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IZVLEČEK
V diplomskem delu smo raziskali vpliv kroma in ogljika na mikrostrukturo in trdoto
jeklenih navarov v varjenem stanju. Za medsebojne primerljive rezultate so bile vse
oplaščene elektrode premera ϕ = 3,25 mm, navarjanje je bilo izvedeno z enakimi
parametri z dovedeno toploto Q = 600 J/mm pri enakih pogojih. Raziskali smo osem
različnih kemičnih sestav, štiri z ogljikom C< 0,1 m. % in vsebnostjo kroma Cr = 0,0 –
10,48 m. %, in štiri s podobno vsebnostjo kroma kot kot pri nizkoogljičnih navarih, a
različnih vsebnostih ogljika.
Rezultati kažejo, da se z večjo vsebnostjo kroma do neke vrednosti stabilizira igličasti
ferit, nad neko še večjo vsebnostjo pa martenzit. Nad neko vsebnostjo kroma se v
mikrostrukturi pojavi še δ – ferit. Pri podobnih vsebnostih kroma ogljik dodatno
stabilizira martenzit, pri močnejšem legiranju pa tudi avstenit, ki se v našem primeru
pojavi pri navarih s sestavo C = 0,567 – 0,581 m. % in Cr = 8,43 – 8,61 m. %.
Tako krom kot ogljik z večjo vsebnostjo povečujeta trdoto navarov vse dotlej, ko se v
mikrostrukturi nizkogljičnega navara pri neki vsebnosti kroma pojavi δ – ferit oziroma
ko se pri neki vsebnosti ogljika in kroma pojavi avstenit. Obe fazi trdote navarov
znižata. Ogljik ne glede na vsebnost kroma poviša trdoto za cca. 77 HV za vsak 0,1
m. % ogljika.

Ključne besede:
Nagnjenost k nastanku razpok v navarih se poveča predvsem z višjo vsebnostjo
ogljika.
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ABSTRACT
In the diploma thesis we researched the impact of chromium and carbon on the
microstructure and hardness of steel hardfacing in stage of welding. For comparable
results we used coated electrodes with the same diameter of ϕ = 3.25 mm.
Hardfacing was done with identical parameters with heat input of Q = 600 J/mm
under the same conditions. We researched eight different chemical compositions;
four with carbon C < 0.1 m. % and chromium content Cr = 0.0–10.48 m. % and four
with a similar chromium content as in low-carbon hardfacing but with different carbon
content.
Results show that acicular ferrite stabilizes up to a certain chromium content, while
higher chromium content causes martensite to stabilize. Above a certain chromium
content δ-ferrite occurs in the microstructure. With similar chromium content carbon
additionally stabilizes martensite and in stronger alloying also austenite. In our case,
austenite occurs in hardfacing with composition C = 0.567 – 0.581 m. % and Cr =
8.43 – 8.61 m. %.
Higher contents of chromium as well as carbone increase the hardness of the
hardfacing up to the point when δ-ferrite occurs in the microstructure of low-carbon
hardfacing or until a certain content of chromium and carbon causes the austenite to
occur. In both phases the hardness of hardfacing is lowered. Regardless of the
chromium content carbon increases the hardness for approximately 77 HV for each
0.1 m. % of carbon.
Key words:
Higher carbon content is the primary cause for an increased tendency towards
cracking in hardfacing.
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1 UVOD
Navarjanje je nanašanje materiala na površino kovinskih izdelkov. Navarja se lahko s
pretaljevanjem ali v trdnem stanju. Pri navarjanju s pretaljevanjem se dodajni
material popolnoma pretali, delno pa se pretali tudi osnovni material. To pomeni, da
se navarjen spoj vzpostavi s kristalizacijo in epitaksialno rastjo kristalnih zrn iz
trdnega osnovnega materiala v navarjeno talino. V poštev za tak način navarjanja
pridejo vsi elektroobločni varilni načini: laser, elektronski snop in plamenski način. Pri
navarjanju oziroma platiranju v trdnem stanju (s trenjem, valjanjem, eksplozijsko) pa
se spoj ustvari s plastično deformacijo obeh materialov, difuzijo in rekristalizacijo ter
rastjo kristalnih zrn preko fazne meje dveh različnih materialov.
Namen navarjanja je vzpostavitev potrebnih dimenzij izdelka (po obrabi ali zaradi
prevelikega odvzema pri mehanski obdelavi) ali izboljšanja lastnosti površine
materiala

(povišanje

obrabne

ali

korozijske

odpornosti).

Pri

zagotavljanju

dimenzijskih toleranc se vedno uporabi dodajni material, ki je po kemični sestavi in
mehanskih lastnostih čim bližje materialu, ki ga navarjamo. Pri izboljšanju lastnosti pa
se dodajni material izbira glede na funkcionalne zahteve. Tako se, na primer za
močne udarne obremenitve uporabi dodajni material iz visoko manganskega
avstenitnega jekla. Pri abraziji se uporabi dodajni material iz različnih martenzitnih
jekel ali karbidnih litin. Za obratovanje v korozijskih medijih se uporablja dodajni
material iz različnih nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Za osnovo se običajno uporabi
nelegirano ali z manganom malo legirano jeklo (npr.: jekla S235 ali S355).
V diplomski nalogi smo raziskovali vpliv kroma in ogljika na mikrostrukturo in trdoto
zadnjega varka v navarjeni jekleni plasti. To pomeni, da nas je zanimalo le varjeno
stanje brez naknadnega popuščanja, ki je posledica dovedene toplote vsakega
naslednjega varka. Navarjanje je bilo izvedeno elektroobločno z oplaščenimi
elektrodami.
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2 PREGLED LITERATURE
2.1

Železo in železove zlitine

Osnova železovih zlitin je dvokomponentna zlitina železo-ogljik. Ogljik se pojavlja v
dveh oblikah: samostojno kot grafit in v spojini Fe3C (cementit). Za razumevanje
železovih zlitin sta torej pomembna dva fazna diagrama: Fe-C (železo-grafit) in FeFe3C (železo-cementit), ki sta prikazana na sliki 1. Grafit je z vidika termodinamike
stabilnejši od cementita, zato so ravnotežne črte pomaknjene k višjim temperaturam
in manjšim koncentracijam ogljika [1]. Fazni diagram Fe-C je osnova za sivo in
nodularno litino, fazni diagram Fe-Fe3C pa za jekla.
Skladno s tematiko diplomske naloge smo v nadaljevanju podrobneje obravnavali
jekla. V faznem diagramu

Fe-Fe3C razdelimo binarne železove zlitine na jekla

(vsebnost ogljika manj kot 2.14 m. %) in grodlje (vsebnost ogljika več kot 2,14 m. %)
[1]. Nadalje delimo jekla po mikrostrukturi na podevtektoidna (vsebnost ogljika pod
0,76 m. %), evtektoidna (vsebnost ogljika 0,76 m. %) in nadevtektoidna (vsebnost
ogljika nad 0,76 m. % do 2,14 m. %) [1].

Slika 1: Fazna diagrama Fe-C (črtkan) in Fe-Fe3C [1]

Glede na vsebnost ogljika so jekla malo ogljična (do 0,25 m. % C), srednje ogljična
(od 0,25 m. % C do 0.55 m. % C) in veliko ogljična jekla (od 0.55 m. % C do 2 m. %
C). Glede vsebnosti legirnih elementov so jekla malo legirana in močno legirana. Pri
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malo legiranih jeklih skupni delež vseh legirnih elementov ne presega 5 m. %. Nad to
vrednostjo so jekla močno legirana.
2.2

Vpliv legirnih elementov

Izbira pravega legirnega elementa je zelo pomembna pri načrtovanju, izdelavi in
končnih lastnostih materiala. Učinki legirnih elementov v jeklu so: tvorijo se nove faze
ali spojine, spremeni se temperatura transformacij, spremeni se topnost ogljika v γFe in α-Fe, vplivajo na hitrosti transformacij, povečajo prekaljivost, povečajo
popuščno obstojnost, izboljšajo korozijske obstojnosti in povišajo želene mehanske
lastnosti.
2.2.1 Vpliv na premene železa in diagrama Fe-Fe3C
Legirni elementi imajo močan vpliv na obliko faznih diagramov. Legirne elemente
razvrščamo v štiri glavne skupine, katerih vpliv se najbolj enostavno opiše s
spreminjanjem območja avstenita (γ). Nekateri legirni elementi območje (γ) širijo,
drugi ožijo. Legirne elemente se razvrsti v 4 skupine [2]:
-

Prva skupina – γ-geni elementi: Ni, Mn, Co, Pt, Pd, Ir. Ti elementi odpirajo γpodročje, avstenit je obstojen do sobne temperature (slika 2a).

-

Druga skupina – γ-geni elementi: C, N, Cu, Zn, Au. Ti elementi le delno razširjajo
γ-področje k večjim koncentracijam in nižjim temperaturam (Slika 2b).

-

Tretja skupina – α-geni elementi: Si, Al, P, Cr, Mo, V, W, Ti, Be. Ti elementi
omejijo γ-področje v ozko zanko, zato je ferit obstojen do sobne temperature
(Slika 2c).

-

Četrta skupina – α-geni elementi: B, Ta, Nb, Zr. Ti elementi zožijo γ-področje, ki je
omejeno z intermetalno spojino (Slika 2d).

a) Odprto

b) Razširjeno

c) Zaprto

d)

Zoženo

Slika 2: Vpliv legirnih elementov na γ območje [2]
3

Legirni elementi imajo močan vpliv na temperaturo premen in premenskih točk v
diagramu Fe-Fe3C. γ-geni elementi znižujejo temperaturo Ac1, medtem ko α-geni
elementi dvigujejo temperaturo Ac1, ki predstavlja temperaturno premeno α + Fe3C ↔
γ. Vpliv nekaterih legirnih elementov na temperaturo Ac1 prikazuje slika 3.
Lega evtektoidne točke je močno pogojena z vsebnostjo legirnih elementov. Vsi
elementi znižujejo koncentracijo ogljika v evtektoidni točki (slika 4). Iz slik 3 in 4 je

°C

jasno videti, da na obe količini najbolj vpliva titan.

Slika 3: Vpliv legirnih elementov na temperaturo Ac1

°

Slika 4: Vpliv legirnih elementov na vsebnost ogljika v evtektoidni točki [ 2 ]
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2.2.2 Vpliv na nastanek karbidov
Legirni elementi, ki v jeklih ne tvorijo karbidov, so: Ni, Si, Al, Zn, P, S, Cu. Legirni
elementi, ki tvorijo v jeklih termodinamično bolj stabilne karbide od cementita (Fe 3C),
so: Cr, W, Mo, V, Ti. Nagnjenost k nastanku karbidov narašča v omenjenem
zaporedju [3]. Mangan je šibak karbidotvorec in je raztopljen v Fe 3C kot (Fe, Mn)3C.
Če je v jeklu dovolj velika koncentracija karbidotvornih legirnih elementov, se pričnejo
zaradi večje afinitete do ogljika prednostno tvoriti njihovi karbidi. Tip karbida je
odvisen od vsebnosti legirnega elementa. Pri nizkih vsebnostih se legirni elementi
vgradijo v cementit, npr. (Fe, Cr)3C, pri višjih vsebnostih pa nastaja specialni karbid
(npr. Cr7C3 pri Cr > 5 %). Nekateri elementi tvorijo nitride (Al, Zr, Ti, B). Med temi je
zopet najmočnejši Ti.
Karbidi, nitridi in karbonitridi pozitivno vplivajo na nekatere pojave in lastnosti jekel:
zmanjšajo kristalno zrno, povečajo odpornost na rast kristalnih zrn, pri popuščanju
povečajo trdoto in trdnost zaradi sekundarne utrditve.
2.2.3 Vpliv na prekaljivost
Prekaljivost pove, kako globoko oziroma kako daleč se od hitro ohlajene površine
jeklo zakali. Merilo je globina prekaljivosti. To je razdalja od površine do točke, kjer
ima jeklo mikrostrukturo sestavljeno iz 50 % martenzita in 50 % perlita ali druge
mikrostrukture. Značilnost ogljikovih jekel je slaba prekaljivost. Vsi legirni elementi
(razen Co), povečajo prekaljivost jekel, če so raztopljeni v avstenitu. Učinek na
prekaljivost je odvisen od legirnega elementa ali skupine legirnih elementov in od
njihove koncentracije. V splošnem velja, da je prekaljivost bolj legiranega jekla boljša.
Na prekaljivost vplivajo tudi mikrostrukturne lastnosti jekla, od katerih so nekatere
posledica legirnih elementov: velikost avstenitnega zrna ter neraztopljeni karbidi in
nitridi. Jekla z večjim avstenitnim kristalnim zrnom se bolje prekalijo kot tista z malim
zrnom. Na velikost avstenitnega zrna pa se vpliva ravno s spojinami nekaterih
legirnih elementov (TiN, AlN, TiC, VC), ki zmanjšujejo avstenitno zrno

in

koncentracijo ogljika v avstenitnem zrnu. Zato ti elementi v tem primeru prekaljivost
poslabšajo.
Z legiranjem se prekaljivost izboljša, ker imajo legirni elementi močan vpliv na hitrost
transformacije γ→α v perlitni in bainitni stopnji. Legirni elementi pomaknejo krivuljo
začetka in konca transformacij v diagramu CCT (kontinuirna premena avstenita) k
daljšim časom, kar zelo olajša kaljenje (sliki 5 in 6). Značilno je, da večina legirnih
5

elementov (izjema sta Co in Al) znižuje temperaturo Ms. Legiranje ima za posledico
tudi več zaostalega γ po kaljenju.

Slika 5: CCT diagram za ogljikovo jeklo C45[4 ]

Slika 6: CCT diagram za orodno jeklo UTOP ekstra 2 [4]
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2.2.4 Vpliv legirnih elementov na mehanske lastnosti
Legirni elementi povečajo mehanske lastnosti jekel na različne načine:
-

z legiranjem trdne raztopine (ferit, avstenit),

-

s tvorbo spojin (karbidi, nitridi, oksidi, intermetalne spojine),

-

s fazami, katerih sestava je blizu čistega elementa (Cu).

Vsi legirni elementi so topni v feritu in avstenitu v različnih koncentracijah. Raztopljeni
elementi v trdni raztopini močno vplivajo na njeno utrditev (slika 7). Pri tem se
utrjevalni učinki legirnih elementov seštevajo.

Legirni elementi, ki so raztopljeni v avstenitu, indirektno vplivajo na utrjevanje jekla z
izboljšanjem prekaljivosti oziroma z zmanjšanjem kritične ohlajevalne hitrosti. Na
trdoto martenzita vpliva le ogljik, ki je raztopljen v avstenitu. Zato razni karbidi
zmanjšujejo trdoto martenzita. Po drugi strani pa različne spojine utrjujejo kovinsko
matrico preko drobnega zrna, ker so ovira pri drsenju dislokacij. Med popuščanjem
različne spojine zadržujejo mehčanje jekla, novonastale pa zaradi njihove visoke
trdote povzročijo naknadno sekundarno utrjevanje, ki preseže trdoto mikrostrukture
po kaljenju (slika 8, krivulja 3).
Vpliv različnih legirnih elementov na različne mehanske lastnosti in tehnološke
lastnosti jekla prikazuje tabela 1.

Slika 7: Vpliv legirnih elementov na utrjevanje železa [2]

7

Slika 8: Krivulje popuščanja nekaterih orodnih jekel, 1 – ogljikovo, 2 – legiranopopustno obstojno, 3 – hitrorezno za delo v vročem [3, 4]

Tabela 1: Vpliv legirnih elementov na lastnosti jekla [5]
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2.3

Podrobnejša obravnava nekaterih tipov jekel
2.3.1 Ogljikova jekla

Ogljikova jekla so zaradi svoje kemične sestave cenena in razmeroma preprosta za
toplotne obdelave. Imajo pa nekatere pomanjkljivosti, zaradi katerih je njihova
uporaba omejena: majhna prekaljivost, popuščna neobstojnost, majhne mehanske
lastnosti pri povišanih in nizkih temperaturah, neobstojnost proti oksidaciji in koroziji.
Majhna prekaljivost jim omejuje trdnost le na manjše prereze. Trdota kaljenega jekla
je odvisna predvsem od vsebnosti ogljika v jeklu in deleža martenzita (slika 9).
Legirni elementi v splošnem

znižajo trdote kaljenega jekla (slika 8), saj se z

legiranjem povečuje delež zaostalega avstenita. Kaljenim ogljikovim jeklom se s
temperaturo popuščanja utrditev hitro zvezno znižuje (slika 8, krivulja 1).

Slika 9: Vpliv ogljika in deleža martenzita na trdote kaljenega ogljikovega jekla [4]

2.3.2 Jekla z manganom
Mangan se v jekla dodaja za vezanje žvepla v spojino MnS in za dezoksidacijo. Del
Mn se veže v (Fe,Mn)3C, ki se pri ogrevanju zelo hitro raztaplja v avstenitu. Zaradi
tega je jeklo s povečano vsebnostjo mangana nagnjeno h grobozrnatosti. So pa
zaradi nastanka MnS ta jekla odporna na krhkost v rdečem žaru. Po drugi strani pa
vključki MnS ustvarjajo trakasto strukturo in zato močno anizotropijo (predvsem
udarne žilavosti) v valjanih pločevinah [3]. Mangan zmanjša kritično ohlajevalno
hitrost, zato se poveča prekaljivost teh jekel (v primeru manjših prerezov se jekla z
vsebnostjo Mn ≥ 2 m. % zakalijo že na zraku). Ker to pripomore k nastanku bainita
imajo jekla z 2 do 3 m. % Mn po normalizaciji že bainitno mikrostrukturo. V praksi se
uporabljajo jekla z vsebnostjo mangana Mn ≈ 0,6 - 3,0 m. % in Mn > 10 m. %
(avstenitno Hatfield jeklo). Jekla z vsebnostjo mangana med 3 in 10 m. % Mn zaradi
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svoje krhkosti niso uporabna. Orientacijski pregled možnih mikrostruktur v ternarnih
zlitinah železo-mangan-ogljik nam podaja Guilletov diagram (slika 10).

Slika 10: Mikrostrukture jekla z manganom in ogljikom[3] z vrisanim preizkušenim
materialom A

2.3.3 Jekla s kromom
Krom je eden najpogostejših legirnih elementov v jeklih. V jeklih legiranih s kromom
se pri vsebnosti kroma Cr < 5 m. % pojavlja zmesni karbid (Fe, Cr)3C, pri večji
vsebnosti pa specialni karbidi (Fe, Cr)7C3. Ker kromovi karbidi povečajo odpornost na
lezenje, je krom glavni legirni element v jeklih za delo na povišanih temperaturah.
Zaradi dobre prekaljivosti in sposobnosti poboljšanja so kromova jekla uporabna kot
konstrukcijska (cementacija in poboljšanje) ter orodna jekla. Kromova jekla vsebujejo
od 0,3 % do 30 % Cr. Pri koncentracijah kroma nad 12 % se korozijska odpornost
jekla zelo poveča. Takrat govorimo o nerjavnih jeklih. V nerjavnih jeklih nam zaradi
zadrževanja na temperaturi T ≈ 600 – 800 °C ali pri zelo počasnem ohlajanju iz
temperature T > 1000 °C nastaja trda intermetalna spojina FeCr (σ faza), ki povzroči
krhkost jekla. S ponovnim žarjenjem na temperaturi T ≈ 1100-1200 °C in hitrim
ohlajanjem v vodi ta faza iz mikrostrukture izgine.
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Orientacijska področja mikrostruktur trojnih zlitin železo-krom-ogljik podaja slika 11.

Slika 11: Mikrostrukture jekla s kromom in ogljikom [3] z vrisanimi preizkušenimi
materiali

2.3.4 Z več elementi legirana jekla
Uporaba več legirnih elementov ima za posledico izboljšanje tistih lastnostih, ki jih
dosežemo že z glavnimi legirnimi elementi, izboljšajo pa se tudi nekatere druge
lastnosti. Tako npr. molibden poveča obstojnost proti popuščanju in trdnost kromovih
jekel na povišanih temperaturah, hkrati pa prepreči krhkost teh jekel pri popuščanju.
Te lastnosti dodatno izboljša vanadij. To pomeni, da je zgornja dovoljena
obratovalna temperatura v omenjenem primeru najmanjša za jekla, ki so legirana
samo s kromom, in najvišja za jekla legirana s kromom, molibdenom in vanadijem. V
nerjavnih jeklih v splošnem s kromom in nikljem kontroliramo mikrostrukturo. Ostali
legirni elementi služijo bolj za doseganje specifičnih mehanskih in antikorozijskih
lastnosti. Je pa jasno, da vsi legirni elementi vplivajo tudi na mikrostrukturo nerjavnih
jekel. Okvirno nam mikrostrukturo različnih vrst jekel v litem stanju podaja
Schaefflerjev diagram (slika 12). Diagram zajema vpliv več legirnih elementov. Na osi
y se nahaja nikljev ekvivalent (zajema γ-gene elemente), na osi x pa se nahaja
kromov ekvivalent (zajema α-gene elemente).
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Slika 12: Schaefflerjev diagram [6] z vrisanimi preizkušenimi materiali

2.4

Navarjanje

Navarjanje je nanašanje materiala na površino kovinskih izdelkov. Namen navarjanja
je vzpostavitev potrebnih dimenzij izdelka (po obrabi ali zaradi prevelikega odvzema
pri mehanski obdelavi) ali izboljšanja lastnosti površine materiala (povišanje obrabne
ali korozijske odpornosti). Pri zagotavljanju dimenzijskih toleranc se vedno uporabi
dodajni material, ki je po kemični sestavi in mehanskih lastnostih čim bližje materialu,
ki ga navarjamo. Pri izboljšanju lastnosti pa se dodajni material izbira glede na
funkcionalne zahteve. Tako se na primer za močne udarne obremenitve uporabi
dodajni material iz visoko manganskega avstenitnega jekla. Pri abraziji se uporabi
dodajni material različnih martenzitnih jekel ali karbidnih litin. Za obratovanje v
korozijskih medijih se uporablja dodajni material različnih nerjavnih jekel in nikljevih
zlitin. Osnova je nelegirano ali z manganom malo legirano jeklo (npr. jekla S235 ali
S355).
Navarjamo tako, da je globina uvara v osnovni material čim manjša. Prvi varek v
prvem sloju navarimo samostojno. Preostale naslonimo na predhodnega tako, da ves
čas ohranjamo največjo višino prvega navarka. Pri drugem sloju varimo podobno, le
da varke nanašamo na stičišča prvega varka (Slika 13).
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Slika 13: Shematični prikaz poteka navarjanja [7]

Kvaliteta navara je odvisna od stopnje mešanja med osnovnim materialom in
navarjenim slojem. Stopnja mešanja je odvisna od količine staljenega osnovnega
materiala. Na sliki 14 je prikazana stopnja mešanja, ki se izračuna po naslednji
enačbi [8].

Stopnja mešanja =

( )

A – površina pretaljenega osnovnega materiala
B – površina pretaljenega dodajnega materiala
Globina navara in s tem stopnja mešanja je odvisna od varilnega postopka in
dovedene energije (Slika 15).

Slika 14: Mešanje pri navarjanju: ocena mešanja

Slika 15: Stopnje mešanja pri različnih postopkih navarjanja[8]
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Vpliv navarjanja na mešanje osnovnega in dodajnega materiala se z varki manjša.
Največje dobimo v prvem sloju navarjanja. V vsakem naslednjem se vpliv na
mešanje zmanjšuje. Pri globini uvara ima posebno vlogo tudi tališče dodajnega in
osnovnega materiala. Kadar je tališče dodajnega materiala nižje od tališča
osnovnega materiala dobimo manjšo stopnjo mešanja med osnovnim in dodajnim
materialom ter obratno.
Linearni temperaturni raztezek osnovnega in dodajnega materiala mora biti približno
enak, v nasprotnem primeru nastajajo v zvaru napetosti, ki povzročijo razpoke
navara. V primeru navarjanja materialov, ki nimata enakih koeficientov linearnega
raztezanja, navarimo predhodni sloj iz avstenitnega nerjavnega CrNi jekla, ki s
plastično deformacijo zmanjša natezne napetosti, ki so nastale zaradi različnih
linearnih raztezkov dodajnega in osnovnega materiala. Predhodni sloj se navarja tudi
takrat, ko zaradi metalurških ali drugih razlik ne moremo zavariti kvalitetnega varka
[8].
Tudi pri navarjanju prihaja med posameznimi varki do toplotno vplivnega področja
(slika 16), v katerem se pas materiala ogreje vse do tališča. Zaradi tega lahko pride
do ponovne zakalitve, normalizacije in popuščanja materiala.

Toplotno vplivno
področje (beli pasovi)

Slika 16: Medvarkovna toplotno vplivna področja [9]
Postopek mora biti izbran iz vidika produktivnosti v odvisnosti od namena uporabe.
Kadar varimo tanke robove manjših površin uporabimo lasersko ali mikroplazemsko
navarjanje, večje površine pa se navarjajo s postopki MIG/MAG,

EPP ali z

oplaščenimi elektrodami.
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2.4.1 Elektroobločno navarjanje z oplaščeno elektrodo
Pri obločnem varjenju z oplaščeno elektrodo gori oblok med konico elektrode in
osnovnim materialom. Konica elektrode med kratkim stikom zažari in začne oddajati
elektrone. Ker postane medprostor konico elektrode in osnovnim materialom
električno prevoden, steče električni tok v obliki obloka. Zaradi visoke temperature se
elektroda in material pod njo začneta taliti. Pri tem se žica hitreje odtaljuje kot plašč.
Izoblikuje se krater, v njem nastane kapljica, ki je obložena s staljeno žlindro in odleti
proti osnovnemu materialu (slika 17).

Slika 17: Shema ročno obločnega varjenja [10]
2.4.2 Oplaščene elektrode
Oplaščene elektrode zajemajo danes največ različnih dodajnih materialov za
varjenje. Elektroda je sestavljena iz žice in mineralne obloge, ki je s stiskanjem
enakomerno nanešena po dolžini žice. Debelina in sestava elektrode se razlikuje po
namenu uporabe. Žica in mineralna obloga ključno vplivata na kemijske procese, ki
so potrebni za nastanek ustreznega vara.
Oplaščene elektrode razvrščamo po stopnji legiranja (malo legirane, srednje
legirane, močno legirane) in po debelini plašča (tanko oplaščene: f < 120, srednje
debelo oplaščene: f = 120-155, debelo oplaščene: f > 155; pri tem je f = (

) × 100

(%); D – premer elektrode, d – premer žičnatega jedra). Tanjša kot je elektroda, tem
bolj je primerna za varjenje v vseh legah. Debelina elektrode ima močan vpliv na
legiranje zvara iz plašča elektrode, tako na primer do legiranja zvara iz elektrode
prihaja samo pri srednje debelih in debelih elektrodah [8].
15

2.4.2.1 Elektrodna žica
Pri oplaščenih elektrodah je obloga nanesena na žico, ki je za posamezne vrste
elektrod različne sestave. Žica za varjenje nelegiranih jekel in navarjanje je izdelana
iz nepomirjenega ali polpomirjenega jekla. Kemična sestav žice je podana v tabeli 2.
Tabela 2: Sestava žice (m. %) [7]
C

Si

Mn

P

S

≈ 0,10

≈ 0,05

0,40-0,60

≤ 0,025

≤ 0,025

Površina žice mora biti pred stiskanjem mineralne obloge razmaščena in ne sme
vsebovati sledi oksidacije. Za varjenje močno legiranih jekel mora biti žica enake ali
podobne sestave kot osnovni material.
2.4.2.2 Plašč elektrode
Plašč elektrode je sestavljen iz osnovnih žlindrotvornih komponent, to so oksidi, ki
imajo bazične in kisle lastnosti. Kemične lastnosti plašča elektrode so določene z
indeksom bazičnosti, ki je razmerje med bazičnimi in kislimi oksidi [7].
B=
Pri bazičnosti B < 1 je plašč sestavljen v pretežni meri iz kislih komponent; elektroda
je kisla.
Pri bazičnosti B > 1 je plašč sestavljen v pretežni meri iz bazičnih komponent;
elektroda je bazična.
Elektroda je lahko nevtralna, ko sta količini bazičnih in kislih komponent enaki, B = 1.
Delovanje aluminijevega oksida Al2O3 je svojevrstno, odvisno od osnovnega medija,
v katerem se ta snov nahaja. V kislem plašču deluje kot bazična komponenta, v
bazičnem plašču deluje kot kisla komponenta. Aluminijev oksid je torej amfoterna
snov. V majhnih količina ga vsebujejo bazične elektrode. Pogosteje pa naletimo nanj
v aluminatno bazičnih varilskih praških. Podobne amfoterne lastnosti kažeta tudi
Fe2O3 in Cr2O3.
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Naloge plašča so: stabiliziranje obloka, tvorba zaščitnega plina, tvorba žlindre,
reguliranje viskoznosti žlindre, odvzemanje vodika iz taline, dezoksidacija in legiranje
(če je potrebno).
2.4.2.3 Stabiliziranje obloka
Električna prevodnost obloka se zaradi kemične sestave obloge povečuje. Kemijske
snovi plašča v obloku ionizirajo in sproščajo elektrone, same pa se spreminjajo v
ione. Električna prevodnost obloka se poveča. Ionizacija nastane zaradi visoke
temperature obloka. Različne snovi v plašču porabijo pri ionizaciji različne količine
energije. Za tiste snovi, pri katerih je potrebna energija nizka, govorimo o
stabilizatorjih obloka. Elementi, ki stabilizirajo oblok, se nahajajo v prvih dveh
vertikalah periodnega sistema (K, Na, Ca in Ba). Večja količina stabilizirajočih
elementov v plašču je povezana z dobro varivostjo elektrode z izmeničnim tokom,
kjer oblok ugaša pri prehodu toka skozi I = 0.
2.4.2.4 Zaščita talilne kopeli pred atmosfero
Plašču elektrode dodajamo snovi, ki med varjenjem sproščajo pline. Na primer [7]:
-

CaCO3 → CaO + CO2,

-

MgCO3 → MgO + CO2.

Pri celuloznih elektrodah je plašču dodana celuloza, ki razvije med varjenjem
posebno velike količine CO2 in H2 , ter tako ščiti zvar pred vplivom kisika in dušika iz
zraka.
2.4.2.5 Viskoznost žlindre
Viskoznost žlindre kontrolira možnost varjenja v različnih legah in metalurške reakcije
med žlindro in kovino. S tega stališča mora biti žlindra čim bolj tekoča. Zato se pri
bazičnih elektrodah teži k čim manjši viskoznosti žlindre, zaradi boljšega prenosa
mangana in drugih elementov, ter k boljšemu razžveplanju in defosforiranju zvarne
taline.
2.4.2.6 Rafinacija vara
Zelo pomembno vlogo ima žlindra pri odstranjevanju žvepla in fosforja iz zvara, ki
poteka po sledečih reakcijah [7]:
-

FeS + CaO → FeO + CaS (v žlindro),
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-

2Fe3P + 5 FeO → P2O5 +11Fe,

-

3P2O5 + 3CaO → 3 Ca(PO3)2 (v žlindro).
2.4.2.7 Legiranje vara

Zelo pomembno je legiranje vara iz obloge, s katerim kompenziramo odgorevanje
legirnih elementov med varjenjem. Legiranje zvara iz plašča je pogosto nujno
potrebno, ker za proizvodnjo srednje in visoko legiranih elektrod običajno ne dobimo
ustrezne žice. Izbira žic za proizvodnjo elektrod je veliko manjša, kot pa je poznanih
vseh malo in močno legiranih elektrod. Vso to razliko nadomestijo proizvajalci
elektrod z legiranjem iz plašča. Vse elektrode za navarjanje so legirane iz plašča.
V tabeli 3 so podane snovi, ki se uporabljajo za izdelavo plašča in njihove funkcije
med navarjanjem.

Kalcit

CaCO3

*

*

*

Magnezit

MgCO3

*

*

*

Kremen

SIO2

*

*

*

Jedavec

CaF2

*

*

Glinica

Al2O3

*

Rutil

TiO2

*

*

Živec

K2O×Al2O3×2Sio2

*

*

Kaolin

Al2O3×2SiO2×2H2O

*

*

Železni oksid

Fe2O3

Feromangan

Fe-Mn

Ferosilicij

Fe-Si

Ferokrom

Fe-Cr

Železni prah

Fe

*

Tvorba plinov

*

*
*

*

*

*

*

*
*

Celuloza
Vodno steklo

Povečanje izplena

Vezivo

Desulfuriranje

Legiranje

Odvzemanje vodika

Reguliranje viskoznosti
žlindre

Tvorba žlindre

Stabiliziranje obloka

Tabela 3: Snovi v plašču, elektrode in njihov namen [7]

*
K2O×SiO2×4H2O
NaO×SiO2×4H2O

*

*
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2.4.3 Vrste oplaščenih elektrod
Elektrode delimo glede na kemično sestavo plašča:
-

kislo oplaščene elektrode,

-

oksidno oplaščene elektrode,

-

rutilno oplaščene elektrode,

-

bazično oplaščene elektrode,

-

celulozno oplaščene elektrode.
2.4.3.1 Kislo oplaščene elektrode

Glavna vsebnost plašča teh elektrod so visoko valentni oksidi železa (Fe2O3, Fe3O4)
in mangana (Mn3O4) ter kremen (SiO2). Elektrode se odtaljujejo v bolj drobnih
kapljicah kot rutilne in niso primerne za varjenje širokih špranj. Izkoristek legirnih
elementov, kot na primer mangana, je slab. Varimo lahko z izmeničnim ali
enosmernim tokom, z minus polom na elektrodi. Žilavost zvara je nizka. Danes se
kisle elektrode redko uporabljajo.
2.4.3.2 Oksidno oplaščene elektrode
Osnovna sestavina plašča so oksidi železa. Elektrode so podobne kislim elektrodam,
prav tako se odtaljujejo v drobnih kapljicah. Varimo z izmeničnim in enosmernim
tokom z minus polom na elektrodi. Žlindra je močno oksidativni medij, kar povzroči
veliko odgorevanje legirnih elementov. Danes oksidne elektrode redko uporabljajo.
2.4.3.3 Rutilno oplaščene elektrode
Pri rutilni elektrodi je plašč sestavljen iz kislih komponent, predvsem rutila in
kremena, ki dajeta elektrodi izredno dobre varilno tehnične lastnosti. Rutil je po
kemični sestavi TiO2. Znane so tudi ilmanitne elektrode, katerih sestava je (FeTi)2O3
in so po lastnostih praktično enake rutilnim elektrodam.
Z vsemi rutilnimi elektrodami lahko varimo z izmeničnim in enosmernim tokom, v
slednjem primeru z minus polom na elektrodi. Odtaljujejo se v bolj drobnih kapljicah
kot bazična elektroda.
Nekatere elektrode za navarjanje so rutilnega in mešanega rutilno - bazičnega tipa.
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2.4.3.4 Bazično oplaščene elektrode
Osnovne sestavine plašča bazične elektrode so čisti bazični oksidi CaO, MgO, Na2O,
običajno vezani v mineral ali pa so to komponente CaCO 3, MgCO3, CaF2, katerih
sestavni del so bazični oksidi, ki se pri visokih temperaturah sprostijo, npr. [7]:
CaCO3

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

CaO + CO2.

Plašč bazične elektrode je higroskopen, zato je treba elektrode pred varjenjem sušiti
običajno dve uri pri 350 - 400 °C. Ker plašč elektrode vsebuje jedavec CaF2 (ta veže
vodik), vsebujejo zvari, izdelani z bazičnimi elektrodami, daleč najnižje količine
vodika. To je razširilo uporabnost bazično oplaščenih elektrod na najbolj zahtevna
jekla, saj so zvari za 50 % bolj žilavi kot pri drugih elektrodah. Reakcija razvodičenja
je [7]:
CaF2 +H2

CaO + 2HF.

Bazične elektrode se odtaljujejo v debelih kapljicah in je z njimi mogoče zapolniti
širše špranje. Običajno varimo z enosmernim tokom, plus polom na elektrodi. Največ
elektrod za navarjanje je bazično oplaščenih.
2.4.3.5 Celulozno oplaščene elektrode
Tanko oplaščene celulozne elektrode vsebujejo celulozo, ki pri varjenju zgori v CO 2 in
H2. Ta plin zadržuje talino v žlebu vara, zato se te elektrode posebno primerne za
varjenje v prisilnih legah: navpično navzdol, na steno in nad glavo (z njimi se največ
varijo cevi). Celulozno oplaščene elektrode niso občutljive na vlago, vnesejo pa
največ vodika v zvar. Odtaljujejo se v srednje debelih kapljicah.
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3 EKSPERIMENTALNO DELO
Namen diplomske naloge je bil raziskati vpliv kroma in ogljika na trdoto in
mikrostrukturo navarjene plasti v varjenem stanju. To pomeni, da smo raziskovali le
zadnji navarjeni varek, ki ni bil naknadno obremenjen z dovedeno toploto in zaradi
tega popuščan. Navarjanje je bilo izvedeno z elektroobločnim postopkom z
oplaščenimi elektrodami.
3.1

Dodajni materiali

Oplaščene elektrode so bile načrtno izbrane glede na kemično sestavo po katalogu
Elektrode Jesenice d.o.o. Ker so kataloške sestave okvirne, je bila iz vsakega navara
dodatno izdelana kemična analiza. Dodatna kemijska analiza navarov je pokazala
manjše odklone med kataloško dejansko kemično sestavo navarov (tabela 4).
Tabela 4: Kemične sestave navarov iz preizkušanih oplaščenih elektrod
Oplaščena elektroda

C

Si

Mn

Cr

Mo

m. %

m.%

m. %

m. %

m. %

EVB 50
(A)

sestava po katalogu
izmerjena vsebnost

0,070
0.0866

0,60
0.599

1,00
0.987

/
0.0648

/
0.0147

EVB Cr Mo
(B)

sestava po katalogu
izmerjena vsebnost

0,06
0.0452

0,60
0.529

0,95
0.893

1.10
1.27

0,50
0.645

EVB 5 Cr Mo
(C)

sestava po katalogu
izmerjena vsebnost

0,06
0.0524

0,60
0.538

0,90
0.801

5,20
5.50

0,50
0.539

EVB 9 Cr Mo
(D)

sestava po katalogu
izmerjena vsebnost

0,10
0.0723

0,30
0.731

0,90
0.742

9,00
10.48

1,00
1.10

E DUR 400
(E)

sestava po katalogu
izmerjena vsebnost

0,25
0.258

/
0.359

1,7
2.25

1,30
1.60

/
0.0099

E DUR 60 R
(F)

sestava po katalogu
izmerjena vsebnost

0,50
0.480

0,5
1.02

0,5
0.91

5,00
5.50

1,00
1.094

E DUR 600
(G)

sestava po katalogu
izmerjena vsebnost

0,50
0.581

/
1.88

/
0.410

8,50
8.61

/
0.0164

E DUR 600 Si
(H)

sestava po katalogu
izmerjena vsebnost

0,50
0.567

3
3.610

0,50
0.470

8,00
8.43

/
0.0098
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3.2

Navarjanje vzorcev

Navarjanje je bilo izvedeno na jeklo S 355 debeline 20 mm v stenski legi (PC po EN
standardu). Varilo se je v treh slojih, kar je zagotovilo izničenje vpliva mešanja
dodajnega in osnovnega materiala na rezultate meritev, v zadnjem za analizo
namenjenemu varku. Navarjali smo z oplaščenimi elektrodami prereza Ф = 3,25 mm
z enakimi parametri ( I = 100 A, U = 22,45 V, v = 3 mm/s, ŋ = 0,8, temperatura
materiala pred navarjanjem zadnjega varka: 80°C ), s čimer smo v vseh primerih
zagotovili enako dovedeno toploto Q = 600 J/mm. S tem smo izničili morebitni vpliv
različne dovedene toplote na rezultat. Dva

primera prečnih presekov navarov

prikazuje slika 18.

Slika 18: Prečni presek skozi navar
3.3

Preiskovalne metode
3.3.1 Kemična sestava zadnjega sloja

Za kemično analizo smo tretji sloj z rezkarjem poravnali in fino zbrusili z vodobrusnim
papirjem granulacije 320. Kemična sestava je bila merjena z emisijskim
spektrometrom SPECTROMAX (ZAG Ljubljana). Izdelane so bile tri meritve, rezultati
(tabela 4) pa so povprečje treh meritev.

3.3.2 Meritve trdot
Za meritve trdote so bili iz navarkov izrezani prečni segmenti (slika 18). Vzorci so bili
najprej brušeni z vodobrusnim papirjem do granulacije 800, nato pa jedkani z makrojedkalom Adler. Z jedkanjem smo dodatno preverili lego zadnjega, za preiskavo
namenjenega varka. Pred merjenjem trdote smo površino ponovno rahlo zbrusili z
brusnim papirjem granulacije 1200

(makrojedkanje potemni površino in onemogoči

odčitavanje odtisov).
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Merjenje je bilo izvedeno s trdomerom Swiss Max 300 (slika 19) z metodo po
Vickersu HV10. Pri tej metodi se v površino vtiska diamantna štiristrana piramida s
kotom 136°. Naprava na osnovi postavljenih merilnih krivulj sama izračuna trdoto.

Slika 19: trdomer SwisMax 300

Zadnji
za

varek
meritev

trdote

Slika 20: Mesto meritev trdot

V vsakem zadnjem varku ( Slika 20 ) so bile izvedene vsaj tri meritve, končne
vrednosti trdot pa podane v HV in HRC. Slednje so bile ovrednotene na osnovi
primerjalnih tabel [5]. Rezultati so podani v tabeli 5.

3.3.3 Metalografske preiskave
Po merjenju trdote so bili iz teh vzorcev dodatno izrezani segmenti z zadnjim varkom,
ki so bili z brušenjem (vodobrusni papir v zaporedju granulacije 80, 120, 220, 320,
500, 800, 1000, 1200, 2400, 4000) in poliranjem (diamantna pasta granulacije 1μm)
pripravljeni za jedkanje. Vzorci A, B in D so bili jedkani v 3 % Nitalu, ostali pa v
pikralu. Fotografski posnetki so prikazani na slikah 21 in 22.
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA
4.1

Kemična sestava navarov

Rezultati kemične analize (tabela 4) kažejo usklajenost s kataloško podanimi
srednjimi vrednostmi. Pomembna je ugotovitev, da vsebnost kroma v vseh vzorcih
presega kataloško podano vrednost. S tem so zagotovljene lastnosti zvarov pri
povišanih temperaturah.
Proizvajalec oplaščenih elektrod očitno obvladuje procese med elektroobločnim
pretaljevanjem elektrod (red-oks reakcije, legiranje, odgor elementov) in tako
zagotavlja kemično sestavo navarov oziroma zvarov, ter njihove mehanske lastnosti.
4.2

Mikrostruktura navarov

Na slikah 21 in 22 je prikazana primerjava mikrostruktur navarov. V navarih so
kristalna zrna usmerjena transkristalna in dendritna. Dendriti so močneje izraženih v
navarih, ki so močneje legirani s kromom oziroma z ogljikom in kromom.
Mikrostruktura navara EVB 50 (C < 0,1 m. %, Cr ≈ 0 m. %) je acikularni ferit s
proevtektoidnim feritom na kristalnih mejah. Podobno mikrostrukturo ima malolegiran
navar EVB CrMo (C < 0,1m. %, Cr = 1,27m. %) z razliko, da je acikularni ferit
monogo finejši, proevtektoidni ferit pa je najti le mestoma na kristalnih mejah.
Mikrostruktura navara EVB 5CrMo (C < 0,1m. %,

Cr = 5,5m. %) je martenzit.

Verjetno so prisotni tudi ostanki zaostalega avstenita, vendar njegove prisotnosti
nismo ugotavljali.
Mikrostruktura navara EVB 9CrMo (C < 0,1 m. %, Cr = 10,48 m. %) je sestavljena iz
martezita in ferita.
Mikrostruktura navara E DUR 400 (C = 0,258 m. %, Cr = 1,60 m. %) je martenzit,
katerega dodatno stabilizira večja vsebnost mangana (2,25 m. %). Martenzitna
mikrostruktura je tudi v navaru E DUR 60R (C = 0,48 m. %, Cr = 5,5 m. %). Pri
navarih E DUR 600 in E DUR 600 Si je mikrostruktura iz martenzita in bele
interkristalno izločene faze v meddenritnih prostorih. Po močnejšem jedkanju in
strukturni analizi (slika 23) je bilo ugotovljeno, da je bela faza zaostali avstenit z
mikrotrdoto HV 0,025 = 530 do 590 HV.
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EVB 50 (A)

EVB CrMo (B)

EVB 5CrMo (C)

A) 100× povečava

EVB 9CrMo (D)

B) 500x povečava

Slika 21: Mikrostrukture navarov z mizkim ogljikom (C < 0,1 m.% )in različno
vsebnostjo kroma
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E DUR 400 (E)

E DUR 60R (F)

E DUR 600 (G)

A) 100× povečava

E DUR 600 Si (H)

500x povečava

B) 500x povečava

Slika 22: Mikrostrukture navarov z različno vrednostjo ogljika in kroma
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FCC

BCC

Slika 23: Strukturna analiza vzorca E DUR 600
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Primerjava

mikrostruktur z znanimi strukturnimi diagrami pokaže

določena

odstopanja. Po diagramu Cr – C (slika 11) odstopajo mikrostrukture zvarov E DUR
600 (G) in E DUR 600 Si (H). Navarka (G) in (H) sta po diagramu nadevtektoidna,
ugotovljeno pa je martenzitno-avstenitna mikrostruktura. Mikrostrukture navarov so
neravnotežne, diagram pa je očitno izdelan za toplotno obdelano ravnotežno stanje.
Po Schaefflerjevem diagramu ( Slika 12 ) pa odstopajo mikrostrukture navarov
EDUR 60R (F), E DUR 600 (G) in E DUR 600 Si (H). Po diagramu je navar (F)
martenzitno-avsteniten,

medtem

ko

sta

ostala

dva

popolnoma

avstenitna.

Schafflerjev diagram je sicer izdelan za varjeno stanje, vendar lahko sklepamo, da so
omejene kemične sestave izven veljavnih vsebnosti posameznih elementov, za
katere je bil izdelan Schaefflerjev diagram. Navar (F) je martenziten, navara (G) in
(H) pa martenzitno-avstenitna. Mikrostrukture ostalih navarov so skladne z
diagramom.
4.3

Trdota navarov

Trdota navarov v navarjenem stanju je podana v tabeli 5. Medsebojna primerjava
kemične sestave in trdot posameznih navarov pokaže kar nekaj zanimivih stvari.
Tabela 5: Izmerjene trdote navarov
Vzorec

Meritev1

Meritev 2

Meritev 3

Povp. HV

HRC

HRC
(katalog)
/

EVB 50 (A)

223

228

222

224

≈ 20

EVB CrMo (B)

305

301

320

309

≈ 32

/

EVB 5CrMo (C)

391

382

391

388

≈ 40

/

EVB 9 CrMo (D)

371

366

360

366

≈ 37

/

E DUR400 (E)

459

472

477

469

≈ 46

36 – 45

E DUR 60R (F)

770

744

749

754

≈ 53

55 – 60

E DUR 600 (G)

744

739

754

746

≈ 58

57 – 62

E DUR 600 Si (H)

749

734

732

738

≈ 58

55 – 59

Že iz kataloga dodajnih materialov je ugotoviti, da so elektrode EVB 50, EVB CrMo,
EVB 5CrMo in EVB 9CrMo namenjene varjenju podobno legiranih jekel (zato v
katalogu ni podana vrednost trdot), ostale štiri elektrode pa za obrabno odporno
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navarjanje (zato so v katalogu podane vrednosti trdot, ki naj bi se dosegle z
omenjenimi elektrodami).
Vpliv kroma na trdoto navara je jasno viden s primerjavo s trdot navarov, izdelanih z
elektrodami EVB50, EVB CrMo, EVB 5CrMo in EVB 9CrMo (slika 24). Trdota do
vrednosti kroma 5,5 m. % parabolično narašča, pri Cr = 10,5 m. % pa je njena
vrednost nižja (za 22 HV v primerjavi z navarom z Cr = 5,5 m. % ).
Metalografska analiza je pokazala, da je to logična posledica martenzitno feritne
mikrostrukture. Ker ne vemo natančno, pri kateri vsebnosti kroma je dosežen
maksimum trdote (v vseh navarkih je vsebnost ogljika od 0,0452 – 0,0866 m. % ), je
krivulja med vzorcem C in D črtkana. Vpliv kroma kaže tendenco parabolične
odvisnosti trdote od vsebnosti kroma. Videti je, da se z večjim deležem kroma njegov
vpliv na povečanje trdote navara zmanjšuje. S povečanjem kroma iz 0 m. % na 1,27
m. % se trdota navara poveča za 85 HV, nato pa se enako stopnjo povečanja doseže
z dodatnim legiranjem kroma 4,23 m. %. To si lahko razlagamo z večjo vsebnostjo
zaostalega avstenita zaradi močnejšega legiranja in tudi zaradi kaljenja navarov z
najvišjih možnih temperatur. Nad neko vsebnostjo kroma pa že sestava določa
dvofazno martenzitno-feritno mikrostrukturo, katere posledica je znižanje trdote
zaradi ferita.
Vpliv ogljika in kroma na trdoto navara je viden na sliki 25. Izrisane so tri krivulje –
premice, v katerih so navari izbrani po podobni vsebnosti kroma in različni vsebnosti
ogljika. Značilen je enak naklonski kot vseh treh premic, kar dokazuje in potrjuje enak
vpliv ogljika na trdoto pri različnih vsebnostih kroma v jeklu. Iz diagrama sledi, da 0,1
m. % poveča trdoto navara za cca 77 HV, ne glede na vsebnost kroma.
Tako kot je pri nizkemu ogljiku (C < 0,1 m. %) in visokem kromu (Cr = 10, 5 m. %)
trdota zaradi martenzitno-feritne mikrostrukture nižja od manj legiranega jekla (Cr =
5,5 m. %), je tudi v primeru večje vsebnosti ogljika (C ≈ 0,575 m. %) trdota nižja
zaradi martenzitno-avstenitne mikrostrukture (primerjava krivulj C - F ter D - G).
Kemična sestava vpliva na nagnjenost navarov k nastanku razpok. Za to je
odgovoren predvsem ogljik, saj so razpoke prisotne v vseh navarih z vsebnostjo
ogljika C > 0,25 m. %

(Slika 26). Navari z ogljikom C < 0,1 m. % in s kromom Cr <

10,5 m. % so odporni na nastanek razpok.
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500

400

Trdota ( HV 10 )

C

D

300

B
A

200

100

0
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Vsebnost Cr ( m. % )

Slika 24: Vpliv kroma na trdoto navara

800

F
700
H G

Trdota ( HV10 )

600
500

E

C

400

Ο Cr = 1,27 - 1,6 m.%
Δ Cr = 5,5 m. %
Χ Cr = 8,3 - 10,5 m.%

D
B

300
200
100
0
0

0,1

0,2

0,3
Vsebnost C ( m.% )

0,4

0,5

0,6

Slika 25: Vpliv ogljika na trdoto navara
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Vzorec A

Vzorec E

Vzorec B

Vzorec F

Vzorec C

Vzorec G

Vzorec D

Vzorec H
Slika 26: Makropreseki zvarov (razpoke so označene s puščicami)
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5 ZAKLJUČKI
Diplomsko delo obravnava vpliv legiranja jeklenih navarov s kromom in ogljikom na
njihovo mikrostrukturo in trdoto v varjenem stanju. Pri tem raziskovane navare lahko
razdelimo v dve skupini: jekla z različno vsebnostjo kroma ( Cr = 0,065 m. %; 1,27 m.
%; 5,50 m. %; 10,48 m. % ) in nizkim ogljikom ( C ≤ 0,087 % ), ter jekla z različno
vsebnostjo kroma (Cr = 1,60 m. %; 5,5 m. %; 8,43 m. %; 8,61 m. % ) in različno
vsebnostjo ogljika ( C = 0,258 m. %; 0,258 m. %; 0,48m. %; 0,567 m. %; 0,581m. % )
Naše ugotovitve so:
-

Z višjo vsebnostjo kroma se zmanjšuje delež primarnega ferita na kristalnih
mejah.

-

Z višjo vsebnostjo kroma do neke vrednosti se povečujen delež igličastega ferita,
ki postaja hkrati tudi finejši.

-

Z višjo vsebnostjo kroma nad neko vrednostjo ( pri nas je ta vrednost Cr = 5,5
m.% ) je mikrostruktura pretežno martenzitna.

-

Nad neko kritično vsebnostjo kroma se v mikrostrukturi pojavi še δ – ferit ( pri nas
je to opaziti pri vsebnosti Cr = 10,48 m. % ).

-

Z višjo vsebnostjo kroma narašča trdota navara, kar je posledica zmanjšanja
deleža primarnega ferita, bolj drobno igličastega ferita oziroma pri večjih
vsebnostih kroma, martenzita; ko se pri neki dovolj visoki vrednosti kroma pojavi v
mikrostruturi δ – ferit, se zmanjša tudi trdota navara.

-

Z višjo vsebnostjo ogljika se pri enakih vsebnostih kroma v mikrostrukturi
stabilizira martenzit.

-

Pri neki vsebnosti ogljika in kroma se v mikrostrukturi navara pojavi avstenit ( v
našem primeru je to opaziti pri sestavi C = 0,567 – 0,581 m. % in Cr = 8,43 – 8,61
m. %).

-

Z višjo vsebnostjo ogljika se močno poveča trdota navarov in sicer za cca. 77
HV10 za avsak 0,1 m. % C ne glede na vsebnost kroma.

-

Trdota navarov z vsebnostjo kroma Cr = 5,5 m.% in vsebnostjo ogljika C = 0,48
m. % je večja od trdote navarov z več ogljika in kroma zaradi samo martenzitne
mikrostrukture; avstenit v mikrostrukturi bolj legiranih navarov trdoto zmanjša .

-

Nagnjenost k razpokam v navarih narašča z višjo vsebnostjo ogljika, pri tem krom
nima odločilne vloge.
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