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IZVLEČEK
Namen diplomske naloge je bil preučiti vpliv različnih predhodnih toplotnih obdelav jekla C60
na proces sferoidizacije.
Za določevanje optimalnih temperatur toplotnih obdelav jekla C60 smo izvedli preizkus kalilne
vrste in na osnovi dobljenih rezultatov določili temperature kaljenja, normalizacije in
sferoidizacijskega žarjenja. Vzorce smo nato toplotno obdelali, in sicer kalili v slanici in olju
ter normalizirali z namenom doseči različne izhodiščne mikrostrukture pred sferoidizacijskim
žarjenjem. Po kaljenju v slanici smo dobili letvasti martenzit, po kaljenju v olju pa smo poleg
letvastega martenzita opazili tudi perlitne kolonije. V vzorcih, ki so bili normalizirani, pa smo
v mikrostrukturi dobili lamelaren perlit ter nekaj ferita. Po standardu ISO 9950 smo izdelali
merilno sondo in izmerili hitrosti ohlajanja v posameznem hladilnem mediju (slanici, olju in na
zraku). Delež sferoidiziranega cementita v vzorcih iz jekla, ki so bili različno dolgo žarjeni v
elektrouporovni komorni peči na zraku, smo določili z vrstično elektronsko mikroskopijo.
Metalografska preiskava je pokazala, da so v mikrostrukturi vzorcev, kaljenih v slanici in olju,
po eni uri sferoidizacijskega žarjenja drobni delci cementita homogeno porazdeljeni v feritni
osnovi, medtem ko je delež sferoidiziranih lamel v normaliziranem vzorcu pri enakem času
žarjenja okoli 20 %. Pri normaliziranem vzorcu tudi po 24-ih urah ni prišlo do popolne
sferoidizacije. Opravljeno je bilo tudi merjenje trdote po metodi Vickers. Ugotovili smo, da pri
jeklu, kaljenem v slanici in olju, trdota hitro pade po eni uri sferoidizacijskega žarjenja, nato pa
se počasi znižuje s časom žarjenja. Trdota normaliziranih vzorcev pa s časom žarjenja ves čas
rahlo pada.
Ključne besede: jeklo C60, toplotna obdelava, normalizacija, kaljenje, sferoidizacijsko žarjenje,
merjenje ohlajevalne hitrosti.
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ABSTRACT
The aim of the thesis was to examine the influence of various preliminary heat treatments of
C60 steel on the process of spheroidization.
For determination of the optimal heat treatment temperatures for C60 steel, a sensitivity-tograin growth hardenability test was performed and on the basis of the results obtained, the
temperatures of hardening, normalization and spheroidize annealing were determined. The
samples were then heat treated, namely hardened in brine and oil, and normalized in order to
achieve different initial microstructures before spheroidize annealing. After hardening in brine,
lath martensite was obtained, whereas after hardening in oil, pearlite colonies were also noticed
in addition to lath martensite. In the samples, which were normalized, however, lamellar
pearlite and some ferrite in the microstructure were obtained. Following the ISO 9950 standard,
a measurement probe was constructed and the cooling rates in each cooling medium (brine, oil
and air) were measured. The proportion of spheroidized cementite in steel samples, which were
annealed for variable lengths of time in an electrical resistent chamber furnace in air, was
determined by scanning electron microscopy. Metallographic examinaton showed that in the
microstructure of the samples, heat treated in brine and oil, fine particles of cementite were
homogeneously distributed in ferrite matrix after one hour of spheroidize annealing, while the
proportion of spheroidized lamellas in the normalized sample reached around 20 % at the same
time of annealing. Even after 24 hours there was no full spheroidization in the normalized
sample. Hardness measurement according to Vickers method was also performed. It was
established that when steel was hardened in brine and oil, hardness fell rapidly after one hour
of spheroidize annealing and then slowly decreased by the time of annealing. The hardness of
normalized samples, however, constantly decreased slightly by the time of annealing.
Key words: C60 steel, heat treatment, normalization, hardening, spheroidize annealing,
measuring of cooling rate.
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1. UVOD
Ena izmed nepogrešljivih zlitin današnjega časa je jeklo. To je železova zlitina, pri kateri je
najpomembnejši zlitinski element ogljik. Glede na kemijsko sestavo ločimo dva tipa jekel:
ogljična in legirana jekla.
Ogljična jekla lahko razvrstimo glede na vsebnost ogljika na [1]:


maloogljična jekla vsebujejo do 0,25 mas % C,



srednjeogljična od 0,25 mas % do 0,45 mas % C in



mnogoogljična od 0,45 mas % do 0,90 mas % C.

Na mehanske lastnosti jekla lahko vplivamo s toplotno obdelavo. Ena od pomembnejših
toplotnih obdelav je sferoidizacijsko žarjenje. Cilj sferoidizacijskega žarjenja je dobiti
enakomerno porazdeljene karbidne (Fe3C) delce v feritni osnovi. V diplomski nalogi bomo
predstavili vpliv predhodne toplotne obdelave in s tem mikrostrukture na potek
sferoidizacijskega žarjenja mnogoogljičnega jekla C60. Sferoidizacijsko žarjenje spada med
postopke toplotne obdelave, s katerim običajno želimo doseči stanje jekla z najmanjšo trdoto,
predvsem zato, da bi ga čim lažje mehansko obdelali, lahko pa se jekla sferoidizacijsko žarijo
tudi pred kaljenjem, z namenom doseganja bolj homogenih lastnosti po samem kaljenju.
V ta namen smo izvedli več eksperimentov. S preizkusom kalilne vrste smo preko posrednega
merjenja trdot določili temperaturi premen Ac1 in Ac3 ter na ta način eksperimentalno določili
temperature nadaljnjih toplotnih obdelav. Za študij kinetike sferoidizacije smo jeklo pred
sferoidizacijskim žarjenjem različno toplotno obdelali, in sicer: kalili v slanici in olju ter
normalizirali. Vzorce z različno mikrostrukturo in mikrostrukturnimi sestavinami smo različno
dolgo sferoidizacijsko žarili in ugotavljali vpliv začetne mikrostrukture na razvoj
mikrostrukture pri sferoidizacijskem žarjenju ter določili delež sferoidizacije. Prav tako smo
merili tudi spremembo trdote po različnih časih sferoidizacijskega žarjenja.
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2. TOPLOTNA OBDELAVA
Toplotna obdelava je postopek, s katerim občutno vplivamo na mehanske lastnosti jekla in
nekaterih drugih zlitin. Takšna obdelava jekla je sestavljena iz več korakov: segrevanja nad
temperaturo avstenitne premene Ac3 oz. Acm , zadrževanja materiala na temperaturi toplotne
obdelave in ohlajanja. To nam omogoča, da z različnimi načini segrevanja in ohlajanja
materiala pri enaki kemični sestavi dobimo različno mikrostrukturo, različne mehanske in druge
lastnosti. Najpomembnejši postopki toplotne obdelave so: kaljenje, poboljšanje, normalizacija,
sferoidizacijsko žarjenje, cementiranje, nitridiranje in karbonitriranje. Zadnji trije postopki
spadajo med kemotermične postopke utrjevanja površine. [2]

2.1 Normalizacija
Normalizacija spada med postopke žarjenja, ki se navadno izvaja na malo- in srednjeogljičnih
jeklih.
Namen postopka je pretvorba grobozrnate mikrostrukture v drobnozrnato mikrostrukturo, kar
nam izboljša obdelovalnost jekla, duktilnost, dimenzijsko stabilnost in večjo homogenost
mikrostrukture. Po normalizaciji jeklo dobi normalno perlitno mikrostrukturo ( + Fe3C), pri
čemer se delež perlita nekoliko poveča, medlamelarna razdalja pa se zmanjša. Ta način toplotne
obdelave se uporablja predvsem pri ulitkih iz jeklene litine in velikih izkovkih, pri katerih se
material med procesom kovanja v jedru ni popolnoma pregnetel. Z normalizacijo zmanjšamo
velikost kristalnih zrn in s tem izboljšamo mehanske lastnosti jekla, predvsem napetost tečenja.
Vpliv velikosti kristalnih zrn na napetost tečenja materiala zajema Hall–Petchova enačba [2,3]:

σo = σi + k/√𝐷

(en. 1)

Z zmanjšanjem velikosti kristalnih zrn se poveča tudi žilavost materiala, prehodna temperatura
žilavosti pa se pomakne k nižjim temperaturam.
Za uspešno obdelavo jekla moramo izbrati ustrezno temperaturo normalizacijskega žarjenja.
Nanjo vpliva delež ogljika in zlitinski elementi, ki jih vsebuje jeklo. Pri normaliziranju
segrevamo jeklo do temperature, ki je za 30 °C do 50 °C nad krivuljo Ac3 ali Acm v diagramu
Fe – Fe3C (Slika 1), in nato ohlajamo na mirujočem zraku (tanjše kose). V primeru večjih kosov
z večjo debelino se ti ohlajajo v olju ali celo škropijo z vodo. S segrevanjem nad krivuljo Ac3
ali Acm dosežemo prekristalizacijo jekla in s tem nastanek nove mikrostrukture. Nadevtektoidna
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jekla običajno ne normaliziramo v področju nad črto Acm, saj pride do nastanka gostejše
karbidne mreže sekundarnega cementita, ki nam poslabša žilavost jekla. V primeru jekel za
poboljšanje pa se predhodna normalizacija izplača, saj se nam mreža sekundarnega cementita
po kaljenju poruši in imamo manjša kristalna zrna. Takrat normalizacijo izvedemo iz
temperature med Ac1 in Acm, torej v področju avstenita in sekundarnega cementita.

Slika 1: Temperaturna območja toplotnih obdelav normalizacije, avstenitizacije s počasnim ohlajanjem
in sferoidizacijskega žarjenja v faznem diagramu Fe – Fe3C [4]
Segrevanje jekla na temperaturo normalizacije mora potekati relativno hitro, ker se pri prehodu
v avstenitno območje tvori več kali, zaradi česar nastajajo drobnejša zrna. Pri segrevanju
nastanejo iz vsakega zrna perlita 2 do 3 kristalna zrna avstenita (γ), pri ohlajanju pa ponovno iz
vsakega kristalnega zrna avstenita 2 do 3 kristalna zrna perlita; velikost kristalnih zrn se tako
močno zmanjša. Zaradi tega je zaželeno, da je čas zadrževanja materiala, ko je ta v celoti
prekristaliziran oz. avstenitiziran na temperaturi normalizacije, čim krajši (5 do 10 minut), saj
v primeru daljšega časa pride do rasti kristalnih zrn, kar pa privede do poslabšanja mehanskih
lastnosti. [5,6]

2.2 Poboljšanje
2.2.1 Kaljenje
Kaljenje je postopek toplotne obdelave jekel, s katerim dobimo v mikrostrukturi martenzit, ki
daje materialu visoko trdnost in trdoto. Toplotna obdelava, ki vključuje kaljenje in popuščanje,
imenujemo poboljšanje. Jekla, ki kalimo, so: ogljikova jekla, legirana jekla, hitrorezna jekla in
jekla za poboljšanje.
Pri kaljenju segrejemo jeklo na temperaturo avstenitizacije, ki jo imenujemo tudi kalilna
temperatura. Ta za ogljikova podevtektoidna jekla znaša od 20 °C do 40 °C nad Ac3 (Slika 1),
3

za evtektoidna jekla od 20 °C do 40 °C nad Ac1, pri nadevtektoidnih jeklih pa kalimo iz
temperature med 780 °C in 800 °C. Segrevanju in gretju jekla na kalilni temperaturi sledi hitro
ohlajanje z nadkritično hitrostjo, ki je večja od zgornje kritične ohlajevalne hitrosti, s čimer
poteče premena v martenzitni stopnji. Zgornja kritična ohlajevalna hitrost je najmanjša hitrost,
pri kateri v mikrostrukturi dobimo 100 % martenzit in na ta način preprečimo transformacijo
avstenita v bainit in perlit. S kaljenjem spremenimo mikrostrukturo materiala in s tem tudi
trdoto osnovnega materiala. Ta je odvisna od količine ogljika v jeklu, večji kot je delež ogljika
večjo trdoto materiala lahko pričakujemo po kaljenju. Jeklom, pri katerih je vsebnost ogljika
večja od 0,65 %, trdota po kaljenju ne narašča, temveč postane konstantna oz. lahko
malenkostno pade zaradi povečanja deleža zaostalega avstenita. Zaostali avstenit predstavlja
avstenit, ki se med ohlajanjem ni transformiral, ker ni bila dosežena temperatura Mf, pod katero
se transformacija avstenita v martenzit konča. Transformacija avstenita v martenzit namreč
poteče v temperaturnem intervalu med temperaturo začetka transformacije avstenita v martenzit
- Ms (iz ang. martensite start) in temperaturo konca transformacije avstenita v martenzit - Mf
(iz ang. martensite finish). [6,7]
Temperaturi sta odvisni predvsem od kemične sestave jekla, posebej od deleža ogljika, saj se
nam z večanjem deleža ogljika pomakneta k nižjim temperaturam (Slika 2).

Slika 2: Vpliv ogljika na temperaturi Ms in Mf [8]
Pri deležu ogljika nad 0,65 % se temperatura Mf pomakne k tako nizkim temperaturam (pod
0 °C), da se del avstenita ne transformira v martenzit, razen v primeru ohlajanja s suhim ledom
ali drugimi sredstvi, ki lahko jeklo ohladijo do zelo nizkih temperatur (pod Mf). Za premeno
avstenita v martenzitni stopnji (ki poteka brezdifuzijsko) velja, da imata začetna avstenitna in
novonastala martenzitna faza enako kemično sestavo in različno kristalno strukturo. Ko jeklo
hitro ohladimo, je temperatura tako znižana, da ne poteka difuzija atomov nobene zlitinske
komponente. Pri tem se ploskovno centrirana kubična mreža avstenita spremeni v prostorsko
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centrirano kubično mrežo ferita, vendar ostane v njej ves ogljik prisilno raztopljen. Posledica
tega je pretvorba v deformirano telesno centrirano tetragonalno mrežo martenzita, kar ima za
posledico velike notranje napetosti. [9,2]
Za doseganje zgornje kritične ohlajevalne hitrosti kalimo jeklo v različnih ohlajevalnih medijih
(v slanici, vodi, olju, na zraku ali v inertnih plinih). Na kritično hitrost ohlajanja vpliva
prisotnost ogljika, še bolj pa prisotnost legirnih elementov, kot so: krom, molibden, vanadij in
volfram. Ti elementi povzročijo, da martenzit nastaja tudi pri manjših ohlajevalnih hitrostih (pri
nekaterih jeklih tudi na zraku). [10]

2.2.2 Popuščanje
Kaljeno jeklo je trdo in krhko, poleg tega pa se generirajo notranje napetosti, ki povzročajo
nevarnost pokanja. Da zmanjšamo napetosti, nastale s kaljenjem, jeklo popuščamo. Celotni
proces kaljenja in popuščanja imenujemo poboljšanje. S tem postopkom se doseže želena
kombinacija med žilavostjo, trdnostjo in trdoto materiala. Namen popuščanja je dobiti popuščen
martenzit, doseči večjo žilavost materiala, kar pa ima za posledico zmanjšanje trdote. [7]
Popuščne temperature se izbirajo glede na popuščni diagram, s katerega lahko razberemo,
kakšna bo trdota pri določeni temperaturi popuščanja (Slika 3). Oblika diagrama je odvisna od
kemične sestave jekla. Po kaljenju jeklo ponovno segrejemo v območje med sobno temperaturo
in temperaturo premene Ac1, ga pri tej temperaturi pustimo določen čas, da se pregreje, nato pa
sledi ohlajanje na zraku.

Slika 3: Popuščni diagram za ogljikova jekla [11]
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Pri popuščanju preideta martenzit in zaostali avstenit v obstojnejše mikrostrukturne sestavine
(popuščeni martenzit, ferit in cementit), kar se v praksi najpogosteje izvaja na tri načine:


s popuščanjem v temperaturnem območju od 150 °C do 250 °C (ogljikova jekla in
malolegirana jekla),



s popuščanjem med 350 °C in 450 °C (vzmetna jekla) in s



popuščanjem med 550 °C do 700 °C (orodna jekla, legirana jekla).

2.3 Sferoidizacijsko žarjenje
Sferoidizacijsko žarjenje spada med postopke toplotne obdelave, katere cilj je dobiti zrnati
perlit, to so kroglasti delci cementita (Fe3C) v feritni osnovi. Takšna sprememba mikrostrukture
ima za posledico nižjo trdoto in večjo žilavost, s tem pa se izboljša tudi duktilnost materiala.
Težava cementitnih lamel, ki se pojavijo v perlitu, je visoka trdota, kar otežuje obdelavo z
odrezovanjem, kot je struženje, rezkanje, vrtanje ipd. [2]
Sferoidizacijsko žarjenje ne izvajamo le zaradi čim lažje mehanske obdelave, temveč tako
toplotno obdelamo tudi jekla, ki se gnetejo, saj bi se nam v primeru cementitnih lamel v
mikrostrukturi lamele drobile in bi prišlo do razpok v jeklu. Kadar je primarni cilj izboljšati
duktilnost materiala, se sferoidizacijsko žarjenje izvaja dalj časa, z namenom pojava
Ostwaldovega zorenja, s katerim dobimo večje sferoidizirane delce cementita. Lahko pa jekla
sferoidizacijsko žarimo tudi pred kaljenjem, s čimer dobimo veliko število manjših okroglih
cementitnih delcev, kar nam izboljša homogenost materiala, zmanjša notranje napetosti in
zagotovi enakomerno zakalitev.
Ključna dejavnika za spremembo morfologije cementita sta difuzija in topnost ogljika v feritu,
zato se proces sferoidizacijskega žarjenja izvaja malo pod ali tik nad temperaturo premene Ac1.
Gonilna sila za oblikovno spremembo lamel v kroglice je zmanjšanje površinske energije med
cementitom in feritom. Pri dani prostornini ima namreč krogla najmanjšo površino, zato je tudi
skupna energija najmanjša. Kroglični cementit ima v feritni matrici najnižjo energijo izmed
vseh struktur, ki se lahko pojavijo v zlitinskem sistemu Fe – Fe3C. [12]
Topnost ogljika v feritu je pri sobni temperaturi izredno nizka, pri temperaturi Ac1 pa doseže
največjo topnost (0,022 % C). Pri tej temperaturi je difuzija atomov ogljika, železa in legirnih
elementov tako dobra, da je za spremembo strukture potrebna minimalna energija sistema.
Izhodiščna mikrostruktura pred žarjenjem je lahko feritno-perlitna, perlitna, nadevtektoidna
(sekundarni cementit in perlit), bainitna ali martenzitna. Od izhodiščne strukture je odvisna
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kinetika sfereoidizacije; bolj energijsko nestabilno strukturo kot imamo, hitrejša bo pretvorba
cementita. Delež sferoidizacije je prav tako odvisen od mikrostrukture pred žarjenjem, poleg
tega pa še od temperature in časa žarjenja. V primeru perlitne izhodiščne mikrostrukture se
lamele cementita pretvorijo v krogle v dveh fazah. Prva faza sferoidizacije se kaže z oženjem
cementitne lamele (Slika 4), ki se v nadaljevanju procesa postopoma razbija, kar privede do
nastanka dveh nepopolno sferoidiziranih delcev, ki po daljšem času žarjenja postaneta okrogle
oblike. [12,6]

Slika 4: Pretvorba lamele cementita v kroglični cementit; a) shematski prikaz pretvorbe lamele cementita
[10]; b) posnetek na vrstičnem elektronskem mikroskopu (SEM), NTF
Glede na kemično sestavo in izhodiščno mikrostrukturo jekla poznamo tri tipe
sferoidizacijskega žarjenja (Slika 5). V primeru ogljikovih in legiranih jekel z bainitno ali
martenzitno mikrostrukturo jih segrevamo do temperature 20 °C do 10 °C pod temperaturo Ac1,
žarimo določen čas, nato pa ohlajamo na zraku (a), legirana in evtektoidna jekla enakomerno
segrejemo 10 °C nad Ac1 in počasi ohlajamo do temperature 30 °C pod Ac1 (b). Pri
nadevtektoidnih jeklih pa temperatura žarjenja niha okoli temperature Ac1(c). [13]

Slika 5: Temperaturno časovni diagrami sferoidizacijskega žarjenja; a) jekla z bainitno ali martenzitno
mikrostrukturo; b) legirana jekla; c) nadevtektoidna jekla [13]
7

3. EKSPERIMENTALNO DELO
Za izvedene preiskave in preizkuse smo uporabili mnogoogljično jeklo C60. Okvirna kemijska
sestava jekla je podana v Tabeli 1. Jeklo je bilo dobavljeno v obliki valjane plošče dimenzije
170 mm x 12 mm, iz katerega smo z napravo TruLaser 5030 (Slika 6) izrezali vzorce velikosti
20 mm x 20 mm. Vzorce smo nadalje potrebovali za preizkus kalilne vrste in toplotno obdelavo.
Tabela 1: Kemijska sestava jekla C60 (mas %)
C
0,61

Si
0,26

Mn
P
S
Cr
0,77 0,010 0,008 0,25

Ni
0,10

Mo
0,04

V
0,00

Cu
Al
B
0,12 0,029 0,0001

Fe
ost.

Slika 6: Naprava za razrez materiala TruLaser 5030 [14]

3.1 Določevanje premenskih temperatur Ac1 in Ac3
3.1.1 S pomočjo kalilne vrste
Za določitev temperatur toplotnih obdelav jekla C60 moramo poznati temperaturi premen Ac1
in Ac3. Temperature premen lahko določimo z naslednjimi preiskovalnimi metodami:


DTA analizo (merimo spremembo energije),



dilatometrijo (merimo spremembo dimenzije),



rentgensko strukturno analizo (XRD),



kvantitativno mikrostrukturno analizo in



preizkusom kalilne vrste.
8

V našem primeru smo se odločili za preizkus kalilne vrste, s katerim smo posredno iz merjenja
trdot ugotavljali, kakšna je občutljivost jekla na predgretje. Preizkus kalilne vrste je potekal
tako, da smo vzorce kvadratnega preseka v komorni peči Bosio (Slika 7) segreli na 650 ºC,
660 ºC, 670 ºC, 680 ºC, 690 ºC, 700 ºC, 710 ºC, 720 ºC, 730 ºC, 740 ºC, 760 ºC, 770 ºC, 780
ºC, 790 ºC, 800 ºC, 810 ºC, 820 ºC, 830 ºC, 850 ºC in 870 ºC. Vzorce smo na določeni
temperaturi zadržali 36 minut, nato pa jih hitro ohladili v slanici.
Čas segrevanja je eden izmed glavnih pogojev za uspešno opravljanje tega preizkusa, saj je ena
izmed osnovnih zahtev, da je temperatura po celotnem vzorcu čim bolj enakomerna. Postopek
segrevanja vzorca je sestavljen iz dveh korakov: segrevanja na željeno temperaturo in
izenačevanja temperature med površino in notranjostjo vzorca. Dejavniki, od katerih je odvisen
celotni čas segrevanja, so: velikost in oblika vzorca, vrsta jekla in toplotna kapaciteta peči. Čas
celotnega segrevanja smo določili na podlagi podatkov iz Metalurškega priročnika [5], v
katerem je navedeno, da je za tanjše kose z debelino pod 25 mm čas, ki je potreben za
homogenizacijo enega milimetra materiala, tri minute. Ker je debelina naših vzorcev znašala
12 mm, smo čas segrevanja izračunali 36 minut.

Slika 7: Komorna peč Bosio

Po hitrem ohlajanju v slanici smo vzorce ročno obrusili na brusnem papirju (Slika 8), nato pa
izmerili trdoto po Rockwellu (HRC) z napravo Zwick (Slika 9).
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Na osnovi pridobljenih rezultatov smo naredili diagram, ki prikazuje trdoto v odvisnosti od
temperature (HRC = f(T)), in na podlagi sprememb trdote določili temperaturi premen Ac1 in
Ac3.

Slika 8: Ročno brušenje vzorcev

Slika 9: Merilnik trdote Zwick

3.1.2 Z uporabo empiričnih enačb
Temperaturi Ac1 in Ac3 se ne določita le s preiskovalnimi metodami, temveč obstajajo tudi
empirične enačbe za izračun le-teh. Izračuni oz. enačbe temeljijo na kemični sestavi jekla. Jeklo
je zlitina, ki poleg dveh najpomembnejših elementov železa in ogljika vsebuje tudi druge
elemente, kot so: silicij, fosfor, aluminij, krom, molibden, vanadij, mangan, nikelj in kobalt. Ti
elementi različno vplivajo na temperaturi premen. Za elemente mangan, nikelj, kobalt in ogljik
je značilno, da nam temperaturo premene Ac1 pomaknejo k nižjim temperaturam, medtem ko
nam elementi, kot so silicij, fosfor, aluminij, krom, molibden in vanadij, temperaturo premene
Ac1 pomaknejo k višjim temperaturam. V literaturi obstaja veliko enačb, ki različno zajemajo
vpliv elementov na premenske točke. Stojne točke oz. premene pa se ne pojavljajo vedno pri
isti temperaturi, temveč je to odvisno od procesa segrevanja in ohlajanja. Ta pojav imenujemo
termična histereza. V primeru neravnotežnega ohlajanja se nam stojne točke pomaknejo k
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nižjim temperaturam, če pa material neravnotežno segrevamo, je pojav histereze ravno
nasproten. To anomalijo lahko vidimo pri premenski točki Ac3 (proces segrevanja) in Ar3 (proces
ohlajanja) na Sliki 10. [10]

Slika 10: Dilatometrska krivulja za čisto železo [15]
3.1.2.1 Enačbe za izračun premenske točke Ac1

Enačba po Tottenu [12]:
Ac1 (°C) = 739 − 22(%𝐶) + 2(%𝑆𝑖) − 7(%𝑀𝑛) + 14(%𝐶𝑟) + 13(%𝑀𝑜) + 13(𝑁𝑖) +
20(%𝑉)

(en. 2)

Enačba po Kariyi [16]:
Ac1 (°C)= 754,83 − 32,25(%𝐶) − 17,76(%𝑀𝑛) + 23,32(%𝑆𝑖) + 17,3(%𝐶𝑟) +
4,51(%𝑀𝑜) + 15,62(%𝑉)

(en. 3)

Enačba po Trzaskiju [16]:
Ac1 (°C) = 739 − 22,8(°%𝐶) − 6,8(%𝑀𝑛) + 18,2(%𝑆𝑖) + 11,7(%𝐶𝑟) − 15(%𝑁𝑖) −
6,4(%𝑀𝑜) − 5(%𝑉) − 28(%𝐶𝑢)

(en. 4)
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Enačba po Andrewsu [17]:
Ac1 (°C) = 723 − 10,7(%𝑀𝑛) − 13,9(%𝑁𝑖) + 29(%𝑆𝑖) + 16,9(%𝐶𝑟) + 290(%𝐴𝑠) +
6,38(%𝑊)

(en. 5)

Enačba po Kasatkinu [16]:
Ac1 (°C) = 723 − 7,08(%𝑀𝑛) + 37,7(%𝑆𝑖) + 18,1(%𝐶𝑟) + 44,2(%𝑀𝑜) + 8,95(%𝑁𝑖) +
50,1(%𝑉) + 21,7(%𝐴𝑙) + 3,18(%𝑊) + 297(%𝑆) − 830(%𝑁) − 11,5(%𝐶 ∗ %𝑆𝑖) −
14(%𝑀𝑛 ∗ 𝑆𝑖) − 3,1(%𝑆𝑖 ∗ 𝐶𝑟) − 57,9(%𝐶 ∗ %𝑀𝑜) − 15,5(%𝑀𝑛 ∗ %𝑀𝑜) −
5,28(%𝐶 ∗ %𝑁𝑖) − 6(%𝑀𝑛 ∗ %𝑁𝑖) + 6,77(%𝑆𝑖 ∗ %𝑁𝑖) − 0,8(%𝐶𝑟 ∗ %𝑉) −
27,4(%𝐶 ∗ %𝑉) + 30,84(%𝑀𝑜 ∗ 𝑉) − 0,84(%𝐶𝑟 ∗ 2) − 3,46(%𝑀𝑜 ∗ 2) −
0,46(%𝑁𝑖 ∗ 2) − 28(%𝑉 ∗ 2)

(en. 6)

Enačba po Hougardyju [16]:
Ac1 (°C)= 739 − 22(%𝐶) − 7(%𝑀𝑛) + 2(%𝑆𝑖) + 14(%𝐶𝑟) + 13(%𝑀𝑜) − 13(%𝑁𝑖)
(en. 7)
3.1.2.2 Enačbe za izračun premenske točke Ac3
Enačba po Parku [16]:
Ac3 (°C) = 955 − 350(%𝐶) − 25(%𝑀𝑛) + 51(𝑆𝑖) + 106(%𝑁𝑏) + 100(%𝑇𝑖) +
68(%𝐴𝑙) − 11(%𝐶𝑟) − 33(%𝑁𝑖) − 16(%𝐶𝑢) + 67(𝑀𝑜)

(en. 8)

Enačba po Hougardyju [16]:
Ac3 (°C) = 902 − 255(%𝐶) − 11(𝑀𝑛) + 19(%𝑆𝑖) − 5(%𝐶𝑟) + 13(%𝑀𝑜) − 20(%𝑁𝑖) +
55(%𝑉)

(en. 9)

Enačba po Andrewsu [17]:
Ac3 (°C)= 910 − 203√(%𝐶) − 15,2(%𝑁𝑖) + 44,7(%𝑆𝑖) + 104(%𝑉) + 31,5(%𝑀𝑜) +
13,1(%𝑊)

(en. 10)
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3.2 Toplotna obdelava
Ker v diplomski nalogi preučujemo vpliv toplotne obdelave na sferoidizacijo jekla C60, smo
pred sferoidizacijskim žarjenjem material različno toplotno obdelali, in sicer kalili v slanici in
olju ter normalizirali. Končni produkt teh obdelav so različne izhodiščne mikrostrukture, ki
imajo različen vpliv na sferoidizacijo jekla C60.
Pri vseh toplotnih obdelavah smo vzorce segrevali v elektrouporovni komorni peči Bosio na
zraku (Slika 7). Čas segrevanja je bil enak kot pri preizkusu kalilne vrste (36 minut) zaradi
enakih dimenzij vzorcev. Za vsako toplotno obdelavo je bilo potrebno določiti optimalno
temperaturo, to je: temperaturo kaljenja, normalizacije in sferoidizacijskega žarjenja.
Temperaturi kaljenja in normalizacije smo določili na podlagi temperature Ac3:
T normalizacije (°C) = Ac3 + (30 °C do 50 °C)

(en. 11)

T kaljenja (°C) = Ac3 + (20 °C do 40 °C)

(en. 12)

Temperaturo sferoidizacijskega žarjenja pa na osnovi temperature Ac1:
T sferoidizacije (°C) = Ac1 – 10 °C

(en. 13)

Lahko pa temperaturo sferoidizacije določimo po empiričnih enačbah, glede na kemično
sestavo jekla. Ena od teh je enačba po Tottenu [12]:
T sferoidizacije (°C) = 705 + 20(%𝑆𝑖 − %𝑀𝑛 + %𝐶𝑟 − %𝑀𝑜 − %𝑁𝑖 + %𝑊) + 100(%𝑉)
(en. 14)
Vzorce z različno izhodiščno mikrostrukturo smo nato sferoidizacijsko žarili različno časovno
obdobje: 1h, 2h, 4h, 8h, 16h in 24h. Žarjenje vzorcev je prav tako potekalo v komorni peči na
zraku.
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3.3 Določevanje hitrosti ohlajanja v ohlajevalnih medijih
Pri toplotni obdelavi ima velik vpliv na mikrostrukturo ohlajevalna hitrost. Ta je predvsem
odvisna od medija, v katerem ohlajamo material. Kot kalilni medij lahko uporabljamo slanico
(t. j. vodno raztopino soli z različno vsebnostjo NaCl), vodo, polimerne raztopine, mineralna
olja, solne kopeli, zrak ali inertne pline. Slika 11 prikazuje vpliv različnih ohlajevalnih hitrosti
na razvoj mikrostrukture pri transformaciji avstenita.

Slika 11: CCT diagram evtektoidnega jekla [18]

3.3.1 Določevanje hitrosti ohlajanja v industrijskih kalilnih oljih po standardu
ISO 9950
V praksi določimo hitrost ohlajanja s standardnimi preizkusi. Pogosto je v uporabi
standardizirana metoda, ki je določena po standardu ISO 9950 in je namenjena za določevanje
ohlajevalnih hitrosti v kalilnih oljih.
Ta mednarodni standard podrobneje opiše izvajanje tega laboratorijskega testa, pri katerem se
uporablja posebna merilna sonda iz nikljeve zlitine INKONEL (Slika 12 a). S preizkusom lahko
določamo ohlajevalne značilnosti različnih olj, pri pogojih, ki jih določa standard. Zavedati se
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moramo, da izvajanje tega preizkusa poteka v laboratorijskih pogojih, zato ne moremo delati
korelacij med rezultati tega testa in testi, ki so opravljeni v industrijskih pogojih, saj so razlike
med njimi prevelike.
Merilni sklop (Slika 12 b), ki ga uporabljamo pri meritvi, je sestavljen iz merilne sonde,
termoelementa in podporne cevi.

Slika 12: Shema merilnega sklopa za merjenje ohlajevalne hitrosti; a) merilna sonda; b) merilni sklop
[povzeto po 12]
Sonda je cilindrične oblike premera 12,5 mm in dolžine 66 mm. V centru sonde je izvrtina
dolžine 40 mm in luknja premera 4 mm, v katero vstavimo termoelement, ki je namenjen
merjenju spremembe temperature v odvisnosti od časa. Sondo nadalje segrevamo v komorni
peči do temperature, ki jo določa standard, ta znaša 850 °C. Ko termoelement doseže zahtevano
temperaturo, celotni merilni sklop potopimo v fiksno količino kalitvenega olja, ki ga testiramo.
V trenutku, ko termoelement potopimo v olje, se sprememba v temperaturi v centru sonde
zabeleži kot funkcija časa. Podatki, ki jih dobimo s preizkusom, se uporabijo za ocenitev
ohlajevalne hitrosti medija. Prenos sonde iz peči v ohlajevalni medij mora biti izveden v ne več
kot dveh sekundah, po možnosti z avtomatskim mehanizmom. Po prenosu merilnega sklopa iz
peči v medij je priporočljivo, da je sonda potopljena v centru posode, kjer je kalilno olje.
Standard nam določa, da sta v posodi dva litra testiranega olja. [19]
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3.3.2 Merjenje hitrosti ohlajanja v različnih ohlajevalnih medijih
Po standardu ISO 9950 smo izmerili hitrost ohlajanja v kalilnem olju DURIXOL 4, v slanici in
na zraku. Ta standard opisuje le merjenje hitrosti ohlajanja v olju, v našem primeru pa smo ga
uporabili tudi za merjenje ohlajevalne hitrosti v slanici in na zraku. Standard predpisuje, da sta
merilna sonda in podporna cev iz nikljeve zlitine INKONEL, vendar smo se zaradi težav pri
dobavi tega materiala odločili izbrati druge zlitine. Za merilno sondo smo izbrali visoko
temperaturno obstojno avstenitno nerjavno jeklo oznake W. Nr. 1.4841. Podporno cev pa smo
naredili iz kislinsko-obstojnega avstenitnega nerjavnega jekla oznake W. Nr. 1.4404. Kemični
sestavi teh jekel sta prikazani v Tabelah 2 in 3.
Tabela 2: Okvirna kemična sestava jekla W. Nr. 1.4841 (mas %)
C

Si

Mn

Ni

P

S

Cr

N

≤ 0,2

1,5 do 2,5

≤2

19-22

≤ 0,045

≤ 0,015

24 do 26

≤ 0,11

Tabela 3: Okvirna kemična sestava jekla W. Nr. 1.4404 (mas %)
C
≤ 0,03

Si
≤1

Mn
≤2

Ni
10-13

P
≤ 0,045

S
≤ 0,015

Cr

Mo

N

16,5-18,5

2-2,5

≤ 0,11

Merilno sondo smo izdelali na univerzalni stružnici Kikinda AC280 (Slika 13).

Slika 13: Izdelava merilne sonde na univerzalni stružnici
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Merilno sondo oz. celotni merilni sklop, s katerim smo izvajali meritve ohlajevalnih hitrosti,
lahko vidimo na Sliki 14.

Slika 14: Merilni sklop za merjenje ohlajevalne hitrosti
Merjenje ohlajevalne hitrosti smo izvajali po naslednjih korakih:


sestava merilnega sklopa (merilna sonda, termoelement in podporna cev);



segrevanje sklopa v komorni peči Bosio do temperature 800 °C. Segrevanje ni potekalo
pri standardni temperaturi 850 °C, temveč smo izbrali temperaturo toplotnih obdelav:
kaljenja in normalizacije;



aktiviranje programa Adam 5.0, s katerim smo preko termoelementa spremljali
spremembo temperature v odvisnosti od časa;



aktiviranje naprave za shranjevanje podatkov Agilent 34970 A;



prenos sonde iz peči v ohlajevalni medij (Slika 15);



risanje grafov, iz katerih smo določili ohlajevalne hitrosti pri različnih medijih.

Slika 15: Prikaz merjenja ohlajevalne hitrosti
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3.4 Metalografska priprava vzorcev
Za analizo mikrostrukture je potrebna metalografska priprava vzorcev. Da preprečimo napake,
ki bi negativno vplivale na oceno mikrostrukture, moramo vzorce zanesljivo in kakovostno
pripraviti po naslednjem vrstnem redu: razrez vzorcev, vlaganje vzorcev v maso (zaradi lažje
priprave obrusov), brušenje, poliranje, oksidno poliranje, jedkanje in čiščenje obrusov z
alkoholom. Vzorce smo najprej razrezali z rezalko, nato pa je priprava obrusov potekala na
napravi Struers (Slika 16), na kateri smo izvedli postopek brušenja in poliranja. Med postopkom
brušenja smo uporabljali satovje MD piano 220, brusni papir gradacije 320 in satovje Allegro
z delci velikosti 9 µm. Za poliranje pa smo uporabljali polirno tkanino MD-Dur z diamantnimi
delci velikosti 3 µm in tkanino MD-Nap z diamantnimi delci velikosti 1 µm. Na koncu smo
vzorce še oksidno polirali na tkanini MD-Chem z delci SiO2 velikosti 0,25 µm. Za vsako
operacijo je bilo potrebno določiti parametre, kot so sila, čas in hitrost vrtenja (Tabela 4), pri
katerih smo opravljali brušenje in poliranje. Sledilo je jedkanje z jedkalom z 2 % Nitalom, ki
je raztopina alkohola in dušikove kisline. [24]
Tabela 4: Izbrani parametri brušenja in poliranja
MD piano

Brus. papir

Allegro

MD-Dur

MD-Nap

MD-chem

Sila [N]

25

30

20

25

20

15

Lubrikant

voda

voda

Zelen

Zelen

Zelen

OP-S

Obrati

300

300

150

150

150

150

3

5

7

7

3

2

[Rpm]
Čas [min]

Slika 16: Naprava proizvajalca Struers za brušenje in poliranje vzorcev
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3.5 Vrstična elektronska mikroskopija
Analizo mikrostrukture jekla smo opravili na vrstičnem elektronskem mikroskopu Joel JSM
5610 (SEM). Pri tem mikroskopu se za opazovanje površine uporablja elektronski curek. Kratka
valovna dolžina elektronov omogoča velike povečave (10.000-krat in tudi več). Vir elektronov
je elektronska puška, v kateri je katoda, ki emitira elektrone. Ta je nameščena na zgornjem delu
mikroskopa (Slika 17). Mikroskop ima tudi senzorje za sekundarne in povratno sipane
elektrone. Sekundarni elektroni izhajajo iz tanke površinske plasti trdnega vzorca in kažejo
sliko oblike površine, kar je primerno za analizo jedkanih metalografskih vzorcev. [20]
V našem primeru smo za opazovanje uporabljali sekundarne elektrone pri pospeševalni
napetosti 20 kV.

Slika 17: Vrstični elektronski mikroskop Joel JSM 5610

3.6 Merjenje trdote
Po pregledu obrusov je sledilo merjenje trdote po Vickersu; tako smo ugotovili spreminjanje
trdote glede na različne čase žarjenja. Merjenje smo izvedli na napravi Shimatzu s 500 g težko
obremenitvijo, čas vtiskavanja pa je znašal 10 s. Na vsakem vzorcu smo izvedli tri meritve ter
izračunali povprečno trdoto vzorca.
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4. REZULTATI IN DISKUSIJA
4.1 Preizkus kalilne vrste
Jeklu C60 smo določili premeni Ac1 in Ac3 iz krivulje kalilne vrste, ki prikazuje trdoto v
odvisnosti od temperature, s katere so bili vzorci hitro ohlajani v slanici (Slika 18). Na vsakem
vzorcu so bile opravljene štiri meritve trdote (Tabela 5) po Rockwellu (HRC).

Tabela 5: Povprečna trdota vzorcev
Temperatura
650 °C
660 °C
670 °C
680 °C
690 °C
700 °C
710 °C
720 °C
730 °C
740 °C
760 °C
770 °C
780 °C
790 °C
800 °C
810 °C
820 °C
830 °C
850 °C
870 °C

Meritev 1
27
28,5
28
28,5
28
28,5
25
28
59
66
65
65,5
64
65,5
65
65,5
64,5
64
65,5
64

Meritev 2
31
28
28,5
27,5
27,5
27
26,5
28
58,5
65
65
65
65
65
66
66
65
65
66
65

Trdota (HRC)
Meritev 3
28
29
28
29
28,5
27,5
26
28
58
65
65,5
66
64,5
64,5
65.5
66,5
65
65,5
65
65,5

Meritev 4
29
29
28,5
28,5
29
28
25
28
58
66
65
65,5
65
65,5
66
65,5
66
65
65
65

Povprečje
28,8
28,6
28,3
28,4
28,3
27,8
25,6
28
58,4
65,5
65,1
65,5
64,6
65,1
65,6
65,9
65,1
64,9
65,4
64,9

20

70

Ac3

65
60

Trdota [HRC]

55
50
45
40
35
30
25

Ac1

20
640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

Temperatura [ °C]
Slika 18: Krivulja kalilne vrste (HRC = f(t))

Z grafa (HRC = f(T)) smo razbrali, da je premenska točka Ac1 za izbrano jeklo pri 710 °C,
premenska točka Ac3 pa pri 740 °C. Optimalne temperature toplotnih obdelav smo določili po
enačbah 11, 12 in 13 in te znašajo: T kaljenja = 780 °C, T normalizacije = 780 °C in T sferoidizacije = 700
°C.
Jeklo C60 je dobavljeno v normaliziranem stanju in ima na začetku perlitno feritno
mikrostrukturo. Pri temperaturi blizu Ac1 pride do rahlega padca trdote, ki ga lahko pripišemo
hitrejši difuziji in večji topnosti ogljika v feritu, kar lahko privede do delne sferoidizacije
cementita. Nad to temperaturo pa vse do temperature Ac3 pa se trdota postopoma zvišuje zaradi
vedno večjega deleža martenzita, ki nastane pri transformaciji avstenita pri hitrem ohlajanju v
slanici.
Pri temperaturah nad Ac3 je sprememba trdote zanemarljiva, saj se je celotni avstenit pri
ohlajanju v slanici transformiral v martenzit.
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4.2 Izračun premenskih temperatur Ac1 in Ac3
Premenski temperaturi Ac1 in Ac3 lahko izračunamo z uporabo empiričnih enačb. Pri tem si
pomagamo s kemično sestavo jekla, ki je podana v Tabeli 1.

4.2.1 Izračun premenske točke Ac1
Enačba po Tottenu [12]:
Ac1 (°C) = 739 − 22 ∗ 0,61 + 2 ∗ 0,26 − 7 ∗ 0,77 + 14 ∗ 0,25 + 13 ∗ 0,04 + 13 ∗ 0,1 +
20 ∗ 0 = 736,81°𝐶
Enačba po Kariyi [16]:
Ac1 (°C)= 754,83 − 32,25 ∗ 0,61 − 17,76 ∗ 0,77 + 23,32 ∗ 0,26 + 17,3 ∗ 0,25 + 4,51 ∗
0,04 + 15,62 ∗ 0 = 732,05 °𝐶
Enačba po Trzaskiju [16]:
Ac1 (°C) = 739 − 22,8 ∗ 0,61 − 6,8 ∗ 0,77 + 18,2 ∗ 0,26 + 11,7 ∗ 0,25 − 15 ∗ 0,1 − 6,4 ∗
0,04 − 5 ∗ 0 − 28 ∗ 0,12 = 723,78 °𝐶
Enačba po Andrewsu [17]:
Ac1 (°C) = 723 − 10,7 ∗ 0,77 − 13,9 ∗ 0,1 + 29 ∗ 0,26 + 16,9 ∗ 0,25 + 290 ∗ 0 + 6,38 ∗
0 = 725,14 °𝐶
Enačba po Kasatkinu [16]:
Ac1 (°C) = 723 − 7,08 ∗ 0,77 + 37,7 ∗ 0,26 + 18,1 ∗ 0,25 + 44,2 ∗ 0,04 + 8,95 ∗ 0,1 +
50,1 ∗ 0 + 21,7 ∗ 0,029 + 3,18 ∗ 0 + 297 ∗ 0,008 − 830 ∗ 0 − 11,5 ∗ (0,61 ∗ 0,26) − 14 ∗
(0,77 ∗ 0,26) − 3,1 ∗ (0,26 ∗ 0,25) − 57,9 ∗ (0,61 ∗ 0,04) − 15,5 ∗ (0,77 ∗ 0,04) − 5,28 ∗
(0,61 ∗ 0,1) − 6 ∗ (0,77 ∗ 0,1) + 6,77 ∗ (0,26 ∗ 0,1) − 0,8 ∗ (0,25 ∗ 0) − 27,4 ∗
(0,61 ∗ 0) + 30,84 ∗ (0,04 ∗ 0) − 0,84 ∗ (0,25 ∗ 2) − 3,46 ∗ (0,04 ∗ 2) − 0,46 ∗
(0,1 ∗ 2) − 28 ∗ (0 ∗ 2) = 729,43 °𝐶
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Enačba po Hougardyju [16]:
Ac1 (°C)= 739 − 22 ∗ 0,61 − 7 ∗ 0,77 + 2 ∗ 0,26 + 14 ∗ 0,25 + 13 ∗ 0,04 − 13 ∗ 0,1 =
723,43 °𝐶
Iz rezultatov razberemo, da je eksperimentalno določeni temperaturi Ac1 (710 °C) najbližje
izračun po Hougardyju. Izračunana temperatura je 723,43 °C, kar pomeni, da je razlika med
izbrano in izračunano temperaturo premene 13,43 °C. Največja razlika pa je 26,81 °C po
Tottenovem izračunu.

4.2.2 Izračun premenske točke Ac3
Enačba po Parku [16]:
Ac3 (°C) = 955 − 350 ∗ 0,61 − 25 ∗ 0,77 + 51 ∗ 0,26 + 106 ∗ 0 + 100 ∗ 0 + 68 ∗ 0,029 −
11 ∗ 0,25 − 33 ∗ 0,1 − 16 ∗ 0,12 + 67 ∗ 0,04 = 732,19 °𝐶
Enačba po Hougardyju [16]:
Ac3 (°C) = 902 − 255 ∗ 0,61 − 11 ∗ 0,77 + 19 ∗ 0,26 − 5 ∗ 0,25 + 13 ∗ 0,04 − 20 ∗ 0,1 +
55 ∗ 0 = 740,19 °𝐶
Enačba po Andrewsu [17]:
Ac3 (°C)= 910 − 203√0,61 − 15,2 ∗ 0,1 + 44,7 ∗ 0,26 + 104 ∗ 0 + 31,5 ∗ 0,04 + 13,1 ∗
0 = 762.81 °𝐶
Izračuni so pokazali, da je najmanjša razlika med eksperimentalno in izračunano temperaturo
premene Ac3 le 0,19 °C (enačba po Hougardyju). Največja razlika pa je po enačbi Andrewsa, ta
je 22,81 °C.
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4.3 Določevanje maksimalne hitrosti ohlajanja
Maksimalno hitrost ohlajanja v različnih medijih smo določili po standardu ISO 9950. [19]
Za merjenje smo potrebovali: merilni sklop (merilna sonda, termoelement in podporna cev),
komorno peč, računalnik, računalniški program Adam 5.0 in napravo za shranjevanje podatkov.
Meritve smo izvedli v časovnih intervalih 50 milisekund. Med merjenjem je olje imelo 25 °C
slanica 20,4 °C (slanica je bila narejena iz kamene soli), zrak pa 25 °C. Sonda je bila med
merjenjem postavljena vertikalno s podpornim nosilcem, s katerim smo ustvarili enako hitrost
in globino potopitve pri vseh meritvah. Ko smo merilno sondo prestavili iz peči v medij so se
podatki o spremembi temperature preko termoelementa shranjevali z napravo Agilent 34970 A.
Podatki so nam služili za konstrukcijo diagramov, ki prikazujejo odvisnost temperature od časa
(T = f(t)), (Slika 19,21 in 23).
Za izris grafa, ki nam prikazuje spremembo temperature v odvisnosti od ohlajevalne hitrosti,
smo izračunali ohlajevalno hitrost kot odvod temperature po času. Iz grafov (Slika 20, 22 in 24)
smo določili maksimalne hitrosti ohlajanja. Maksimalna hitrost ohlajanja v olju je znašala 25,86
°C/s pri temperaturi 589 °C, v slanici 70,4 °C/s pri temperaturi 657,56 °C in na zraku 3,75 °C/s
pri 781,3 °C. Pri začetnih poskusih merjenja smo imeli težave z udiranjem vode med navojno
zvezo merilne sonde in podporno cevjo. Prisotnost vode se je pokazala v nihanju krivulje
ohlajevalne hitrosti, kar smo preprečili z bakreno podložko med merilno glavo in ohišjem.
Iz rezultatov razberemo, da je hitrost ohlajanja močno odvisna od izbranega kalilnega sredstva.
Tem bolj strmo krivuljo spremembe temperature v odvisnosti od časa imamo, večja je hitrost
ohlajanja medija. Če ohlajanje materiala poteka v vodi, slanici ali v olju, se na površini vročega
jekla tvori neprekinjena plast pare, ki služi kot izolacija, zaradi česar ne pride do neposrednega
stika med materialom in kalilnim sredstvom. Toplotna izolacija jekla privede do tega, da hitrost
ohlajanja ni največja na začetku ohlajanja, temveč takrat, ko se jeklo dovolj ohladi in pride do
mehurjastega vrenja, ki nam razbije toplotno izolacijsko plast. [21]
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Slika 19: Sprememba temperature v odvisnosti od časa pri ohlajanju v olju
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Slika 20: Ohlajevalna krivulja (olje)
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Slika 21: Sprememba temperature v odvisnosti od časa pri ohlajanju v slanici

800
700

Temperatura [°C]

600
500
400
300
200
100
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ohlajevalna hitrost [°C/s]
Slika 22: Ohlajevalna krivulja (slanica)
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Slika 23: Sprememba temperature v odvisnosti od časa pri ohlajanju na zraku
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Slika 24: Ohlajevalna krivulja (zrak)
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4.4 Vrstična elektronska mikroskopija
4.4.1 Mikrostrukturna analiza toplotno obdelanih vzorcev
Jeklo C60 smo pred sfereoidizacijskim žarjenjem različno toplotno obdelali, tako da smo ga
kalili v slanici in olju ter normalizirali. Najprej smo naredili mikrostrukturno analizo izhodnega
stanja, torej po toplotni obdelavi, nato še po različnih časih sferoidizacijskega žarjenja. Slike so
posnete na vrstičnem elektronskem mikroskopu pri 2500-kratni povečavi.
4.4.1.1 Mikrostruktura vzorcev po kaljenju v slanici
Mikrostruktura po kaljenju v slanici je letvast martenzit, čigar delež je praktično 100 % (Slika
25).

Slika 25: Mikrostruktura jekla, kaljenega v slanici; letvast martenzit
4.4.1.2 Mikrostruktura vzorcev po kaljenju v olju
Pri kaljenju v olju je delež letvastega martenzita nekoliko manjši, saj se je zaradi nižje
ohlajevalne hitrosti del avstenita transformiral v perlit, kar je privedlo do nastanka perlitnih
kolonij.

Slika 26: Mikrostruktura jekla, kaljenega v olju; letvast martenzit in perlit
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Na nekaterih mestih je opažen tudi Widmannstättenski ferit. Delež letvastega martenzita smo
ocenili na 95 % (Slika 26).

4.4.1.3 Mikrostruktura vzorcev po normalizaciji
Z normalizacijo smo dosegli najnižje hitrosti toplotne obdelave, zaradi tega se ta mikrostruktura
v primerjavi s prejšnjima bistveno razlikuje. Mikrostruktura je iz približno 85 % lamelarnega
perlita in 15 % ferita (Slika 27).

Slika 27: Mikrostruktura normaliziranega jekla; lamelaren perlit in ferit

4.4.2 Mikrostrukturna analiza vzorcev po sferoidizacijskem žarjenju
Toplotni obdelavi je sledilo sferoidizacijsko žarjenje, ki smo ga izvajali pri različnih časih
zadrževanja na temperaturi žarjenja. Mikrostrukture različno toplotno obdelanih vzorcev po
različnih časih sferoidizacijskega žarjenja so prikazane na Slikah 28, 29 in 31.

4.4.2.1 Mikrostruktura vzorcev, kaljenih v slanici po sferoidizacijskem žarjenju
V mikrostrukturi vzorcev, kaljenih v slanici, se po eni uri sferoidizacijskega žarjenja opazijo
ostanki martenzitnega habitusa, v večini pa prevladuje ferit in enakomerno porazdeljen
cementit (Fe3C) (Slika 28 a). Večji delci cementita se nahajajo na mejah prvotnih avstenitnih
zrn, manjši delci pa po mejah bivših martenzitnih letev. Ker je martenzit prenasičena trdna
raztopina ogljika v Fe- s povečano gostoto dislokacij do 1016 /m-2, je pri sobni temperaturi
termodinamično nestabilen, pri povišanih temperaturah pa zato v mikrostrukturi pospešeno
potekajo številni procesi. Najpomembnejši je razpad majhne količine zaostalega avstenita v
ferit in cementit, temu sledi nastanek cementita iz ogljika, ki je bil segregiran v dislokacijah.
Pri višjih temperaturah (med 500 °C in 600 °C) se v kaljenem jeklu izvrši poprava z
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zmanjševanjem gostote dislokacij, pri temperaturah do 700 °C pa se izvrši notranja
rekristalizacija kristalnih zrn, tako da ferit, ki je še imel habitus martenzita preide v poligonalno
obliko. Končna mikrostruktura žarjenja pri teh temperaturah je tako iz poligonalnih zrn ferita
in poliedričnih cementitnih zrn. [23]
Takšno mikrostrukturo opazimo že po eni uri žarjenja. Mikrostruktura se po dveh urah
sferoidizacijskega žarjenja ni bistveno spremenila (Slika 28 b). Do manjših razlik je prišlo šele
po štirih urah, ko so nekateri delci cementita postali nekoliko večji (Slika 28 c), kar pa je bolj
očitno po osmih urah žarjenja (Slika 28 d). Ta pojav imenujemo Ostwaldovo zorenje, pri čemer
večji delci cementita (Fe3C) rastejo na račun manjših cementitnih delcev.
Rast ali t. i. Ostwaldovo zorenje pomeni proces, kjer povprečna velikost delcev sekundarne faze
narašča s časom pri navidezno konstantnem volumskem deležu te faze. Gonilna sila za ta proces
je zmanjšanje proste energije sistema zaradi zmanjšanja skupne notranje mejne površine in s
tem zmanjšanja celotne površinske energije. Kinetika zorenja oz. rasti delcev je odvisna od
načina difuzije atomov topljenca med delci oz. od transportnega mehanizma. Najpogosteje
prevladuje volumska difuzija, pogosto pa tudi difuzija po mejah zrn ali pa difuzija po napakah
v kristalni mreži (dislokacije). [22]
Rast cementitih delcev je z daljšim časom žarjenja postala vedno bolj intenzivna (Slika 28 e in
f), največji cementitni delci so bili veliki od enega µm do dveh µm. Do razlik je prihajalo tudi
v velikosti feritnih zrn, saj so se ta z daljšim časom žarjenja večala.

4.4.2.2 Mikrostruktura vzorcev, kaljenih v olju po sferoidizacijskem žarjenju
Mikrostruktura jekla, kaljenega v olju (Slika 29), se po sferoidizacijskem žarjenju ni bistveno
razlikovala od mikrostrukture, pri kateri so bili vzorci kaljeni v slanici. To pa pomeni, da so
tudi procesi med sferoidizacijskim žarjenjem zelo podobni. Manjša razlika je bila opažena v
mikrostrukturi jekla pri času sferoidizacijskega žarjenja ena ura (Slika 29 a). Opažena so bila
mesta, kjer ni prišlo do popolne sferoidizacije cementita, saj je bil cementit še vedno v obliki
lamel, ki so posledica ostankov perlitnih kolonij, ki so nastale zaradi kaljenja v olju. Pri osmih
urah žarjenja (Slika 29 d) je bilo opaženo, da drobni cementitni delci niso izločeni le po prvotnih
martenzitnih letvah, ampak so bolj naključno razporejeni v feritnem zrnu. Z daljšimi časi
žarjenja smo v mikrostrukturi opazili proces Ostwaldovega zorenja, s katerim so se večali delci
cementita.
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Slika 28: Mikrostrukture jekla, kaljenega v slanici po različnih časih sferoidizacijskega žarjenja a) 1 ura,
b) 2 uri, c) 4 ure, d) 8 ur, e) 16 ur in f) 24 ur
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Slika 29: Mikrostrukture jekla, kaljenega v olju po različnih časih sferoidizacijskega žarjenja a) 1 ura, b)
2 uri, c) 4 ure, d) 8 ur, e) 16 ur in f) 24 ur
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4.4.2.3 Mikrostruktura normaliziranih vzorcev po sferoidizacijskem žarjenju
V mikrostrukturi normaliziranega jekla je delež sferoidiziranega cementita po eni uri žarjenja
(Slika 31 a) le 20 %, preostali cementit je bil še vedno v obliki lamel. Pri tem je bilo opaženo,
da se je na mejah feritnih zrn pojavil terciarni cementit. Delež sferoidizacije cementita v
odvisnosti od časa žarjenja je bil določen s Slike 31. Iz mikrostrukture smo določili, da je delež
sferoidizacije po dveh urah žarjenja 30 % (Slika 31 b), po štirih in osmih urah 50 % (Slika 31
c in d), po šestnajstih urah 60 % (Slika 31 e), po najdaljšem času žarjenja pa 80 % (Slika 31 f).
Proces Ostwaldovega zorenja smo zasledili šele po šestnajstih urah žarjenja, pri tem pa so bili
največji cementitni delci velikosti tudi do 3 µm. Po analizi mikrostrukture smo ugotovili, da
sferoidizacija cementita tudi po štiriindvajsetih urah žarjenja ni v celoti zaključena, saj je še
vedno prisoten cementit v obliki lamel. Prav tako v tem primeru opazimo področja ferita brez
cementitnih zrn, kar pomeni, da je rezultat sferoidizacijskega žarjenja manj homogena
mikrostruktura kot po kaljenem stanju. Ker smo delež sferoidiziranega cementita določili le pri
normaliziranih vzorcih, smo narisali diagram, ki prikazuje padec trdote vzorcev v odvisnosti od
deleža sferoidiziranega cementita (Slika 30). Na Sliki 30 vidimo, da mora biti za doseganje
nizke trdote jekla s perlitno-feritno mikrostrukturo delež sferoidiziranih cementitnih lamel vsaj
80 %.
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Slika 30: Trdota v odvisnosti od deleža sferoidiziranega cementita
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Slika 31: Mikrostrukture normaliziranega jekla po različnih časih sferoidizacijskega žarjenja a) 1 ura, b)
2 uri, c) 4 ure, d) 8 ur, e) 16 ur in f) 24 ur
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4.5 Merjenje trdote
Na napravi Shimatzu smo izmerili trdoto vzorcev po metodi Vickers. Trdoto smo izmerili
sferoidizacijsko žarjenim, kakor tudi kaljenim in normaliziranim vzorcem, ter primerjali razliko
v trdotah (Tabele 6, 7 in 8). Pri vzorcih, ki so bili kaljeni v slanici in olju, je po eni uri žarjenja
prišlo do velikega padca v trdoti, v primeru normaliziranih vzorcev pa je bil padec trdote
bistveno manj izrazit, saj je bila že začetna trdota po predhodni toplotni obdelavi bistveno nižja.
Razlog v razliki padca trdot lahko pripišemo različnim mikrostrukturnim sestavinam.
Mikrostruktura vzorcev, ki so bili kaljeni v olju in slanici, je pretežno martenzitna, zato je trdota
bistveno višja kot v primeru normaliziranih vzorcev, kjer imamo perlitno-feritno
mikrostrukturo. Sprememba trdot po različnih časih žarjenja glede na izhodiščno
mikrostrukturo jekla je prikazana na Sliki 32.

Tabela 6: Trdote vzorcev, kaljenih v slanici po različnih časih sferoidizacijskega
žarjenja
Čas
žarjenja
(v urah)
Izmerjena
trdota
(HV)
Povprečna
trdota
(HV)

Izhodiščno
stanje

1

2

4

8

16

24

735,7

229,9

222,9

209,7

197,6

192

181,4

723,4

237,4

225,7

211,6

198,2

193,6

188,7

739,9

229,9

225,7

209

205,3

198,2

181,4

733

232,4

224,7

210,1

200,4

194,6

183,8

Tabela 7: Trdote vzorcev, kaljenih v olju po različnih časih sferoidizacijskega
žarjenja
Čas
žarjenja
(v urah)
Izmerjena
trdota
(HV)
Povprečna
trdota
(HV)

Izhodiščno
stanje

1

2

4

8

16

24

703,7

236,6

227,8

231,4

209

188,7

182,4

711,5

235,9

230,7

228,5

210,3

192

187,1

692,2

239,7

234,4

224,3

207,2

188,7

180,9

702,5

237,4

230,9

228,1

208,8

189.8

183,5
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Tabela 8: Trdote normaliziranih vzorcev po različnih časih sferoidizacijskega
žarjenja
Čas
žarjenja
(v urah)
Izmerjena
trdota
(HV)
Povprečna
trdota
(HV)

Izhodiščno
stanje

1

2

4

8

16

24

238,1

222,9

215,5

199,9

188,7

188,7

184,5

249,2

219,5

209,7

192,6

199,3

177,9

178,4

245,1

218,8

212,2

194,3

194,2

182,9

175,9

244,1

220,4

212,5

195,6

194,1

183,2
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Slika 32: Sprememba trdote jekla po žarjenju glede na različno izhodiščno stanje
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5. ZAKLJUČKI
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti vpliv različne izhodiščne toplotne obdelave na
sferoidizacijo mnogoogljična jekla C60. Preiskave so temeljile na metalografskih analizah in
različnih preizkusih, s katerimi smo primerjali razlike v mehanskih lastnostih materiala po
različnih toplotnih obdelavah in različnih časih sferoidizacijskega žarjenja jekla. S temi
preiskavami smo prišli do naslednjih zaključkov:


Temperaturni premeni Ac1 in Ac3 smo določili s preizkusom kalilne vrste in sta znašali
710 °C oz. 740 °C. Na podlagi teh temperatur smo izračunali temperaturo normalizacije
in kaljenja (780 °C) ter temperaturo sferoidizacijskega žarjenja (700 °C).



Temperaturni premeni Ac1 in Ac3 smo izračunali z empiričnimi enačbami različnih
avtorjev in jih primerjali z eksperimentalno določenimi. Najbližje rezultatom kalilne
vrste za obe temperaturi smo dobili pri uporabi Hougardyjevih enačb, in sicer 723,43 °C
za Ac1 in 740,19 °C za Ac3.



Vzorci so bili pred sferoidizacijskim žarjenjem različno toplotno obdelani, s čimer smo
dobili različne začetne mikrostrukture. Mikrostruktura vzorcev, kaljenih v slanici, je
bila večinoma iz letvastega martenzita, mikrostruktura vzorcev, kaljenih v olju, iz
letvastega martenzita in perlitnih kolonij, pri normaliziranih vzorcih pa smo dobili
perlitno-feritno mikrostrukturo.



Po standardu ISO 9950 smo izmerili ohlajevalne hitrosti v različnih medijih. Največjo
ohlajevalno hitrost 74,4 °C/s smo dosegli pri kaljenju v slanici, v olju 25,84 °C/s in
najmanjšo 3,75 °C/s pri ohlajanju na zraku.



Največje spremembe trdote jekla po sferoidizacijskem žarjenju glede na različno
izhodiščno stanje so bile pri vzorcih, kaljenih v slanici, najmanjša sprememba pa je bila
pri normaliziranih vzorcih.



V mikrostrukturi vzorcev, kaljenih v slanici in olju, že po eni uri sferoidizacijskega
žarjenja dobimo drobne homogeno porazdeljene delce cementita v feritni osnovi,
medtem ko je delež sferoidiziranih lamel v normaliziranem vzorcu okoli 20 %.



Za učinkovito znižanje trdote jekla s perlitno-feritno mikrostrukturo je potreben delež
sferoidizacije cementitnih lamel vsaj 80 %.
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