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Abstract 

 Knowledge of the alloying elements distribution throughout the cross section of one layer, two 
layers and three layers welded-on pieces and also the evidence on the silicon alloying in welded-on 
pieces from the flux are presented in the paper. The presence of silicon in the welded-on piece 
evidently reduces the thickness of ε phase and α phase layers during the nitriding process. It was 
proved that stiring of liquid basic material with additional alloyings only first welded-on piece layer 
had expressive amount of Mo and Cr. In the second and third welded-on piece layers the influence of 
basic material on alloying is slight only. Experimental results showed that the alloying elements 
distribution throughout the cross section of one layer, two layers and three layers welded-on pieces is 
uniformed. The alloying transition toward the basic material is realized in interlayer of 0.2 to 0.5 mm 
of thickness over the basic material. The Mo content in range of 0.5-1.7 %, when other alloying 
elements were kept constant, did not influence the traced properties of nitrided layer. In the thickness 
of the e-phase and a-phase layers and in microhardness /HV0,05/ along cross section of the nitrided 
layers no substantial differences were found. Only first weld-on piece  layer was significantly alloyed 
by mixture of basic material with additional material. The content of alloying elements in the second 
and third welded-on layers is same as in the used additional materials. 

 

 

1. Úvod 

 Na vytvrdenie nitridovanej vrstvy legovaných nástrojových ocelí významne vplýva ich 
legovanosť nitridotvornými legujúcimi prvkami, ako je napr. Cr, Mo, V, W. Vplyv kremíka a kobaltu 
sa väčšinou zanedbáva napriek tomu, že podľa publikovaných poznatkov podstatne znižujú rýchlosť 
rastu nitridovanej vrstvy [1], [2]. 

 Chemické zloženie po priereze návarov je zákonite nerovnomerné. Na legovanosť návarov 
zhotovených pod tavivom vplýva chemické zloženie prídavného materiálu, chemické zloženie 
základného materiálu a tzv. stupeň premiešania, pod ktorým sa rozumie podiel pretaveného základného 
materiálu v navarenej vrstve. Pri tomto spôsobe navárania môže dosiahnuť podiel základného materiálu 
v prvej navarenej vrstve aj viac než dve tretiny a len zvyšok tvorí podiel prídavného materiálu [3], [4]. 
Preto sa predpokladá, že legovanosť prvej navarenej vrstvy závisí najmä od zloženia základného 
materiálu. Legovanosť druhej navarenej vrstvy a ďalších vrstiev by sa mala vplyvom stupňa 
premiešania postupne blížiť k zloženiu prídavného materiálu. Stupeň premiešania je možné ovládať 
voľbou parametrov navárania (prúdovej hustoty, naváracieho napätia, rýchlosti navárania, hrúbky 



navarenej vrstvy, počtu prídavných drôtov a iných). Predpokladá sa tiež určitá možnosť ovplyvnenia 
zloženia návaru pri spolupôsobení tekutého kovu s troskou z taviva, ktorému sa však z hľadiska 
výsledných vlastností navareného povrchu nepripisuje väčší význam. 

           Cieľom experimentálnych prác bolo preskúmať zmenu koncentrácie legujúcich prvkov po 
priereze jedno, dvoj a trojvrstvových návarov, ďalej vplyv dvoch druhov tavív na zloženie návarov a na 
niektoré vlastnosti nitridovanej vrstvy. 

 

 

2. Materiál a metodika experimentov 

 Za základný materiál sa zvolila úsporne legovaná chróm-molybdén-vanádová nitridačná 
nástrojová oceľ pre prácu za tepla, vyrábaná v ZŤS, a.s. – Dubnica nad Váhom, pod interným 
označením TLND 1. Krúžky  z tejto ocele o priemere 130 mm a hrúbke steny 20 mm sa navárali 
prídavnými materiálmi uvedenými v tab.1 pod označením T1, T3, T5, v jednej,  dvoch a v troch 
vrstvách. Pri jednej sérii vzoriek sa použilo tavivo vyrábané vo VÚZ-Bratislava pod označením F 13. 
Pri druhej sérii vzoriek sa použilo tavivo F 54, ktoré je drahšie, ale nemalo by dolegovávať návar 
nežiaducim kremíkom. Prídavné materiály boli vyrobené podľa objednaného zloženia vo VÚZ-
Bratislava, kde sa robilo aj automatizované naváranie pod tavivom. Rozdiel v legovanosti základného a 
prídavného materiálu chrómom a z časti molybdénom, mal umožniť posúdenie vplyvu stupňa 
premiešania základného a prídavného materiálu na legovanosť návaru. 

 

 
                         Table 1 The chemical composition of materials 

 

 

 Z navarených kotúčov sa vyrezali vzorky, na ktorých sa robila chemická analýza po priereze 
návaru pomocou EDX–analyzátora LINK, ktorý je prídavným zariadením rastrovacieho elektrónového 
mikroskopu JEOL JSM-35CF. Pri krokoch po 0,2 mm boli stanovené obsahy prvkov Cr, Mo, V, Mn a 
Si. Ich obsahy sú na ďalších obrázkoch uvádzané v % hmotnostných. Rovnako pripravené vzorky sa 
nitridovali v plynoch a podrobili meraniam hrúbky nitridovanej vrstvy a tvrdosti HV0,05 po jej 
priereze v odstupňovaných vzdialenostiach od základu návaru rovnobežne s týmto návarom. 
Podrobnejší opis odberu vzoriek a spôsob merania sledovaných veličín bol publikovaný [5]. 

  

3. Výsledky experimentálnych prác a ich diskusia 

 Hrúbka navarených húseníc sa pohybovala v rozmedzí 1,5 až 4 mm. Chemická analýza po 
priereze jednovrstvového návaru zhotoveného prídavným materiálom s označením T1 pod tavivom F 
13 dokazuje jeho významné nalegovanie premiešaním so základným materiálom – pozri obr.1. Obsah 
Mo sa zvýšil na asi 1 %, obsah Cr na 2,6 % v porovnaní s hodnotami uvádzanými pre prídavný 
materiál (0,5 % Mo, resp. 2,1 % Cr). Obsah Mn sa zvýšil z 0,4 % na asi 1,4 %, obsah neželaného Si z 
0,3 % zhruba na 0,7 až 1%, čo je možné vysvetliť prechodom týchto prvkov z taviva F 13 do návaru. V 
druhej a tretej navarenej húsenici sú obsahy Mo a Cr zhruba v súlade s obsahmi uvádzanými výrobcom 
pre daný prídavný materiál. 

 

 

 Závažným poznatkom je prudký prechod zloženia prvej navarenej vrstvy do základného 
materiálu. V medzivrstve o hrúbke asi 0,2 až 0,5 mm dochádza k zmene uvedeného priemerného 
obsahu Mo, Cr, Mn, Si v návare na priemerný obsah týchto prvkov v základnom materiále (Mo 1 % → 
1,5 %, Cr 2,6 % → 3,1 %, Mn 1,4 % → 0,4 %, Si 1 % → 0,3 %). Druhý použitý prídavný materiál s 
označením T5 sa od prvého odlišoval len zvýšeným obsahom Mo, ktorý dosahoval 1 %. V prvej 
navarenej vrstve sa zvýšil obsah Mo premiešaním na asi 1,3 %. V druhej navarenej vrstve už obsah Mo 
odpovedá koncentrácii prídavného materiálu uvádzanej v tabuľke 1. Obsah ďalších prvkov v prvej 



húsenici dosahujú hodnôt zhruba odpovedajúcich hodnotám v predošlom uvedeného prídavného 
materiálu T1 – to znamená Cr 2,6 %, Si 0,7 % až 1 %, Mn asi 0,7 %, pri tavive F 13, pozri obr.2. 

 Pri použití prídavného materiálu T3, ktorý sa od predošlých dvoch líši podstatne len 
zvýšeným obsahom Mo – 1,7 %, sa zloženie jednovrstvového návaru najviac priblížilo k zloženiu 
základného materiálu – pozri obr.3. Obsah Mo v ňom dosahuje 1,5 %, Cr asi 2,5 %.  Obsah Mn je vyšší 
– asi 1,4 až 1,6 %, Si 0,6 až 0,8 %, čo je spôsobené opäť nalegovaním návaru týmito dvoma prvkami z 
taviva F 13. Aj pri analýze návarov zhotovených poslednými dvomi prídavnými materiálmi (T5 a T3) 
sa potvrdil pomerne prudký prechod legovanosti návaru do legovanosti základného materiálu v 
medzivrstve o hrúbke 0,2 až 0,5 mm na styku so základom návaru. 

 

 

 

 

 

 

 Pri naváraní trubičkovým drôtom s označením T5 pod tavivom F 54 sa potvrdilo, že sa návar 
nalegoval neželaným kremíkom v menšej miere, ako pod tavivom F 13. Obsah Si vzrástol len na 0,5 až 
0,6 %. Nižší je aj obsah Mn – dosahuje asi 1 % a Cr asi 2,2 %, pozri obr.4. Prechod chemického 
zloženia návaru do zloženia základného materiálu je podobne prudký, ako tomu bolo v predošlom 
opísaných prípadoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mikroskopické merania hrúbky povrchovej zlúčeninovej vrstvy fázy ε, difúznej vrstvy fázy α 
a porovnanie závislostí tvrdosti HV0,05 po kolmom reze nitridovanej vrstvy návarov a základného 
materiálu – ocele TLND 1 viedli k týmto poznatkom: 

pri daných technologických parametroch nitridácie hrúbka vrstvy fázy ε dosahuje na základnom 
materiále 0,015 mm. Na všetkých návaroch zhotovených pod tavivom F 13 je hrúbka vrstvy fázy e 
menšia, dosahuje hodnoty len asi 0,004 mm; 

hrúbka vrstvy fázy α meraná mikroskopicky na základnom materiále dosahuje 0,24 mm. Na 
návaroch zhotovených pod tavivom F 13 sa pohybuje hrúbka vrstvy fázy α v rozmedzí 0,16 až 
0,20 mm. Je vždy menšia, ako na základnom materiále. Tento jav je možné vysvetliť negatívnym 
vplyvom zvýšeného obsahu kremíka, ktorým sa návar nalegoval z taviva F 13, na rýchlosť rastu 
nitridovanej vrstvy.[2]; 

pri použití taviva F 54 je hrúbka vrstvy fázy ε a fázy α na základnom materiále a na návare 
prakticky rovnaká. Závislosť tvrdosti HV0,05 po priereze nitridovanej vrstvy základného 
materiálu a návaru zhotoveného pod tavivom F 54 je prakticky rovnaká – pozri obr.5a,b. Hrúbka 
nitridovanej vrstvy stanovená z týchto závislostí v súlade s STN 42 0448 je tiež rovnaká – asi 0,30 
mm. Pri použití taviva F 13 je priebeh tvrdosti po kolmom reze nitridovanej vrstvy strmší a hrúbka 
vrstvy stanovená z tejto závislosti menšia – 0,25 mm, pozri obr. 5c; /merania HV0,05 vyznačené 
na obr.5a,b.c symbolmi  “o,+” prestavujú výsledky namerané paralelne v dvoch líniach/ 

rozdielna legovanosť skúmaných troch prídavných materiálov molybdénom sa na hrúbke, tvrdosti 
a závislosti tvrdosti po priereze nitridovanej vrstvy návarov merateľne neprejavila. 



   a)     b) 

c) 

4.  Závery 

1) Premiešaním základného materiálu s prídavným materiálom sa výrazne nalegovala molybdénom a 
chrómom len prvá navarená vrstva. V druhej a tretej navarenej vrstve sa vplyv základného materiálu 
neprejavil, obsah legujúcich prvkov – Mo a Cr je totožný s ich obsahom v použitých prídavných 
materiáloch. 

2) Jedno zo skúmaných tavív – s označením F 13 podstatne dolegovalo návar kremíkom, ktorý 
negatívne ovplyvnil hrúbku vrstvy fázy ε a fázy α pri nitridácii. Obsah Mn v návaroch sa zvýšil pri 
použití oboch skúmaných tavív. 

3) Rozloženie legujúcich prvkov Mo, Cr, V, Mn po priereze jedno, dvoj a trojvrstvových návarov je 
rovnomerné. Prechod zloženia prvej navarenej vrstvy do základného materiálu je veľmi prudký. V 
medzivrstve o hrúbke 0,2 až 0,5 mm dochádza k zmene priemerného obsahu sledovaných legujúcich 
prvkov v návare, na priemerný obsah v základnom materiále. 

4) Vplyv rozdielnej legovanosti použitých troch prídavných materiálov molybdénom  na sledovaných 
parametroch nitridovanej vrstvy návarov – to znamená na hrúbke vrstvy fázy ε, α a tvrdosti HV0,05 po 
jej priereze sa neprejavil.  
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