delu bomo obravnavali ogljikovo jeklo Gs20Mn5 s kemijo podano v tabeli 6.
Glede na fazni diagram Fe-Fe3C, jeklo Gs20Mn5 uvrščamo v podevtektoidna jekla (< 0,76
mas. % C). Pri jeklu z 0,23 mas. % C se iz taline pri približno 1520 °C izločajo primarni
kristali δ-ferita. Ti kristali se pri 1493 °C transformirajo v γ-Fe. Hiperperitetske zlitine (0,16 do
0,53 mas. % C) imajo pribitek preostale taline, iz katere pa se pri ohlajanju neposredno izloča
γ-Fe. Jeklo ima v nadaljevanju avstenitno mikrostrukturo, dokler ne doseže črt GOS oziroma
presečišča z njo. Črta GOS predstavlja za jeklo temperaturo kritične točke A3. Pri premeni A3
se začne izločanje kristalov α-Fe, ker je topnost ogljika v α-Fe veliko manjša kot v γ-Fe
(sprememba iz PCK v TCK). Ko se ohlajanje nadaljuje se v preostalem avstenitu povečuje
koncentracija ogljika, dokler ta ne doseže črte PSK pri temperaturi 727 °C. Pri tem nastanejo
pogoji za evtektoidni razpad preostalih kristalov, pri čemer nastane mikrostrukturna sestavina
perlit. Tako naše jeklo Gs20Mn5 sestoji pri sobni temperaturi iz homogene faze ferita in
heterogenega zloga perlita (tako kot vsa podevtektoidna jekla). [2]

Slika 4: Kristalizacija podevtektoidnega jekla [16]

2.2. Lastnosti in vpliv legirnih elementov v jeklu
Vpliv določenega legirnega elementa na proizvajanje jekel in vpliv pri toplotni obdelavi je
odvisen od posameznega elementa in njegove interakcije z drugimi elementi. Iz vidika
toplotne obdelave, je namen dodajanja legirnih elementov jeklom, povečati odzivnost
materiala na toplotno obdelavo, posledično pa izboljšati mehanske in fizikalne lastnosti. V
nadaljevanju se bomo osredotočili na štiri elemente, ki sodelujejo v sestavi jekla Gs20Mn5.
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2.2.1. Lastnosti in vpliv mangana na izdelavo jekla
Mangan je kemični element s simbolom Mn (lat. manganum), vrstnim številom 25 in
molsko maso 54,94 g/mol. Spada v 7. skupino periodnega sistema elementov.
Najpogostejša oksidacijska stanja so +2, +3, +4, +6 in +7. Mangan je sivkasto-bela kovina,
ki je na videz podobna železu. Je trdna in zelo krhka kovina, težko se tali in zlahka
oksidira. Po posebni obdelavi je feromagnetna.
V zemeljski skorji najdemo 0,085 % mangana v elementarni obliki. Nahaja se predvsem v
oksidnih mineralih kot so Braunit (Mn2O3), Hausmanit (Mn3O4), Psilomelan (MnO2),
Biksbit ((Mn,Fe)2O3), Manganit (γ-MnO(OH), Piroluzit (β-MnO2; manganov(IV)) oksid,
Rodokrozit ali dijalogit (MnCO3), Rodonit ((Mn,Fe,Mg)SiO3), Romanekit (BaMn9O16(OH)4).
Pojavlja v štirih alotropskih modifikacijah: α-mangan (T < 700 °C), β-mangan (T < 1079 °C),
γ-mangan (T < 1140 °C), δ-mangan (T > 1140 °C). [3]
Tabela 2: Fizikalno - kemijske lastnosti mangana [3]
Gostota pri sobni temperaturi [20°]

7440 kg/m3

Gostota pri temperaturi tališča pri atm. tlaku 5950 kg/m3
Tališče pri atm. tlaku

1246 °C

Vrelišče pri atm. tlaku

2061 °C

Specifična toplota

480 J/kg K

Toplotna prevodnost

7,81 W/m K

Toplotni razteznostni koeficient

21,7*10-6 /K

Vsebnost mangana v ogljikovih jeklih je od 0,05 % do 1,65%. Mangan je poleg ogljika
eden najbolj pomembnih legirnih elementov pri izdelavi jekel. Odpira γ-polje železa,
enako kot nikelj. Točka A3 se s povečanjem mangana premakne k nižjim temperaturam,
tako da so jekla z več kot 35 % Mn čisto avstenitna, od tališča pa do sobne temperature.
Območje stabilnosti α-faze se zmanjšuje s povečanjem vsebnosti mangana. [4]
S preprečevanjem nastajanja železovega sulfida (FeS) mangan izboljšuje obdelovanje v
vročem. Razmerje mangan/žveplo z 8/1 ne kaže na razpoke med kristali. MnS, ki se
prednostno tvori pred FeS ima visoko tališče, pojavlja se ločeno in so naključno
porazdeljene kroglice. MnS vključki so dovolj mehki, da se med valjanjem in kovanjem
deformirajo v podolgovate stranice.
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Izboljšuje odziv jekel za poboljšanje na temperaturne transformacije. Je šibek tvorec
karbidov. Obe lastnosti pa sta koristni pri toplotni obdelavi. Tako kot nikelj stabilizira
avstenit v jeklu. Vendar pa za doseganje istega učinka kot ga ima nikelj potrebujemo več
mangana. Povečuje kaljivost in natezno trdnost, vendar pa v manjši meri kot ogljik.
Sposoben je zmanjšati kritično hitrost hlajenja med kaljenjem, s čimer poveča kaljivost
jekel, veliko bolj učinkovito kot ostali legirni elementi. Povečuje tudi hitrost penetracije
ogljika med naogljičevanjem in deluje kot blago dezoksidacijsko sredstvo.
Za namene varjenja mora biti razmerje Mn/S vsaj 10/1. Manj kot 0,30 % in več kot 0,80 %
Mn lahko povzroča notranjo poroznost in pokanje. Jekla z nizkim razmerjem Mn/S lahko
vsebujejo žveplo v obliki železovega karbida, ki lahko povzroči pokanje zvara. Mangan
povečuje odpornost proti obrabi jekel. [5]

Slika 5: Binarni fazni Fe-Mn [21]
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2.2.2. Lastnosti in vpliv kroma na izdelavo jekla
Krom je kemijski element s simbolom Cr (lat. chromium), vrstnim številom 24 in molsko
maso 51,99 g/mol. Krom spada v 6. skupino periodnega sistema elementov. Je sijoče
sivkasta trda in krhka kovina. Mogoče ga je polirati do visokega sijaja. S stikom s kisikom,
zrakom ali vodno paro se prevleče z zelo tankim slojem oksida odpornim na korozijo.
Najpomembnejši kromov mineral je kromit (FeO*Cr2O3). Za namen proizvodne rabe
ferokroma se kromitna ruda (FeCr2O4) reducira s silicijem ali aluminijem s termično
reakcijo. Za proizvodnjo z uporabo čistega kroma, pa se železo loči od kroma v
dvostopenjskem postopku praženja in izluževanja. Oksidacijska števila kroma v kromovih
spojinah so od +2 do +6, najobstojnejše in tehnično najpomembnejše pa so spojine v
katerih ima krom oksidacijsko število +3 ali +6. [6]
Tabela 3: Fizikalno - kemijske lastnosti kroma [6]
Gostota pri sobni temperaturi [20°]

7190 kg/m3

Gostota pri temperaturi tališča pri atm. tlaku 6300 kg/m3
Tališče pri atm. tlaku

1907 °C

Vrelišče pri atm. tlaku

2671 °C

Specifična toplota

450 J/kg K

Toplotna prevodnost

93,9 W/m K

Toplotni razteznostni koeficient

4,9*10-6 /K

Kromova jekla vsebujejo od 0,3 % pa do 30 % kroma. Železo in krom gradita na visokih
temperaturah neprekinjen niz prostorsko centrirane kubične α raztopine. Krom znatno
znižuje točko A4. Točka A3 pri majhnih koncentracijah kroma najprej pada, nato pa pri 8 %
ponovno prične rasti. Pri 15 % kroma ima krivulja likvidusa in solidusa skoraj enako
temperaturo (približno 1500 °C). Pri binarnem sistemu Fe-Cr pri 15 % kroma zapira γ
polje železa, nad 15 % kroma pa so zlitine feritne od nizkih temperatur pa do tališča. [4]
Krom poveča kaljivost jekel, med tem ko ima minimalen učinek na razteznost. Krom s
tvorjenjem karbidov poveča kvaliteto jekla. Natezna trdnost se poveča za 80 pa do 100
N/mm2 za vsak 1 % dodanega kroma. Povečuje se tudi meja plastičnosti, vendar jo učinek
zareze zmanjšuje.
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Običajno ga dodamo jeklom, za povečanje odpornosti proti oksidaciji in za izboljšanje
trdnosti pri visokih temperaturah. Pri 12 % kroma korozijska odpornost močno narašča.
Tvori zelo usklajeno oksidno plast na površini jekla, ki preprečuje nadaljnjo oksidacijo in
tako zagotavlja odpornost proti koroziji jekla.
Krom je močan tvorec karbidov. V kombinaciji z nikljem tvori odlične mehanske lastnosti.
Ovira gibanje dislokacij, predvsem pri povišanih temperaturah. Tako kot mangan ima tudi
krom težnjo, da povečuje trdoto. Krom ima kar nekaj zanimivih učinkov na jeklo. Ko
uporabimo 5 % kroma ali več, v kombinaciji z manganom, se kritična hitrost kaljenja
zmanjša do te mere, da ga je možno kaliti na zraku. Jeklu poveča žilavost in odpornost na
obrabo. Jekla, ki vsebujejo vsaj 14 % kroma imenujemo nerjavna jekla. [7]

Slika 6: Binarni fazni Fe-Cr [22]

2.2.3. Lastnosti in vpliv niklja na izdelavo jekla
Nikelj je kemični element s simbolom Ni (lat. niccolum), vrstnim številom 28 in molsko
maso 58,69 g/mol. Je kemijski element 10. skupine periodnega sistema elementov.
Najpogostejše oksidacijsko stanje je +2, čeprav najdemo tudi v stanjih 0, +1 in +3. Nikelj
je kovina lesketajoče srebrnkasto bele barve. Možno ga je kovati. V vodi in na zraku zelo
počasi oksidira, tudi pri visokih temperaturah. Odporen je proti običajnim organskim
kislinam, ne pa proti vročim kislinam in plinom, ki vsebujejo žveplo. Je magneten in eden
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od štirih feromagnetnih elementov pri sobni temperaturi. Najpomembnejše rude so lateriti,
zlasti limonit (Fe, Ni)O(OH), garnerit (Ni, Mg)3Si2O5(OH)4 in pentlandit (Ni, Fe)9S8. [8]
Tabela 4: Fizikalno - kemijske lastnosti niklja [8]
Gostota pri sobni temperaturi [20°]

8908 kg/m3

Gostota pri temperaturi tališča pri atm. tlaku 7810 kg/m3
Tališče pri atm. tlaku

1455 °C

Vrelišče pri atm. tlaku

2730 °C

Specifična toplota

444 J/kg K

Toplotna prevodnost

90,9 W/m K

Toplotni razteznostni koeficient

13,4*10-6 /K

Kubično ploskovno centrirana mreža niklja širi, odpira γ-polje železa, tako, da na višjih
temperaturah pride do nastajanja trdnih raztopin med železom in nikljem. Pri zlitinah
železa z nikljem točka transformacije, katera se pri čistem železu nahaja na 912 °C, preide
na dvofazno območje (α + γ), pri katerem se α-faza zožuje oziroma zapira. Kakor se
povečuje količina niklja v kemijski sestavi se α in γ-faze vse bolj med seboj razlikujeta, a
istočasno znatno znižujeta temperaturo transformacije. V zlitinah z več kot 6–7 % niklja,
se avstenit kljub počasnemu hlajenju ne transformira po difuzijski poti, ampak se
brezdifuzijsko transformira v martenzit. [4]
Nikelj jeklom povečuje trdnost in žilavost. Prav tako izboljšuje žilavost pri nizkih
temperaturah, ko ga dodajamo v majhnih količinah. Nikelj povečuje mejo elastičnosti,
gostoto in trdoto. Jeklom izboljšuje odpornost na oksidacijo, korozijo in abrazijo. Je
toplotno odporen in v kombinaciji z jeklom, poveča toplotno obstojnost jekla. Tako kot
bakra, niklja ni mogoče odstraniti iz staljenega jekla. Koncentracijo niklja v jeklu lahko
zmanjšamo le z redčenjem. [9]
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Slika 7: Binarni fazni Fe-Ni [23]

2.2.4. Lastnosti in vpliv silicija na izdelavo jekla
Silicij je kemijski element s simbolom Si (lat. silicium), vrstnim številom 14 in molsko
maso 28,0855 g/mol. Silicij je kemijski element 3. skupine periodnega elementa. V
kristalni strukturi ima sivkasto barvo in kovinski lesk. Silicij je drugi najpogostejši element
v zemljini skorji, prispeva kar 25,7 % zemljine teže. Najdemo ga v ilovici, ortoklazu,
kremenjaku, granitu, pesku (SiO2) in silikatih. [10]
Tabela 5: Fizikalno - kemijske lastnosti silicija [10]
Gostota pri sobni temperaturi [20°]

2329 kg/m3

Gostota pri temperaturi tališča pri atm. tlaku 2570 kg/m3
Tališče pri atm. tlaku

1414 °C

Vrelišče pri atm. tlaku

3265 °C

Specifična toplota

700 J/kg K

Toplotna prevodnost

148 W/m K

Toplotni razteznostni koeficient

2,6*10-6 /K
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Silicij močno znižuje tališče železa. Temperaturni interval med likvidusom in solidusom je
zelo kratek, tako da težko pride do segregacije silicija. Na strani železa se tvorijo trije
železovi slikati FeSi, Fe 3Si2, Fe3Si. FeSi kristalizira neposredno iz taline in z raztopino
α-železa ustvarja evtektik na 1195 °C pri 20 % silicija. Pri 25 % silicija in pri temperaturi
1030 °C se iz α in ε-kristalov tvori η-faza Fe3Si2. Silicij pripada elementom, kateri
zmanjšujejo oziroma zapira γ-območje železa. Pri 1,8 % silicija se v zlitinah brez ogljika,
točki A3 in A4 prekrijeta. Med tem ko se že z več kot 0,1 % ogljika meja koncentracije
silicija pomakne na 3,5 %. Zlitine z več kot 3,5 % silicija so feritne od likvidusa pa do
sobne temperature. [4]
Silicij prispeva k utrjevanju feritne faze. Lahko pomaga povečati trdnost in trdoto jekel,
vendar je manj učinkovit kot mangan. Spodbuja rast zrn velikih velikosti, ki povzročajo
večjo magnetno prevodnost. [11]

Slika 8: Binarni fazni Fe-Si [24]

2.3. Strjevanje kovinskih talin
Strjevanje talin je zelo kompleksen proces. Gre za prehod iz tekočega v trdno stanje s
temeljnimi spremembami zgradbe in lastnosti kot so gostota, viskoznost, prevodnost itd..
Med procesom strjevanja se sprošča kristalizacijska toplota, prav tako pa je tudi razlika v
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difuzijskem koeficientu, ki je v talini mnogo večji kot v trdnem. Razdalje med atomi v
tekočem so večje kot razdalje v trdnem, kar se odraža pri spremembi prostornine (krčenje)
pri strjevanju.
Strjevanje kovinskih talin vedno poteka s kristalizacijo, kjer je fazni prehod iz tekočega v
trdno stanje oster in difuzijsko odvisen. Če so ohlajevalne hitrosti tako velike, da pride do
brezdifuzijske premene, potem z nekristalnim strjevanjem taline nastane amorfno stanje. [12]

Slika 9: Prehod iz neurejene (tekoče faze) v urejeno porazdelitev atomov (trdno stanje) s
kristalizacijo iz taline [12]
Po termodinamičnih zakonih, oziroma skupaj z opisom termodinamičnega ravnotežja, ne
moremo prestopiti temperature tališča, ne da bi prišlo do fazne premene oziroma poteka
strjevanja ali taljenja. Kristalizacijo lahko opišemo tudi kot prestopanje atomov iz ene faze
v drugo. Pri tem se potiska mejna ploskev talina/kristal v talino. Premikajoča mejna
ploskev se označuje kot rastna fronta. Rast pa lahko sledi le, če je prisotno jedro, na
katerega je možno vgrajevanje atomov. To jedro se označuje kot kal, ki se mora tvoriti v
talini ali iz atomov osnovne komponente (homogena tvorba kali) ali na prisotnih
vključenih delcih tujih kali (heterogena tvorba kali).
Skoraj vse fazne premene v osnovi potekajo v dveh delnih procesih: tvorba kali nove faze
in njena rast. V obeh primerih je povezano z gibanjem atomov, kar odločilno vpliva na
kinetiko premene. Če se pri nižanju temperature tvorijo drobni delci kristalne mreže in se
na le-teh nalagajo atomi s pripenjanjem na določenih mestih, prihaja do izraščanja v veliko
večje kristale. Glede na fizikalne razmere v njihovem okolju, kot so porazdelitev
temperature, difuzijski procesi, prevajanje toplote, toplotni tokovi, itd., se izoblikujejo
različne oblike kristalov.
Pri zelo čisti kovini, se lastne kali ustvarijo neposredno iz podhlajene faze, le tako se lahko
začne premena. Mnoge premene potekajo s pomočjo ali z vplivom tujih, v podhlajeni talini
že prisotnih ali tudi ustvarjenih nehomogenosti oziroma kristalnih podlagah. To pripomore
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k temu, da je znižanje temperature pod točko taljenja znatno manjše in v tem primeru
govorimo o tvorbi heterogene kali. Vse tehnično izdelane kovine in zlitine se strjujejo s
pomočjo tujih kali, torej s pomočjo heterogene tvorbe kali. [12]

2.3.1. Strjevanje ulitih izdelkov
Predpostavka, da je v talini pri strjevanju enakomerna temperatura, zlasti v praksi ne drži.
Vedno obstaja v talini med najtoplejšim mestom in steno forme temperaturni gradient
oziroma različna stanja taline, ki pogojujejo lokalni nastanek mikrostrukture po prerezu.
Pri tem ima največjo vlogo hitrost in smer odvoda toplote. Zaradi največje podhladitve in
možnosti za heterogeno tvorbo kali, se strjevanje začenja na steni. Na tem območju nastaja
drobnozrnata cona enakoosnih kristalov oziroma drobnozrnata globulitna cona (gašena
cona), ki je globoka le do nekaj milimetrov. Z nastankom te ozke cone se sprosti
kristalizacijska toplota, ki močno zmanjša začetno podhladitev in ustvari usmerjeni odvod
toplote (pravokotno na steno fronte). Zaradi tega pride do usmerjenega strjevanja in s tem
izoblikovanja cone podolgovatih stebričastih kristalov oziroma transkristalna cona. Ta
pojav se imenuje transkristalno strjevanje in predstavlja anizotropno rast od stene forme v
talino z odvodom toplote v nasprotno smer. Stebrasta cona ima izrazito lito teksturo.
Globina usmerjene cone je po pravilu bistveno večja od začetne drobnozrnate cone. Lahko
pa se močno spreminja, predvsem od odvisnosti od pregretja taline, sestave taline in
hitrosti ohlajanja. V osrednjem delu ulitka se razvije, skladno s povečanim številom kali,
razgrajenem pregretju preostale taline in počasnem ohlajanju, cona prostih enakoosnih
globulitnih kristalitov, ki so veliko večja kot so kristalna zrna v zunanji drobnozrnati coni.
Na ta način se v realnih pogojih vedno oblikujejo tri klasično bolj ali manj izrazite
kristalizacijske cone. Pod različnimi pogoji strjevanja se lahko spreminja tudi klasično
razmerje posameznih kristalizacijskih con. Zgodi pa se lahko, da manjkata ena ali celo dve
coni, tako da imamo le cono s stebričastimi ali globulitnimi kristaliti. [12]
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Slika 10: klasična kristalizacijska področja ulitih izdelkov; A) značilna porazdelitev con pri
ulitkih (prečni prerez); B) označevanje con (vzdolžni prerez) [12]

2.4. Plamensko rezanje
Plamensko režemo večinoma samo jekla. S plamenom gorilnika segrejemo jekla na
temperaturo vnetišča, nato pa odpremo rezalni kisik. Jeklo začne goreti in ozek tok kisika
začne izpihovati zgorele dele. Da jih lahko plamensko režemo morajo kovine izpolnjevati
naslednje zahteve:
-

tališče oksidov mora biti nižje od tališča kovine, da ostanejo tekoči in jih tok kisika
lahko odpihne,

-

vnetišče mora biti nižje od tališča, sicer se kovina prezgodaj stali in rez ni čist,

-

reakcija naj poteka eksotermno tj. pri gorenju kovine naj nastaja dovolj toplote, ki
olajša rezanje; tudi manjša toplotna prevodnost olajša rezanje,

-

žlindra mora biti čim bolj tekoča.

Najlažje je rezati malo legirana in nelegirana jekla z manj kot 0,3 mas. % C. Rezanje jekla
z več kot 2,0 mas. % C ni več mogoče. Najpogosteje uporabljena gorilna plina za rezanje
sta propan (C3H8) in acetilen. Najpogosteje se uporablja acetilen (C2H2), ker ima njegov
plamen veliko toplotno moč. Pred plamenskim rezanjem je treba ploskev očistiti rje, olja
masti in ostalih nečistoč na osnovi naravnih in umetnih olj. [13]
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Slika 11: Skica plamenskega rezanja [13]

2.5. Razogljičenje
Razogljičenje je nasprotje dobro poznanemu procesu naogljičevanja jekla pri cementaciji.
Teoretične osnove naogljičevanja in razogljičevanja so popolnoma enake, le da reakcije
potekajo v nasprotni smeri. Proces naogljičevanja ali razogljičevanja je odvisen od
vsebnosti ogljika v jeklu, ogljikovega potenciala atmosfere, ki obdaja jeklo in temperature.
Oddajanje ali sprejemanje ogljika na površini jekla se ravna po znanih ravnotežnih pogojih
(Boudouard). Aktivnost razogljičevanja oziroma naogljičevanja narašča s povišanjem
temperature. Čim višje so temperature in čim daljši so potrebni časi ogrevanja, tem večji so
problemi. Razogljičenje se pojavlja na površini jekla vedno, kadar je ogljikov potencial
vroče atmosfere, ki obdaja jeklo, nižji od ogljikovega potenciala vročega jekla. Jekla, ki
imajo višji odstotek ogljika, so navadno zaradi večjih razlik potencialov ogljika v jeklu in
atmosferi peči, močneje nagnjena k razogljičenju pri ogrevanju v območju visokih
temperatur. Če je jeklo pri cementaciji ob pomanjkljivi zaščiti ponovno ogreto na visoko
temperaturo, lahko razogljičenje opazimo tudi pri cementiranemu jeklu. V preteklosti so iz
ugotovitev iz prakse dolgo verjeli, da so nekatera jekla posebej občutljiva na razogljičenje
in da nekateri legirni elementi v jeklu neposredno pospešujejo razogljičenje. Kasneje pa so
raziskave potrdile, da ne gre za neposredno povzročanje razogljičevanja, ampak moramo
pri obravnavanju vpliva legirnih elemetov upoštevati naslednje:
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- da posamezni legirni elementi pri različnih temperaturah sproščajo ogljik, da ta lahko
difundira na površino in izhaja iz jekla,
- da je hitrost difuzije ogljika večja v feritu kot v avstenitu ali mešani strukturi med A1 in
A3,
- da nekateri legirni elementi pospešujejo izločanje ferita in s tem posredno dajejo vtis
močnejšega razogljičenja.
Z obsežnimi raziskavami je Payson (v Rodič 1970, 105–119) v veliki meri pojasnil
različno nagnjenost posameznih vrst jekel k razogljičenju, ki je v praksi očitna. Na osnovi
rezultatov številnih praktičnih poizkusov je razdelil elemente v tri skupine glede
pospeševanja ali zaviranja izločanja ferita. Največji vpliv na izločanje ferita ima silicij,
podobno pa vplivata tudi aluminij in kobalt. Izločanje ferita zavirajo mangan, nikelj, krom
in molibden, razmeroma nepomemben vpliv na izločanje ferita pa imajo vanadij, volfram
in baker. [14]
Razogljičena orodja, konstrukcijski deli, strojni deli ne dosežejo zahtevane trdote na
površini. Pri popolnem razogljičenju nastala plast čistega ferita na površini ne doseže
zahtev, ki jih od izbranega jekla pričakujemo. Prav tako je tudi pri delnem razogljičenju
površinska plast nezadovoljiva in neenakomerna. Pogosto povzroča delno razogljičenje več
težav kot popolno razogljičenje. Delnega razogljičenja večkrat sploh ne moremo odkriti z
merjenjem trdote in z metodami brez porušitve. Večkrat kljub delnemu razogljičenju doseže
jeklo normalno trdoto po kaljenju, ne dosega pa zahtevanih lastnosti pri uporabi. [14]
Razogljičena plast poslabša kaljivost jekla, obenem pa poveča nevarnost pokanja pri
kaljenju. Nepopolno kaljenje razogljičene plasti je zvezano z manjšim povečanjem
prostornine v primerjavi s popolno kaljenim jedrom. Zaradi tega se toplotnim napetostim
pridružijo še velike napetosti zaradi spremembe prostornine. Jeklo z razogljičeno površino
zelo slabo prenaša kakršnekoli dinamične obremenitve. Prosti ferit v razogljičeni plasti ima
zelo nizko trdnost in posebno slabo obstojnost proti utrujanju. Napake in drobne razpoke v
površinski plasti predstavljajo iniciale, ki se hitro širijo in privedejo do porušitev. Če se z
mehansko obdelavo razogljičeno plast popolnoma odstrani, ne bo posebnih težav in ne bo
opaziti zmanjšanja obstojnosti. Škodljivost razogljičenja se najbolj kaže na jeklenih delih,
ki se mehansko ne obdelujejo in se pri njih razogljičena plast sploh ne odstrani (vzmeti,
pile). [14]
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2.6. Toplotna obdelava jekel
Toplotna obdelava je postopek, s katerim jeklo segrevamo na določeno temperaturo, ga
nato na tej temperaturi zadržujemo določen čas in nato ohlajamo z namenom, da mu
spremenimo mikrostrukturo in mehanske lastnosti. S toplotno obdelavo železovih zlitin
dobimo različne lastnosti jekel, želeno mikrostrukturo in mehanske lastnosti, namenjene za
določeno področje. Transformacije v razmerah, ki so blizu ravnotežnim, nam poda binarni
fazni diagram Fe-Fe3C. Če želimo doseči ravnotežne mikrostrukture moramo jeklo segreti
na določeno temperaturo, ga pri tej temperaturi zadržati toliko časa, da se celoten presek
ogreje na želeno temperaturo, nato pa počasi ohlajati, da potečejo vsi difuzijski procesi.
Segrevanja v področje avstenita se imenuje avstenizacija, ohlajanje pa transformacija
avstenita. Avstenizacija in transformacija avstenita sta prisotni pri skoraj vseh postopkih
toplotne obdelava, s pomočjo katerih dobimo želene lastnosti jekel. Napake pri eni ali
drugi fazi lahko bistveno poslabšajo lastnosti jekel. [15]

2.6.1. Žarjenje
Žarjenje je postopek termične obdelave, sestavljen iz več faz. Segrevanja na določeno
temperaturo, držanja na tej temperaturi (odvisno od debeline stene) ter počasnega ohlajanja
do sobne temperature.
Glede na temperaturo in čas segrevanja ter način hlajenja poznamo več vrst žarjenja:
-

difuzijsko,

-

normalizacijsko žarjenje,

-

žarjenje za gnetenje,

-

žarjenje na mehko,

-

rekristalizacijsko žarjenje in

-

žarjenje za odpravo notranjih napetosti

Namen žarjenja je, doseči določene spremembe v mikrostrukturi jekla in s tem tudi
spremembe mehanskih lastnostih. [16]
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2.6.1.1. Žarjenje za odpravo notranjih napetosti
Pri naši nalogi se bomo osredotočili na žarjenje za odpravo notranjih napetosti. Razni
tehnološki postopki povzročijo v materialu notranje napetosti. Največkrat se napetosti
pojavijo pri kovanju, ulivanju, odrezovanju in varjenju. Pri takšnih postopkih imajo
obdelovanci, ulitki, notranje napetosti, ki jih krivijo. Na kritičnih mestih lahko celo počijo.
Zato obdelovance žarimo, da odpravimo napetosti. Žarjenje za odpravo notranjih napetosti
strukture skoraj ne spremeni. S segrevanjem smo znižali mejo plastičnosti materiala. Vse
notranje napetosti, ki segajo čez mejo plastičnosti, povzroče plastične deformacije in se
sprostijo. Po žarjenju predmete počasi ohlajamo na zraku ali v peči. [16]

2.6.2. Kaljenje in popuščanje
Kaljenje je postopek toplotne obdelave, pri katerem jeklo segrejemo do kalilne temperature
(temperatura avstenitizacije), jeklo določen čas držimo na temperaturi in ga nato s
hitrostjo, ki je enaka ali večja zgornji kritični ohlajevalni hitrosti ohlajamo z namenom, da
dobimo martenzitno mikrostrukturo. Kalilna temperatura je odvisna od kemične sestave
jekla. Za podevtektoidna ogljikova jekla znaša 20 – 40

°C nad premeno Ac3, za

evtektoidna in nadevtektoidna pa od 50 – 70 C nad temperaturo premene Ac1.
TK = Ac3 + (20 ... 40 oC)
o

TK = Ac1 + (50 … 70 C)

(1)
(2)

Pri ohlajanju jekla s hitrostjo, ki je enaka ali večja zgornji kritični ohlajevalni hitrosti,
popolnoma izostane perlitna premena in se ves avstenit spremeni v martenzit. Pri hitrem
ohlajanju jekla iz avtstenitnega področja se ploskovno centrirana kubična mreža avstenita
sicer spremeni v prostorsko centrirano mrežo α, vendar v njej ostanejo ogljikovi atomi
prisilno raztopljeni, zato kristalno mrežo deformirajo v tetragonalno prostorsko centrirano
kristalno mrežo martenzita. Posledica tega so velike notranje napetosti in martenzitna
mikrostruktura.
Kalilno sredstvo izberemo glede na vrsto jekla in glede na zahtevano mikrostrukturo in
trdoto po kaljenju. Če kalimo jeklo na martenzit, ga moramo ohlajati s hitrostjo, ki je večja
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kot zgornja kritična ohlajevalna hitrost za to jeklo. Ta hitrost pa je odvisna od količine
ogljika in legirnih elementov v jeklu in od temperature kaljenja.
Naslednji kriterij, ki ga moramo upoštevati pri izbiri kalilnega sredstva, je, da je hitrost
ohlajanja pri kaljenju odvisna od specifične toplote in toplotne prevodnosti jekla, hladilne
sposobnosti kalilnega sredstva, od velikosti in oblike predmeta oziroma izdelka ter stanja
površine. Vrste kalilnih sredstev so voda in vodne raztopine, olje, zrak, solne in kovinske
kopeli. Največja trdota, ki jo jeklo doseže pri kaljenju, je martenzit in je skoraj izključno
odvisna od koncentracije ogljika, ki se na kalilni temperaturi raztopi v avstenitu.
Prekaljivost je sposobnost jekla, da se lahko kali v globino. Merilo za prekaljivost je globina
prekaljivosti. To je razdalja od površine pa do mesta, kjer je v mikrostrukturi še 50 %
martenzita. Legirni elementi kot so Mn, Mo, Cr, Si in Ni, povečajo prekaljivost jekel. Za
oceno kaljivosti in prekaljivosti se uporablja več postopkov, vendar sta najbolj uveljavljena
dva preizkusa. To sta Grossmann in Jominy. [17]

Slika 12: Temperature kaljenja za jekla [25]
Kaljena jekla so krhka, zato jih po kaljenju popuščamo. Popuščanje jekla je ponovno
segrevanje kaljenega jekla na temperaturo pod temperaturo Ac1, z ohlajanjem na zraku z
namenom, da dobi jeklo tudi zadostno žilavost in sposobnost prenašanja dinamične
obremenitve. Temperatura popuščanja je zato kompromis med zmanjšano trdoto, trdnostjo
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in povečano žilavostjo jekla. Proces popuščanja lahko razdelimo glede na temperaturo, do
katere kaljeno jeklo segrevamo v več značilnih stopenj, ki se medsebojno ločijo po
temperaturi popuščanja, mikrostrukturi in mehanskih lastnostih. Pri nekaterih vrstah jekla
mora ohlajanje po popuščanju skozi temperaturno območje 600 do 300 °C potekati dovolj
hitro (v vodi ali olju), da preprečimo nastanek popustne krhkosti. Proces toplotne obdelave,
ki je sestavljen iz dveh postopkov, in sicer: kaljenja, ki mu nato takoj sledi ponovno
segrevanje – popuščanje, imenujemo tudi poboljšanje jekla. [15]
Popuščanje jekel lahko razdelimo na štiri stopnje:
-

Prva stopnja poteka pri temperaturi med 100 °C in 250 °C. Tukaj tetragonalni
martenzit razpade na metastabilni ε-karbid (Fe2.4C) in kubični ali popuščrno
martenzit.

-

Druga stopnja popuščanja poteka pri temperaturi med 230 °C in 280 °C. V
ogljikovih in malo legiranih jeklih se v tem območju temperatur, zaostali avstenit
transformira v ferit in karbide, že pri krajših časih popuščanja. Pri jeklih, ki so
legirana s karbidotvornimi elementi, pa avstenit razapade v ferit in karbide pri
višjih temperaturah.

-

Tretja stopnja poteka pri temperaturi med 260 °C in 360 °C. V tem območju
temperatur nastopi transformacija karbida ε v cementit (Fe3C), popustijo se notranje
napetosti in pride do koagulacije cementita. Pomemben proces pri tej stopnji je
preoblikovanje karbida. Tanke karbidne lamele se začnejo sklepati v večje
cementitne delce. To je difuzija ogljika iz manjših karbidnih delcev preko ferita do
tvorjenja večjih delcev. Preoblikovanje cementita iz lamel v bolj krogličasto obliko
imenujemo sferodizacija. Sklepanje manjših delcev v večja pa koagulacija.

-

Četrta stopnja popuščanja je pri povišanih temperaturah, ko difuzijske hitrosti
narastejo in začnejo karbidotvorni elementi difundirati v cementit ali pa tvorijo
svoje posebne karbide. Trdota po kaljenju in popuščanju je lahko odvisna od
razpada martenzita z izločanjem ogljika, kar je značilno za ogljikova jekla ali pa
obstojnosti martenzita do zelo visokih temperatur in nato neposrednega izločanja
posebnih karbidov. Utrditev se zato pri visokih temperaturah še poveča in se
imenuje izločevalna utrditev. Kombinacija obeh procesov pa je izločanje cementita
pri nižjih temperaturah in nastajanje posebnih karbidov pri višji temperaturi in s
tem ponovne izločevalne utrditve. [15]
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3. EKSPERIMENTALNO DELO
V livarni smo ulili dva enaka ulitka s končno težo 12 ton in bruto težo (ulitek, napajalni in
ulivni sistem) 21 ton (Slika 13) in dva enaka ulitka teže 12,5 ton in bruto težo 27 ton (Slika
14). Litina je bila izdelana v EOP (elektro obločna peč). Ulitki so bili uliti v peščeno
formo, izdelano po No-bake postopku in uliti iz livnega lonca z izlivkom na dnu.
Vsi štirje ulitki so bili uliti z materialom Gs20Mn5 po DIN standardu (Tabela 6).

Testni vzorec dimenzije 50 x 125 x 250 mm

Slika 13: Ulitek 1, 2 [27]

Slika 14: Ulitek 3, 4 [27]

Tabela 6: Predpisana kemijska sestava materiala DIN Gs20Mn5 [27]
%C
0,170 –
0,230

%Si
Max.
0,600

%Mn
1,000 1,600

%P
Max.
0,020

%S
Max.
0,020

%Cr
Max.
0,300

%Ni
Max.
0,400

%Mo
Max.
0,150

%Cu
Max.
0,300

Tabela 7: Predpisane mehanske lastnosti materiala DIN Gs20Mn5 [27]
Rp0,2 [N/mm2] Rm [N/mm2] A [%]
Min. 300

Min. 480

Z [%]

KV [J] pri 0 °C

Min. 20 Min. 40 Min. 27

3.1. Kemijska analiza
Kemijska sestava je bila pridobljena v livarni pred litjem po metodi ARL3460 – Thermo
Electron Corporation. Naprava deluje po principu zažiga vzorca v zaščiteni plinski
atmosferi argona. Opravi se najmanj tri vžige, da se lahko primerja zahtevana kvaliteta.
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3.2. Žarjenje za odpravo notranjih napetosti
Namen žarjenja za odpravo notranjih napetosti je odpraviti notranje napetosti, ki so nastale
med ohlajanjem ulitka, zaradi različnih debelin sten v ulitku. Z žarjenjem zagotovimo čim
bolj enakomerno mikrostrukturo in tako pripravimo ulitek za nadaljnjo toplotno obdelavo
oziroma za rezanje napajalnega in ulivnega sistema. Ulitek smo s hitrostjo 40

°C/h

segrevali do temperature 620 °C, kjer smo ga zadržali 12 ur, nato pa v peči s hitrostjo 35
°C/h ohlajali do 150 °C. Sledilo je plamensko rezanje napajalnega in ulivnega sistema, ter
delno rezanje testnih vzorcev (Slika 18).

Rezanje napajalnega in ulivnega sistema

Slika 15: Diagram žarjenja za odpravo notranjih napetosti [27]

3.3. Kaljenje in popuščanje
Ulitek smo s hitrostjo 65 °C/h segrevali do temperature 920 °C (temperatura
avstenitizacije). Zaradi debelih sten smo na tej temperaturi zadrževali 16 ur, nato pa z
vodno prho ohlajali (kalili) do sobne temperature (slika 18). Sledilo je popuščanje,
ponovno segrevanje s hitrostjo 65 °C/h do temperature 680 °C, držanje na tej temperaturi
16 ur in ohlajanje v peči s hitrostjo 35 °C/h do 200 °C.

Slika 16: Teoretični diagram kaljenja in popuščanja [27]
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Slika 17: Diagram kaljenja in popuščanja - merjeno s termoelementom v peči [28]

Slika 18: Kaljenje z vodno prho [27]
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Zaradi velikih ulitkov različne oblike je težko zagotoviti enakovredne pogoje ohlajanja
(kaljenja) z vodno prho, zato smo kaljenje in popuščanje z enakim diagramom segrevanja
in ohlajanja ponovili na testnih vzorcih 50 x 125 x 250 mm (Slika 19) z ohlajanjem v
stoječi vodni kopeli. Tako smo zagotovili enake pogoje vsem štirim testnim vzorcem.

Slika 19: Kaljenje v stoječi vodni kopeli [27]

3.4. Priprava vzorcev
Iz ulitkov 1, 2, 3, 4, smo plamensko porezali več testnih vzorcev dimenzij 50 x 125 x 250 mm.
Iz njih smo pripravili preizkušance (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) za natezni preizkus in preizkus
žilavosti, del preizkušanca za natezni preizkus in preizkus žilavosti pa smo kasneje uporabili
za metalografsko analizo in meritev mikrotrdote (Slika 21). Iz preostalih testnih vzorcev smo
za naknadno toplotno obdelavo (kaljenje v stoječi vodni kopeli) pripravili preizkušance (2.1,
2.2, 2.3, 2.4) za preizkus žilavosti in jih kasneje uporabili tudi za metalografsko analizo in
meritev mikrotrdote (Slika 22).
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Slika 20: Testni vzorec 50 x 125 x 250 mm [27]

Slika 21: Preizkušanec za natezni preizkus (levo); del preizkušanca natezne trdnosti za
metalografijo in merjeneje trdote (desno) [27]

Slika 22: Preizkušanec za žilavost (levo); del preizkušanca natezne trdnosti za
metalografijo in merjeneje trdote (desno) [27]

3.5. Natezni preizkus
Natezni preizkus je temeljni mehanski preizkus. Z njim ugotavljamo napetost tečenja
(mejo plastičnosti), trdnostne lastnosti kovin in zlitin, natezno trdnost in modul elastičnosti.
Te številčne podatke lahko neposredno uporabimo pri trdnostnih izračunih različnih
konstrukcijskih elementov.
Preizkušance obremenimo z enoosno (natezno) napetostjo. Napetost med preizkusom
počasi narašča, zaradi tega preizkus spada med kvazistatične preizkuse.
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Za potrebe preizkusa uporabljamo sorazmerne preizkušance, ki so izdelani po določenih
merah za S0 - prečni prerez, ter L0 - začetna merilna dolžina. Tako ločimo:
Kratki preizkušanci:
L0 = 5,65 √𝑆0

(3)

L0 = 5 d0

(4)

(4) – velja za preizkušance okroglega preseka
Dolgi preizkušanci:
L0 = 11,3 √𝑆0

(5)

L0 = 10 d0

(6)

(6) – velja za preizkušance okroglega preseka
Preizkušance predhodno obdelamo, praviloma krogelnega ali pravokotnega prereza, ki
imajo na celotnem srednjem stanjšanem delu (preizkusni dolžini L0) konstanten prerez.
Prerez v glavi je povečan, prehodi so izpeljani s primernim zaobljenim prehodom. Pri
preizkušancih pravokotnega prereza, kakršne izdelujemo za preizkušanje pločevin, sme biti
razmerje širine proti debelini preizkušanca največ 4:1.

Slika 23: Preizkušanec okroglega prereza za natezni preizkus [26]

28

Slika 24: Naprava za natezni preizkus (levo); vpet preizkušanec (desno zgoraj);
preizkušanec po porušitvi (desno spodaj) [27]
Natezne preizkuse izvajamo s posebnimi trgalnimi stroji, ki imajo predpisano enakomerno
naraščajočo hitrost obremenjevanja preizkušancev. Ti stroji morajo omogočati opazovanje
odvisnosti med obremenilno silo in raztegi, numerično oziroma grafično. Starejši stroji
registrirajo diagrame sila – razteg (F-ΔL), novejši stroji pa že podatke sproti preračunavajo
v razmerje napetost – raztezek (σ-ε).
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Pri kovinskih materialih dobimo dve značilni obliki diagramov:

raztezek

raztezek

Slika 25: Diagram a) brez izrazite meje tečenja; b) z izrazito mejo tečenja [18]
Pri začetnem obremenjevanju se materiali raztezajo elastično, to pomeni, da po
razbremenitvi razteg izgine, pri čemer je ta elastični raztezek premosorazmeren z
napetostjo. V tem območju velja Hookeov zakon:
Σ=εE

(7)

Mejno napetost, nad katero se začenjajo kovine plastično deformirati imenujemo napetost
tečenja (nekdaj meja plastičnosti). Določamo jo z napetostjo, pri kateri po razbremenitvi
ostane določen najmanjši delež trajnega raztezka. Za tehniško mejo elastičnosti je
dogovorjena vrednost ε = 0,01 % trajnega raztezka. V tehniki pa nas predvsem zanima
prehod v področje makroplastičnosti. V diagramu brez izrazite napetosti tečenja ni jasnega
prehoda, zato je bila dogovorjeno, da je pri ε = 0,2 % trajne deformacije dogovorjena
napetost tečenja R0,2.
Ob nadaljnji deformaciji v področje plastičnosti se kovine utrjujejo in je za nadaljnjo
deformacijo potrebna večja obremenitev oziroma napetost. Iz največje obremenitve, ki jo
material prenese, izračunamo natezno trdnost (Rm):
Rm = Fm / S0

(8)
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Potek raztezanja v odvisnosti od napetosti je za različne materiale različen in zanje
značilen. Tako po obliki diagrama R-ε lahko razlikujemo materiale:
-

Žilavi materiali se po začetnem elastičnem (linearnem) raztezanju raztezajo do pretrga
močno plastično in sicer zvezno s pojavom tečenja pri stalni napetosti (npr.: mehko jeklo).

-

Krhki materiali se po začetnem elastičnem raztezanju porušijo brez (pomembnega)
plastičnega raztezanja (npr.: siva litina).

-

Plastični materiali se samo neznatno elastično raztezajo (npr.: svinec) ali pa skoraj
neelastično.

Slika 26: Diagram napetost-deformacija [18]
Navadni natezni preizkus delamo, dokler se preizkušanec ne poruši in pri tem določimo
napetost tečenja, natezno trdnost ter raztezek in kontrakcijo preizkušanca ob porušitvi. Po
porušitvi združimo pretrgana dela in s pomičnim merilom izmerimo končno merilno
dolžino Lu in izračunamo razteznost ali raztezek ob pretrgu A:
A = ( Lu - L0 ) / L0 = ΔL0 / L0

(9)

Na mestu pretrga, na preizkušancu pomerimo s krožnim prečnim prerezom, najmanjši
premer du, pri preizkušancu s pravokotnim prečnim prerezom pa najmanjši dolžini robu
au in bu. Iz tega izračunamo kontrakcijo ali zoženost Z: [18]
Z = ( S0 - Su ) / Su

(10)

Su ... prerez preizkušanca pri porušitvi
S0 ... začetni prerez
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3.6. Charpyjev udarni preizkus
V Evropi preizkus udarne žilavosti ob zarezi izvajamo po standardu SIST EN 10045-1 po
Charpyevem postopku (Slika 20), zato tudi nihajno kladivo običajno imenujemo
Charpyevo kladivo. Preizkušanec leži med dvema podporama, oddaljenima 40 mm ena od
druge. Udarna kladiva so konstruirana tako, da je glede na težo kladiva in višino pada
energija v trenutku udarca na preizkušanec z največ 300 J ali manj, hitrost udarca pa med 5
in 5, 5 m/s.

Slika 27: Prikaz udarnega preizkusa po Charpyu (SIST EN 10045-1) [19]

Slika 28: Standardna preizkušanca za udarni preizkus pa Charpyu z zarezo (a) U in (b) V [19]
Standardni preizkušanci za udarni preizkus po Charpyu (SIST EN 10045-1) so dolgi 55
mm in imajo kvadratni prečni prerez z dolžino stranice 10 mm. V sredini dolžine je
narejena zareza.
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Določeni sta dve obliki zareze:
-

Zareza V, pri kateri znaša kot zareze 45°, globina zareze 2 mm in polmer zareze 0,
25 mm; označba KV (Slika 28b). Če ni na razpolago dovolj materiala za izdelavo
standardne epruvete, se lahko izdelajo preizkušanci z dolžino stranice 7,5 mm
oziroma 5 mm.

-

Zareza U, pri kateri je globina zareze 5 mm, radij zareze pa 1 mm; označba KU
(Slika 28a).

Charpyev preizkus izvedemo tako, da dvignemo udarno kladivo iz mirovne lege za kot α1
(običajno 160°). Preizkušanec položimo na oporo in ga obrnemo tako, da kladivo udari
epruveto iz nasprotne strani, kot je zareza na sliki 29. Kladivo spustimo. Pri tem se njegova
potencialna energija spreminja v kinetično. V mirovni legi udari kladivo v preizkušanec s
hitrostjo v:

v = √2gL(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼1 )

(11)

kjer je g gravitacijski pospešek in L dolžina kladiva, to je razdalja med vrtiščem in
težiščem kladiva.

Slika 29: Lega preizkušanca med preizkusom po Charpyu [19]
Preizkušanec se najprej deformira elastično, nato plastično, pojavijo se razpoke, ki
napredujejo, dokler se preizkušanec ne razpolovi. Pri tem kladivo izgubi del energije in se
na nasprotni strani dvigne iz mirovne lege za kot α2.(popravite tudi v enačbi) Običajno ima
vsaka naprava umerjeno skalo, iz katero lahko neposredno odčitamo porabljeno delo v J.
Če pa iz skale lahko odčitamo samo kote, moramo udarno delo izračunati sami.
Upoštevamo, da je izgubljena energija udarnega kladiva enaka energiji, ki se porabi za
prelom preizkušanca.
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Izračunamo jo z naslednjo enačbo:
K = mgL (𝑐𝑜𝑠𝛼2 − 𝑐𝑜𝑠𝛼1 )

(12)

pri tem je g gravitacijski pospešek, razdaljo L pa lahko eksperimentalno določimo in
upoštevamo, da se kladivo obnaša enako kot matematično nihalo. Če ga odmaknemo za
majhen kot, manjši od 5° iz mirovne lege, prične nihati s karakterističnim nihajnim časom
t0, ki ga izračunamo iz enačbe:
t0 = 2π √𝐿 /𝑔

(13)

Standard SIST EN 10045-2 predpisuje, da trikrat izmerimo čas, ki je potreben za 100
celotnih nihajev. Potem, ko določimo nihajni čas t0, lahko iz enačbe (13) brez težav
določimo dolžino kladiva in iz izmerjenega kota α2 po enačbi (12) izračunamo udarno delo
K. Tega postopka običajno ni potrebno izvajati, saj je na udarnem kladivu označeno,
kolikšno energijo ima pri prehodu skozi mirovno lego.
Standard SIST EN 10045-1 privzema, da je udarni preizkus izveden po standardnimi
pogoji, če seveda uporabimo preizkušanec z zarezo V ali U in udarno kladivo z največjo
energijo 300 J. Če je tako, potem označimo udarno delo z npr.:
-

KV = 121 J………… udarno delo za prelom standardnega preizkušanca z zarezo V
s 300 J kladivom znaša 121 J. Če pa preizkusni pogoji odstopajo od standardnih, pa
označimo to posebej:

-

KU 150 = 65 J……… udarno delo za prelom standardnega preizkušanca z zarezo U
s 150 J kladivom znaša 65 J.

-

KU 100/ 7,5 = 83 J……… udarno delo za prelom preizkušanca s stranic 7,5 mm in
100 J kladivom znaša 83 J [19]

3.7. Merjenje trdot
Pri merjenju trdote ugotavljamo odpornost materiala proti vdiranju (vtiskanju) drugega,
tršega telesa v njegovo površino. Merjenje trdote je posebej primerno za sprotno
preverjanje v vmesnih ali končni faz predelave in obdelave izdelkov, da ugotovimo, ali
trdota ustreza predpisanim zahtevam glede na postopek predelave in toplotne obdelave.
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Posebno oblikovano in trdo telo vtiskamo z določeno silo v površino materiala, po
razbremenitvi pa je izmerjena površina ali globina nastalega vtiska merilo trdote materiala.
Ta definicija temelji na standardiziranih postopkih za merjenje trdote.
Poznamo več metod merjenja trdot Bohlerjevo in Poldijevo kladivo, preizkušanje trdote po
Shoru, ter metode za merjenje trdote, kot so Brinnel, Vickers in pa Rockwell. [17]

3.7.1. Preizkus trdote po Vickersu HV
Za merjenje trdote po Vickersu sta v veljavi standarda:
-

SIST ISO 6507-1: Preizkus trdote po Vickersu – 1. del: HV 5 do HV 100 in

-

SIST ISO 6507-2: Preizkus trdote po Vickersu – 2. del: HV 0,2 do manj kot HV 5.

Vtiskovano telo je štiristrana diamantna piramida s kotom ob vrhu 136° (slika18). Trdota,
ki jo označujemo s HV, je izražena s količnikom med silo vtiskanja F (N) in površino
nastalega vtiska A (mm2):
HV = 0,102 F / A= 0,1891 F / d2

(14)

A = d2 / 2

(15)

d = d1 + d2 / 2

(16)

d – srednja vrednost obeh diagonal (d1 in d2) vtiska v mm.

Slika 30: Preizkus trdote po Vickersu [17]
Sile vtiskanja so od 1,92 N (HV 2) do 980,7 N (HV 100) in za mikrotrdoto od 0,098 N
(HV od 0,1 dalje), izbiramo glede na debelino materiala in predvideno trdoto. Najbolj
pogosto uporabljena obremenitev je 98,1 N (HV 10) in 294,2 N (HV 30). Za merjenje
mora biti površina materiala čista in gladka.
V naši nalogi smo uporabili obremenitev 98,1 N (HV10). [17]
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Slika 31: Merilna naprava za merjenje trdote po Vickersu HV (levo); potek meritve na
vzorcu (desno spodaj); slika meritve trdote po Vickersu (desno zgoraj) [27]

3.8. Mikroskopija
3.8.1. Metalografski svetlobni mikroskop
Metalografski svetlobni mikroskop sodi v področje svetlobne mikroskopije, ki temelji na
opazovanju polirane in kontrastirane površine vzorca v vidni svetlobi.
Sestavljen je iz mehanskih in optičnih delov.
-

Optični del mikroskopa tvorijo leče oziroma lečja (sistemi leč), objektiv (prikazuje
sliko), okular (sliko dodatno poveča), kondenzor (enakomerna osvetlitev preparata)
z zaslonko in kolektor z zaslonko, ali lučka.

-

Mehanski del mikroskopa tvorijo podstavek, vijaka za fino ali grobo nastavljanje
ostrine slike, tubus, revolver, mikroskopska mizica, vijaka za premikanje preparata,
vijak za premikanje kondezorja.

Povečavo mikroskopa izračunamo tako, da pomnožimo povečavo okularja in povečavo
objektiva. Poleg povečave je pomembna tudi ločljivost mikroskopa, ki določa
najmanjšo razdaljo, pri kateri še lahko razločimo dve točki.
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Zaradi uklona svetlobe niso dosegljive poljubno velike povečave mikroskopa, saj se
svetlobni žarki na robu odprtine (npr. leče) uklonijo in širijo tudi v geometrijsko senco.
Uklon je tem bolj opazen, čim večja je valovna dolžina v primerjavi z velikostjo odprtine.
Zaradi uklona se svetla točka ne preslika v točko, ampak v nekoliko večjo liso z
zabrisanimi robovi. Če se lisi dveh sosednjih točk prekrivata, iz slike ne moremo več
ugotoviti, ali gre za sliko ene same točke, ali pa za prekrivajoči se sliki dveh ali več točk.
Kot ločljivost mikroskopa (oznaka d) definiramo najmanjšo razdaljo med točkama, ki ju v
idealnih pogojih še razločimo kot dve točki. Za uklon na okrogli odprtini je ločljivost
podana z izrazom:
d = 0,61 λ / NA

(17)

λ - valovna dolžina svetlobe,
NA - numerična odprtina leče (objektiva), določena z izrazom
NA = ηsinα

(18)

η - lomni količnik sredstva med predmetom in lečo,
α - kot med optično osjo in zveznico, ki povezuje gorišče in rob leče.
Običajno se vzame za valovno dolžino vrednost 550 nm, kar ustreza zeleni svetlobi, lomni
količnik pa je od 1 (zrak) do 1,5 za oljno imerzijske objektive. [20]

Slika 32: Zeiss, AxioImager (levo); digitalna kamera AxioCam ICc 3 nad okularjem
(desno) [29]
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4. REZULTATI IN DISKUSIJA
4.1. Kemična sestava
V tabeli 8 je podana kemična sestava štirih ulitkov in predpis za sestavo materiala Gs20Mn5
po standardu DIN.
Tabela 8: Predpisana (Gs20Mn5) in ugotovljena kemična sestava ulitkov (rdeče obarvana
polja – presežena vrednost) [28]
št. vzorca\mas %

%C

%Si

%Mn

%P

%S

%Cr %Mo %Ni

%Cu

DIN
Gs20Mn5

0,170 – Max. 1,000 – Max. Max. Max. Max.
0,230
0,600 1,600
0,020 0,020 0,300 0,400

Max. Max.
0,150 0,300

1.1, 1.2

0,210

0,440 1,290

0,015 0,003 0,470 0,010

0,070 0,040

2.1, 2.2

0,200

0,420 1,280

0,024 0,004 0,440 0,120

0,360 0,060

3.1, 3.2

0,200

0,510 1,370

0,023 0,004 0,500 0,080

0,250 0,080

4.1, 4.2

0,190

0,440 1,380

0,016 0,003 0,580 0,020

0,110 0,070

Pri vseh štirih ulitkih sta odstotek ogljika in mangana v območju predpisanih vrednosti.
Tudi medsebojne razlike vsebnosti elementov med ulitki so majhne. Vsebnost silicija in
žvepla sta znotraj predpisanih vrednosti. Razlike v vsebnosti silicija in žvepla med ulitki so
tudi zelo majhne. Baker je znotraj predpisanih vsebnosti, vendar pa je vsebnost bakra v
ulitku 3 za kar dvakrat višja od vsebnosti v ulitku 1. Prav tako kot pri bakru, so tudi pri
molibdenu in niklju vsebnosti znotraj prepisanega območja. Vsebnost kroma je v vseh
štirih ulitkih višja od predpisane vsebnosti. Najvišjo vsebnost kroma ima ulitek 4. Kljub
temu, da so vsebnosti kroma presežene so razlike med vsebnostmi v ulitkih majhne, kar pa
nam omogoča lažjo primerjavo mehanskih lastnosti in mikrostrukture. Pri fosforju sta
ulitka 1 in 4 znotraj predpisanih vrednosti, v ulitkih 2 in 3 pa so predpisane vsebnosti
presežene. Kljub temo so vsebnosti fosforja dokaj podobne.

4.2. Mehanske lastnosti
V tabelah 9 in 10 so podane zahtevane mehanske lastnosti po standardu DIN za material
Gs20Mn5 ter mehanske lastnosti vzorcev štirih ulitkov.
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Tabela 9: Zahtevane mehanske lastnosti po standardu DIN za Gs20Mn5 ter ugotovljene
mehanske lastnosti štirih ulitkov (rdeče obarvane vrednosti – neustrezne lastnosti) [27], [28]
Št. vzorca Rp0,2 [N/mm2] Rm [N/mm2] A [%] Z [%] KV [J] pri 0 °C *HV 10
DIN
Min.
Min.
Min.
Min.
Min.
Gs20Mn5 300
480
20
40
27
1.1

284

482

16,8

13,9

13, 10, 13

165

2.1

414

572

30,5

68,6

36, 48, 49

175

3.1

403

559

26,3

66,8

48, 41, 48

169

4.1

301

492
31
64,2
*povprečne vrednosti meritev

30, 22, 19

146

Tabela 10: Zahtevane udarne žilavosti in trdote po standardu DIN za Gs20Mn5 ter ugotovljene
udarne žilavosti in trdote vzorcev – po dodatnem kaljenju v stoječi vodni kopeli [28]
Št. vzorca

KV [J] pri 0 °C

*HV 10

DIN Gs20Mn5 Min. 27
1.2

38, 33, 42, 40, 29, 54 180

2.2

37, 49, 72, 41, 40, 74 209

3.2

54 ,51 ,41 ,46 ,46 ,58 202

4.2

57, 56, 51, 62, 40, 49 188
*povprečne vrednosti meritev

Vzorec 1.1 ima najslabše mehanske lastnosti. Napetost tečenja, raztezek, skrček in žilavost
so pod mejo minimalne predpisane vrednosti. Natezna trdnost je tik nad minimalno
predpisano vrednostjo. Ostali vzorci ustrezajo predpisanim vrednostim glede mehanskih
lastnosti razen dveh meritev udarne žilavosti pri vzorcu 4.1.
Vzorci 1.2, 2.2, 3.2, in 4.2 so bili kaljeni v stoječi vodni kopeli in popuščani. Udarne
žilavosti in trdote teh vzorcev so podane v tabeli 10. Vrednosti udarnih žilavosti in trdot so
višje od vrednosti pri vzorcih kaljenih z vodno prho. Vrednosti po dodatnem kaljenju tudi
ustrezajo standardu DIN za material Gs20Mn5 (Tabela 10).

4.3. Mikrostruktura
S pomočjo svetlobnega mikroskopa smo preiskovali tudi mikrostrukturo vzorcev vseh
štirih ulitkov po različnih toplotnih obdelavah. Mikrostrukture po toplotni obdelavi in
ohlajanju z vodno prho in po naknadni toplotni obdelavi ter kaljenju v stoječi vodni
kopeli in popuščanju so prikazane na slikah 33 in 34.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
Slika 33: Mikrostruktura vzorcev ulitkov 1.1 a), b) 2.1 c), d), 3.1 e), f) in 4.1 g), h), po
toplotni obdelavi in ohlajanju z vodno prho (svetlobna mikroskopija) [29]
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
Slika 34: Mikrostruktura vzorcev ulitkov 1.2 a), b) 2.2 c), d), 3.2 e), f) in 4.2 g), h), po
naknadni toplotni obdelavi in gašenju v stoječi vodni kopeli ter popuščanju (svetlobna
mikroskopija) [29]
41

Mikrostrukture vzorcev na sliki 33 kažejo, da je v mikrostrukturi nekaterih vzorcev
prisoten tudi ferit. Ti vzorci so bili odvzeti iz ulitka s plamenskim rezanjem. Pri tem
postopku so se ti kosi ogreli na dokaj visoko temperaturo kar pomeni, da njihova
mikrostruktura verjetno ni več takšna kot v ulitku, katerega mikrostrukturo naj bi ti vzorci
predstavljali. Ker ti vzorci v mikrostrukturi vsebujejo dokaj velik delež feritnih kristalnih
zrn ima to za posledico nizke vrednosti trdote in posledično neustrezne mehanske lastnosti
(Tabela 9). Glede na to, da ti vzorci niso reprezentativni za preostali ulitek je njihova
obravnava nepomembna za oceno stanja v samih ulitkih.
Mikrostrukture vzorcev, ki so bili naknadno kaljeni v stoječi vodni kopeli in popuščeni, ne
kažejo mikrostrukture z velikimi feritnimi zrni (Slika 34) ampak značilno mikrostrukturo
po gašenju in popuščanju za takšno jeklo (popuščeni bainit in/ali martenzit). Skladno z
mikrostrukturo so vrednosti udarnih žilavosti ustrezne (Tabela 10). Zelo očitno je tudi, da
so trdote teh vzorcev nekoliko višje od trdot vzorcev 1.1, 2.1, 3.1 in 4.1. Ti rezultati
potrjujejo, da so vzorci, ki so bili plamensko odrezani nereprezentativni in ne kažejo
dejanskega stanja mikrostrukture v ulitkih. Ulitki imajo ob predpostavki, da so bili
ustrezno ohlajani in popuščani, zelo verjetno ustrezno mikrostrukturo in s tem tudi ustrezne
mehanske lastnosti.
Analiza vzorcev je pokazala na pomembnost izbire pravilnega postopka jemanja vzorcev.
Postopek jemanja vzorcev mora biti takšen, da ne spremeni mikrostrukture vzorca in tako
ohrani avtentično mikrostrukturo. Če pa to vseeno ni mogoče, pa bi bilo potrebno te dele
ulitka, ki so namenjeni jemanju vzorcev za mehanske preiskave in metalografsko analizo
ustrezno povečati tako, da se izognemo toplotno vplivanem območju.
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5. ZAKLJUČKI
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti odstopanje mehanskih lastnosti, pod mejo
predpisane vrednosti na enem izmed štirih ulitkov za ladijski del iz materiala Gs20Mn5
(nemški standard DIN).
Mehanske lastnosti kot so natezna trdnost, napetost tečenja, raztezek, udarna žilavost in
trdota so bile določene na delih ulitka, ki so namenjeni tem porušnim metodam
preiskave. Pri dveh od štirih ulitkov te lastnosti ne ustrezajo predpisom , kar pa je bilo
najverjetneje posledica neustreznega jemanja vzorcev. Za vzorce je bilo naknadno
ugotovljeno, da so bili plamensko odrezani in zato nimajo avtentične mikrostrukture
torej takšne kot preostali ulitek.
Takšni vzorci so bili zato naknadno toplotno obdelani z gašenjem (v stoječi vodi) s
temperature avtenitizacije ter popuščanjem. Trdote teh vzorcev so nekoliko višje, udarne
žilavosti pa v vseh štirih primerih ulitkov ustrezajo predpisom standarda. V mikrostrukturi
se tudi ne pojavljajo več velika feritna kristalna zrna.
Rezultati kažejo, da imajo ulitki verjetno ustrezne mehanske lastnosti (ob predpostavki, da
je bila ohlajevalna hitrost primerna). Ugotovljena odstopanja so posledica dejstva, da je
plamensko rezanje spremenilo mikrostrukturo teh vzorcev, ki tako ni bila več takšna kot v
preostalem ulitku. Rezultati tudi kažejo, da je pri jemanju vzorcev pomembno ohranjati
avtentičnost mikrostrukture.
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