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Abstract 

 The grup of high - strength low - alloy constructional steels represents the bread possibilities 
for construction of machines and equipment working at varying conditions. Increasing of life - time 
and reliability of machinery  parts  made from these steels is the primary role of their producers. 

 Among products that solve also the problems of short life - time (e. g. the great wear of pipe - 
lines ) belongs the steel from the groups of high - strength steels)  with yield strength  Re over 700 MPa   
from VSŽ OCEĽ  s.r.o. production. 

 The aim of this contribution is to analyse the properties of hot - rolled steel sheets with high 
yield strength and ultimate tensile strength, and on basis of these properties of their utilization in 
machinery  practice.  

 

 

Abstrakt 

 Skupina vysokopevných mikrolegovaných konštrukčných ocelí predstavuje široké možnosti 
použitia pre konštrukciu strojných zariadení pracujúcich v premenlivých podmienkach namáhania. 
Zvýšenie životnosti a spoľahlivosti strojných zariadení je jedným z cieľov ich výrobcov. 

 Medzi výrobky, ktoré riešia problémy životnosti nadmerného opotrebenia potrubí patrí oceľ 
zo skupiny vysokopevných ocelí s Re nad 700 MPa z produkcie VSŽ OCEĽ s.r.o. 

 Cieľom tohoto príspevku je analyzovať vlastnosti valcovaných ocelí s vysokou medzou 
pevnosti a sklzu a na základe týchto vlastností ich aplikácie v strojárskej praxi. 

 

 

1. Úvod 

 Skupina vysokopevných nízkolegovaných konštrukčných ocelí predstavuje široké možnosti 
použitia pre stavbu strojov a zariadení pracujúcich v premenlivých podmienkach namáhania. Erozívne 
opotrebenie vznikajúce pri doprave práškového materiálu v potrubí predstavuje interakciu hranatých 
častíc abraziva s povrchovými vrstvami materiálu a zapríčiňuje jeho značné poškodzovanie. Odhad 
vlastností materiálu pre podmienky erozívneho opotrebenia, ktoré je doprevádzané vysokou pomernou 
deformáciou a dynamickým namáhaním nemôže byť uspokojivo charakterizovaná iba na základe 
existujúcich mechanických vlastností materiálu. Je to zdôvodňované tým, že všetky parametre napätia 
a ťažnosti sú zo statických ťahových skúšok, pričom erozívne opotrebenie predstavuje viacsmerovú 



adiabatickú deformáciu s vysokými deformačnými rýchlosťami [1]. Cieľom príspevku je analyzovať 
vlastnosti vysokopevných ocelí prostredníctvom fyzikálneho modelu a poukázať na možnosti ich 
aplikácie v podmienkach namáhania erozívnym opotrebením. 

 

 

2. Rozbor problematiky 

 Erozívne opotrebenie v svojom mechanizme a počte parametrov  patrí medzi najzložitejšie 
druhy opotrebenia, čo sa týka množstva veličín, ktoré vstupujú do procesu, vzájomne sa ovplyvňujú a v 
jeho priebehu sa menia. V priemyselnej praxi  nie je vedecký výber materiálov pre podmienky tohto 
druhu namáhania. Rad závislosti erozívneho opotrebenia nezodpovedá známym predstavám o vplyve 
tvrdosti na odolnosť proti opotrebeniu  [2]. 

 Náraz častíc o stenu potrubia spôsobuje miestnu plastickú deformáciu. Koncentrácia napätia 
vyvolaná touto deformáciou a cyklické zaťažovanie povrchu  spôsobí vznik únavových trhliniek, ktoré 
sa budú šíriť v závislosti na mikroštruktúre povrchu. Ak nemá materiál dostatočnú zásobu  
húževnatosti , budú tieto trhlinky iniciovať krehký lom súčastí. V ďalšej fáze, ak je štruktúra 
homogénna, začne sa vytrhávať povrch prepojovaním trhliniek, porušovanie sa rozširuje z 
mikroobjemu do makroobjemu a  straty materiálu sú výrazné. V heterogénnej štruktúre, hlavne ak sú 
tam tvrdé karbidické častice, tvrdšie štruktúrne komponenty z povrchu v určitej fáze opotrebenia  
vypadávajú a intenzita porušovania sa tým zvyšuje. Súhrnné poznatky ukazujú, že najvhodnejším  
typom materiálu z hľadiska eróznej odolnosti je materiál s vysokou tvrdosťou,  dostatočnou 
húževnatosťou a rovnomernou štruktúrou. Prítomnosť rovnomerne rozptýlených tvrdých karbidov, 
pevne zakotvených v základnej hmote, je priaznivá, lebo to umožňuje výhodnejšie plošné rozloženie síl  
v mieste dopadu častíc [3, 4 ]. 

       Vysokopevné ocele (tab.1) boli skúmané prostredníctvom fyzikálneho modelu na odolnosť proti 
erozívnemu opotrebeniu. 

 

 
                          Tab.1  Smerné chemické zloženie materiálov 

 

 

3. Experimentálny program skúšok 

 Podľa podmienok v prevádzke potrubia dopravujúceho práškové uhlie, bol navrhnutý 
fyzikálny model, ako prostriedok umožňujúci posúdiť správanie sa  materiálov v podmienkach 
erozívneho opotrebenia. Z rozboru popolovín a ich obsahu v práškovom uhlí vyplýva značný obsah 
častíc SiO2, ktoré svojou tvrdosťou a tvarom sa podieľajú na znížení životnosti potrubia. Pre fyzikálny 
model bol použitý zlievarenský piesok SiO2, podľa STN 72120 ( 1000 HV ). Erozívne opotrebenie je 
mnohofaktorový proces, kde okrem materiálových charakteristík erodovaného povrchu sa na 
opotrebení výrazne podieľa okrem iných, najmä rýchlosť nárazu častíc a uhol nárazu. Prevádzková 
rýchlosť častíc práškového uhlia v potrubí sa pohybovala od 25-33 m.s-1. Uhol nárazu častíc  podľa 
geometrie prúdnice bol  cca od 15°-75°. Koncentrácia práškového uhlia  je 168 g.s-1 [5]. 

Fyzikálny model bol zostavený s parametrami : 

dopadová rýchlosť častíc v = 50 m/s. 

uhol nárazu častíc  α = 15°, 45° a  90° 

abrazivo: zlievarenský piesok 0-36 Provodín -KIII-32/38-C-D 

ČSN 72 1205 preosiaty na site  s veľkosťou ôk 0,8 mm 

etalónový materiál  : žíhaná uhlíková oceľ 12 014 s tvrdosťou 95-105 HV. 

Podľa parametrov fyzikálneho modelu bol simulovaný proces opotrebenia na zariadení CUK 3M podľa 
GOST 23.201 - 78. Povrchy skúšobných vzoriek boli exponované dopadom častíc, urýchľovaných 
odstredivou silou rotujúceho kotúča. Po ich  prechode cez radiálne  kanáliky kotúča boli vrhané na 



povrch vzoriek s rôznym uhlom nárazu. Veľkosť opotrebenia skúšaných materiálov bola určovaná z 
hmotnostných strát, ktoré  boli určované na analytických váhach s presnosťou 10-4 g. Výsledné 
hodnoty uvedené v tab.2 sú spracované podľa pomernej odolnosti proti erozívnemu opotrebeniu ψer, 
ktorá je daná pomerom priemerných hmotnostných úbytkov etalónu a vzoriek skúšaných materiálov. 
 

 
                                               Tab.2 Hodnoty pomernej veľkosti odolnosti proti erozívnemu opotrebeniu 

 

 

 Hodnotenie skúšaných druhov ocelí bolo pomocou optickej mikroskopie a štúdie povrchovej 
morfológie po opotrebení. Štruktúra materiálu HARDOX 400 podľa obr.1 je štruktúra martenzitu a 
dolného bainitu. Materiál E 700 TS je priaznivý pri kolmom dopade častíc, kedy dominantným 
mechanizmom je vysokocyklová únava. Vyžadujú sa teda húževnaté materiály, odolné aj pri uhle 
nárazu 90°. Dobrá odolnosť vyplýva zo štruktúry tejto ocele na obr.2, ktorú možno charakterizovať ako 
superjemnú  [6]. 

 

 

 

 

4. Diskusia výsledkov modelových skúšok erozívneho opotrebenia 

 Rozdiely v opotrebení u všetkých známych charakteristických mechanických vlastností 
kovových materiálov v podmienkach erozívneho opotrebenia  neumožňuje získať výsledky 
jednoznačne iba z  hodnôt, ako je napätie a tvrdosť [1, 2]. V súlade s uvedeným výsledky skúšok 
hodnôt pomernej odolnosti proti erozívnemu opotrebeniu vo vzťahu s mechanickými vlastnosťami 
navzájom nekorelujú. Pre porovnanie sú vybrané mechanické vlastnosti materiálov, ktoré mali 
najlepšiu pomernú odolnosť proti erozívnemu opotrebeniu nasledovné: 

 a)  KODUR E 700 TS   

         Re > 700 MPa ,  Rm > 790 - 960 MPa , 

      A5 >15% ,   tvrdosť 256  HV 

Experimentálne overované mechanické vlastnosti v závislosti na teplote dokazujú, že táto oceľ má 
veľmi priaznivé mechanické vlastnosti ako aj pri záporných ( -196° C), tak aj pri zvýšených teplotách ( 
do 500°C ) [7, 8]. 

 b)  HARDOX 400 [9] 

                   Re  =  1000 MPa,  Rm = 1250 MPa  

                   A5  =  10 %   tvrdosť  440  HV 

 

 
   Obr.1 Štruktúra ocele Hardox 400                                          Obr.2. Štruktúra ocele KODUR E 700 TS 

              1000 x                                                                                       1000 x 
  

 Vychádzajúc z porovnania tvrdosti a mechanických hodnôt  skúšaných ocelí materiál 
HARDOX 400, vzhľadom k oceli KODUR E 700 TS nesplnil očakávané predpoklady, ak by sa 
vychádzalo z mechanických charakteristík pevnosti a tvrdosti. Je to v dôsledku toho, že kapacita 
spevňovania  pre materiál počas erózie je rozdielna, ba dokonca nižšia než hodnota spevnenia  
korešpondujúca zo statických testov. Silové pôsobenie častíc na povrchu kontaktu pri rôznych uhloch 
nárazu sa javí ako komplexná, mnohofaktorová charakteristika, neadekvátna ani jednému režimu, v 



ktorom sa zisťujú napätia v ťahu, tlaku  a pri podmienkach merania tvrdosti. Teda nie je možné správne 
predpokladať chovanie materiálu pri pôsobení erózie, iba na základe mechanických vlastností. 

 V príspevku analyzované vlastnosti vysokopevných ocelí v podmienkach erozívneho 
opotrebenia poukazujú na obtiažnosť hľadania kriteriálnych väzieb medzi opotrebením a 
mechanickými vlastnosťami ocelí.  

Závislosť erozívneho opotrebenia nezodpovedá známym predstavám o vplyve tvrdosti na odolnosť. V 
rade odvetví priemyslu nie je vedecký výber materiálov používaných pre podmienky erózie. Z 
výsledkov skúšok vyplýva, že materiál ocele KODUR E700 TS  má porovnateľné hodnoty Ψer oproti 
materiálu s martenziticko-bainitickou štruktúrou a tvrdosťou 436 HV. 

Jemnozrnná štruktúra tejto ocele pozostávajúca z acikulárneho feritu I a II. s vysokou húževnatosťou 
má priaznivý vplyv nielen na pevnostné a krehkolomové vlastnosti, ale aj na výsledné hodnoty 
odolnosti proti erozívnemu opotrebeniu získané z fyzikálneho modelu. 

5. Záver 

 Vysokopevná mikro a nízkolegovaná oceľ KODUR E 700 S patrí medzi progresívne 
materiály a na základe fyzikálneho modelu je možné konštatovať, že je vhodná aj pre podmienky 
namáhania erozívnym opotrebením. Každý výsledok prostredníctvom modelových skúšok potrebné 
vziať do úvahy, ale nemôže poskytnúť úplnú simuláciu všetkých faktorov pôsobiacich v reálnych 
prevádzkach. Preto na základe týchto skúšok budú  realizované prevádzkové testy. 

Rozdiely v opotrebení podľa mechanických vlastností neumožňujú určiť výber materiálu jednoznačne 
iba podľa hodnôt, ako je tvrdosť alebo napätie. Napäťový tok materiálu počas eróznych podmienok je 
všeobecne vyšší než hodnoty získané zo statických testov. Kapacita spevňovanie môže byť celkom 
rozdielna, ba dokonca vyššia než hodnota spevnenia zo statických testov. 

 Je preto potrebné rozpracovať novú metódu skúmania ocelí na pevnosť, odlišujúcu sa od 
známych podmienok silového namáhania pri statických skúškach. Na základe uvedených výsledkov je 
možné doporučiť uvádzať pri materiálových charakteristikách, okrem mechanických vlastností, 
tvrdosti pevnosti, hodnoty medze sklzu aj hodnoty odolnosti proti erozívnemu opotrebeniu. 
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