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IZVLEČEK
V diplomskem delu je predstavljena karakterizacija modificirane zlitine A356. Za doseganje
predpisanih mehanskih lastnosti je potrebno litino ustrezno pripraviti. Že pri sami izdelavi taline
je potrebno natančno upoštevati navodila ter preprečiti dostop zraka v talino, saj je poroznost
ključen problem pri izdelavi visokokvalitetnih izdelkov. Mehanske lastnosti pa lahko nadalje
izboljšamo tudi s toplotno obdelavo ter dodajanjem legirnih elementov. V tej nalogi je
predstavljen učinek stroncija na velikost in obliko silicijevih delcev ter titana, ki zmanjša
velikost zrn osnove. Izvedena je bila tudi termična analiza s poudarkom na opredelitvi
primarnega in evtektičnega strjevanja.
V diplomskem delu so predstavljene razlike med litim in toplotno obdelanim vzorcem. Slednji
dosega boljše mehanske lastnosti, kar pomeni, da je za dosego kvalitetnih ulitkov, nujno
potrebna toplotna obdelava. Vzorec, ki je bil toplotno obdelan, je bil raztopno žarjen, kaljen v
vodi ter staran. Ker mehanske lastnosti ustrezajo standardom, je ugotovljeno, da je toplotna
obdelava ustrezna. Najvišje preseganje meritev iz standardov je pri meritvah raztezka, pri čemer
smo ugotovili, da je ključnega pomena kvaliteta in integriteta površine.

Ključne besede: aluminijeva zlitina, tlačno litje, mehanske lastnosti, karakterizacija
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ABSTRACT

This thesis presents the characterictics of modified alloy A356. It is necessary to properly
prepare the alloy in order to achieve the prescribed mechanical properties. Already during the
sznthesis of the melt it is necessary to precisely follow the instructions and to prevent air
accessing the melt, since the porosity is the key problem in the manufacturing high quality
products. The mechanical properties can be further improved by a heat treatment and with
addition of alloying elements. The thesis presents the effect of strontium on the size and shape
of the silicon particles, and titanium which reduces the size of the matrix grains. Also thermal
analysis was conducted with focus on the definition of primary and eutectic solidification.
This thesis presents the differences between the cast and heat treated samples. The latter
achieves better mechanical properties, which means that heat treatment is essential for
achieving quality castings. The sample which was heat treated was solution treated, quenched
in the water and aged. Since the mechanical properties corresponded to the standards we
conclude that the heat treatment was appropriate. The highest exceedance in measurements of
standards is in measurement of strain, whereby we found that quality and integrity of the surface
is essential.

Key words: aluminum alloy, die-casting, mechanical properties, characterization
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1 UVOD
Čisti aluminij nima dobrih mehanskih lastnosti, zato se ga ne uporablja v čisti obliki, temveč v
zlitinah. Najboljše mehanske lastnosti aluminijeve zlitine dosežejo pri legiranju s silicijem,
magnezijem, bakrom in cinkom. Največkrat so uporabljene večkomponentne aluminijeve
zlitine, saj le na ta način dosežemo želene lastnosti. Pomembna je tudi toplotna obdelava zlitin,
saj s tem izboljšamo njihove mehanske lastnosti ter s tem uporabo v sodobni avtomobilski in
letalski industriji. Na mehanske lastnosti odločilno vpliva prav mikrostruktura zlitin. Pri
ulivanju in strjevanju nastala mikrostruktura odločilno vpliva na nadaljnjo predelavo in
izdelavo zlitin. Mikrostruktura v litem stanju je iz primarnih kristalov trdne raztopine αAl in
heterogenih mikrostrukturnih sestavin, najpogosteje evtektskega tipa. Lastnosti so odvisne
predvsem od velikosti primarnih kristalov, dendritne oblike, in njihove razvejanosti. Hitro
ohlajanje, tudi pri nizkotlačnem litju, povzroča nastanek drobnih mikrostrukturnih sestavin, kar
običajno pomeni tudi visoke vrednosti mehanskih lastnosti. [1]
Tako je bil namen diplomske naloge, ugotoviti, kako se razlikujeta lita in toplotno obdelana
mikrostruktura ter kako modifikacijska sredstva, kot npr. stroncij, vplivajo na lastnosti. V ta
namen sta bili izvedeni naslednji analizi:


metalografska analiza s pomočjo svetlobnega mikroskopa,



kemijska analiza, izvedena z elektronskim spektrometrom.

Dobljeni rezultati in ugotovitve so ključnega pomena za karakterizacijo zlitine AlSi7Mg0,3.
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2 TEORETIČNE OSNOVE
2.1 Aluminijeve zlitine
2.1.1 Na splošno
Uporaba aluminijevih zlitin temelji na razmeroma velikem razmerju trdnost/gostota. Poleg tega
imajo te zlitine še mnoge druge uporabne lastnosti, kot so dobra odpornost proti koroziji, dobra
električna in toplotna prevodnost ter dobra obdelovalnost. [1]
Med aluminijeve zlitine spadajo vse zlitine, v katerih je aluminij osnovna kovina. V sestavi
aluminijevih zlitin razlikujemo: aluminij kot osnovno kovino, glavne dodajne elemente,
stranske dodajne elemente in nečistoče. Glavni dodajni ali legirni elementi odločilno vplivajo
na lastnosti zlitin in jih delimo na skupine: silicij v skupino zlitin Al-Si, magnezij v skupino AlMg, baker in magnezij v zlitine skupine Al-Cu-Mg itd. Stranski dodajni elementi ne spremenijo
osnovnih lastnosti zlitin, vendar izboljšajo le določene lastnosti. V to skupino elementov
spadajo mangan, krom, titan, cirkon, berilij, svinec itd. Nečistoče predstavljajo v zlitini
nezaželene elemente, kot je železo. [2]
Aluminijeve zlitine se najpogosteje uporabljajo kot večkomponentne zlitine v litem in/ali
toplotno obdelanem stanju. Določene zlitine se preoblikujejo in tudi toplotno obdelujejo. V
odvisnosti od zahtevanih lastnosti se pri toplotni obdelavi uporabljajo postopki
homogenizacijskega in topilnega žarjenja ter ustrezni postopki izločevalnega utrjanja (staranje).
Pri teh postopkih lahko dobimo visoko trdnostne aluminijeve zlitine, ki jih lahko uporabljamo
v sodobni industriji (letalska, avtomobilska). Aluminijeve zlitine, ki vsebujejo baker, magnezij,
silicij in nikelj, so uporabne tudi pri povišanih temperaturah, torej do približno 250°C. [1]
Z ulivanjem in strjevanjem nastala začetna mikrostruktura ima odločilen vpliv na nadaljnjo
predelavo in obdelavo zlitin s predpisanimi lastnostmi. Mikrostruktura aluminijevih zlitin v
litem stanju je sestavljena iz primarnih kristalov trdne raztopine αAl (običajno dendritne oblike)
na osnovi aluminija in v medprostorih reakcijski produkt, ki je najpogosteje heterogena
mikrostrukturna sestavina evtektskega tipa. Zlitinski elementi se na splošno nahajajo v
manjšem deležu v trdni raztopini αAl in pretežno kot spojine v okviru heterogenega evtektskega
zloga. [1]
V litem stanju so lastnosti odvisne predvsem od velikosti primarnih dendritov α Al in njihove
razvejanosti ter poleg deleža, oblike, velikosti in porazdelitve faz v okviru drugih
mikrostrukturnih sestavin, zlasti evtektika. Hitro ohlajanje pri strjevanju, to dosežemo pri
kokilnem in tlačnem litju, povzroča nastanek drobnih mikrostrukturnih sestavin, in s tem visoke
vrednosti mehanskih lastnosti že v litem stanju in so podlaga za uspešno termomehansko
2

obdelavo pri izdelavi visokotrdnostnih zlitin z izločevalnim utrjevanjem. Najpogostejše binarne
aluminijeve zlitine tega tipa so Al-Mg, Al-Cu ter Al-Si. [1]
2.1.2. Razdelitev aluminijevih zlitin
Po načinu tehnološke predelave in po tehnološkem namenu delimo aluminijeve zlitine na
livarske in gnetne zlitine.
2.1.2.1 Gnetne aluminijeve zlitine
Za gnetne zlitine uporabljamo 4-mestne oznake, ki predstavljajo posamezno skupino gnetnih
aluminijevih zlitin. Oznake in lastnosti teh zlitin so predstavljene v Tabeli 1.
Tabela 1: Gnetne zlitine, lastnosti in njihova uporaba [3]
Oznaka

Glavni
zlitinski
element

Toplotnoutrjevana

1xxx

čisti Al

Ne

2xxx

Cu

Da

3xxx

Mn

Ne

4xxx

Si

Ne

5xxx

Mg

Ne

6xxx

Mg + Si

Da

7xxx

Zn

Da

8xxx

Sn, Li

/

Lastnosti, uporaba

Dobra korozijska odpornost, visoka električna in
toplotna prevodnost, nizke mehanske lastnosti,
odlična obdelovalnost; uporaba za električno in
kemijsko industrijo, folije, dekoracije
Slabša korozijska odpornost, dobre mehanske
lastnosti, dobro razmerje trdnost/teža; uporaba za
kolesa letal in tovornjakov, deli vzmetenja
tovornjakov, za trupe letal in letalska krila
Večja natezna trdnost zlitin, dobra obdelovalnost;
uporaba za kuhinjske posode, izmenjevalce toplote,
nadstreške, pohištvo, cestne znake, kritine
Uporaba za izdelavo žic za varjenje
Zelo dobra trdnost, dobra varivost, dobra korozijska
odpornost v slanem okolju; uporaba za trupe čolnov
in ladij
Dobra obdelovalnost, varivost, dobra korozijska
odpornost, srednja trdnost; uporaba za arhitekturne
namene, ograje na mostovih, kolesarske okvirje
V prisotnosti bakra, magnezija, kroma, cirkonija
dobra trdnost, v rahlo prestaranem stanju izkazuje
dobro kombinacijo trdnosti, korozijske odpornosti
ter lomne žilavosti; uporaba za letalske dele,
kolesarske okvirje
Zlitine z litijem (2,4-2,8 %) se uporabljajo v letalski
industriji (majhna teža, visok modul elastičnosti)
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2.1.2.2 Livarske zlitine
Za označevanje livarskih zlitin uporabljamo 3-mestne oznake. Delimo jih na glavni legirni
element, kar je prikazano v Tabeli 2.
Tabela 2: Oznake livarskih zlitin in pripadajoči legirni elementi [3]
Oznaka
1xx.x
2xx.x
3xx.x
4xx.x
5xx.x
7xx.x
8xx.x
9xx.x
6xx.x

Legirni elementi
Al ≥ 99,0 %
Cu
Si+Cu in/ali Mg
Si
Mg
Zn
Ti
Ni v uporabi
Ni v uporabi

Vpliv nekaterih elementov na lastnosti livarskih zlitin:
Berilij (Be): nahaja se v manjših koncentracijah v aluminijevih zlitinah, ki vsebujejo magnezij,
in preprečuje izgube taline ter zadržuje vključke v zlitinah. Pri koncentracijah višjih od 0,04
mas. % vpliva na sestavo intermetalnih spojin, ki vsebujejo železo, na ta način da se poveča
trdnost in duktilnost. Bizmut (Bi): zaradi nizke temperature tališča se dodaja aluminijevim
zlitinam z namenom obdelovanja zlitine. Prednost bizmuta je, da pri strjevanju kompenzira
krčenje svinca. Pri Al-Mg zlitinah z bizmutom zmanjšamo negativen učinek natrija. Bor (B):
je karbidotvoren element (tvori karbide kot so AlB2, TiB2). TiB2 tvori stabilna nukleacijska
mesta, ki so namenjena udrobnjevanju mikrostrukture (nastaja Al3Ti). Kadmij (Cd): pri
koncentracijah do 0,3 % se dodaja Al-Cu zlitinam z namenom pospešiti hitrost utrjevanja,
povečati trdnost in odpornost proti koroziji. Kalcij (Ca): vzpodbuja evtektično strjevanje AlSi zlitin. S svojo prisotnostjo povečuje topnost vodika in s tem možnosti za poroznost v ulitkih.
V koncentracijah nad 0,005 mas. % negativno vpliva na duktilnost v Al-Mg zlitinah. Krom
(Cr): izboljša korozijsko obstojnost. Pri višjih koncentracijah povečuje občutljivost na pokanje
pri hitrem ohlajanju. Baker (Cu): v aluminijevih zlitinah se nahaja v koncentracijah od 2 do 10
mas. %. Zlitine s koncentracijo bakra med 4-6 mas. % se najbolj toplotno utrjujejo. S svojo
prisotnostjo baker poveča trdnost in trdoto v ulitih in toplotno obdelanih zlitinah. Zmanjšuje pa
odpornost proti koroziji, odpornost proti razpokam v vročem ter zniža livnost zlitin. Železo
(Fe): je najpogostejša nečistoča v aluminijevih zlitinah. Z drugimi elementi tvori intermetalne
faze, kot so FeAl3, FeMnAl6, α-AlFeSi, pri čemer sta delež železa in tvorba netopnih faz
sorazmerna. Svinec (Pb): izboljšuje obdelovalnost zlitin. Magnezij (Mg): je glavni legirni
4

element v skupini 5xx.x zlitin. Dodajanje magnezija v toplotno obdelovalne Al-Si zlitine
izrazito poveča trdnost in trdoto. S silicijem tvori izločevalno utrjevalno fazo Mg2Si. Izboljša
duktilnost, korozijsko obstojnost in trdnost. Med procesom litja poveča delež oksidacije ter
skupke oksidov. Mangan (Mn): z dodatkom mangana (kot nečistoča ali legirni element) se
uspešno izognemo tvorbi izredno škodljive igličaste spojine β-AlFeSi ter s tem dosežemo, da
nastaja manj škodljiva spojina α-AlFeMnSi. [1] Nikelj (Ni): se dodaja Al-Cu in Al-Si zlitinam
za izboljšanje trdote in trdnosti pri povišanih temperaturah. Zmanjša koeficient raztezanja.
Fosfor (P): z aluminijem tvori AlP (aluminijev fosfid). V nadevtektičnih zlitinah Al-Si fosfor
izboljša primarno fazo silicija ter kot modifikacijski element zmanjša modifikacijski vpliv
žvepla in stroncija. Silicij (Si): je izredno pomemben legirni element v livarskih aluminijevih
zlitinah. Močno izboljša tekočnost zlitine in odpornost proti razpokam v vročem. Zniža
specifično težo aluminijevih zlitin (σSi = 2,33 g/cm3) ter koeficient toplotnega raztezanja.
Žveplo (S): Modificira evtektik Al-Si in s tem spremeni strukturo in lastnosti zlitine. Stroncij
(Sr): modificira evtektik (αAl + βSi). Dodaja se ga v malih koncentracijah, nekje med 0,008 in
0,4 mas. %. Prevelike vsebnosti stroncija povečajo možnosti za poroznost, predvsem pri
tankostenskih ulitkih. Kositer (Sn): zmanjšuje trenje na površini, zato se ga dodaja v zlitine za
ležaje (več kot 25 mas. % Sn). Izboljša obdelovalnost in vpliva na izločevalno utrjevanje
nekaterih zlitin. Titan (Ti): v kombinaciji z borom se uporablja za udrobnjevanje zrn, saj tvori
spojino TiB2, ki je pomembna za učinkovit potek reakcije udrobnjevanja. Cink (Zn): skupaj z
nekaterimi drugimi elementi, predvsem magnezija in/ali bakra, izboljša toplotno obdelovalnost
aluminijevih zlitin. Prav tako cink bistveno poveča trdnost. [3, 4, 5]
2.1.3 Utrjevanje aluminijevih zlitin
Toplotno utrjevalne so tiste aluminijeve zlitine, pri katerih s povišano temperaturo narašča
topnost legirnega elementa. Postopek je sestavljen iz treh faz. Prvo fazo toplotnega utrjanja
predstavlja homogenizacijsko (topilno) žarjenje. Z ogretjem materiala in zadrževanjem pri
dovolj visoki temperaturi dobimo homogeni zmesni kristal. V drugi fazi, ki jo imenujemo
gašenje, gre za hitro ohlajanje (bodisi v hladni vodi ali v ogretem ognju, da bi preprečili
prevelike notranje napetosti). Rezultat tega je prenasičenost zmesnega kristala. [1]
Tretja faza, tako imenovano staranje, je izvedljiva pri nižjih temperaturah (temperatura
okolice), to imenujemo naravno staranje, in pri povišanih temperaturah, kar imenujemo umetno
staranje. Atomi, ki so po kaljenju v prenasičenem zmesnem kristalu, se pričnejo s časom
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staranja premikati. Pri tem pride do razmešanja ali do izločanja in tako ustvarjajo povečane
notranje napetosti. [2]
Po postopku utrjevanja označujemo aluminijeve zlitine s črko T, kateri sledi eno- ali dvomestna
številka. Osnovna delitev zlitin po postopku utrjevanja je prikazana v Tabeli 3.
Tabela 3: Delitev zlitin po postopku utrjanja [3]
Oznaka
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

Komentar
Ohlajeno s temperaturnim procesom in naravno starano
Ohlajeno z visokotemperaturnim procesom, hladno
preoblikovano in naravno starano
Topilno žarjeno, hladno preoblikovano in naravno
starano do stabilnega stanja
Topilno žarjeno in naravno starano do stabilnega stanja
Ohlajeno z visokotemperaturnim procesom in umetno
starano
Topilno žarjeno in umetno starano
Topilno žarjeno in stabilizirano
Topilno žarjeno, hladno preoblikovano in umetno starano
Topilno žarjeno, umetno starano in hladno preoblikovano
Ohlajeno z visokotemperaturnim procesom, naravno
starano in hladno preoblikovano

Potek toplotne obdelave je prikazan na Sliki 1. Prva stopnja utrjevanja zlitin je topilno žarjenje,
katerega namen je raztopiti izločke in doseči homogeno trdno raztopino. Druga stopnja je t.i.
gašenje, pri katerem zadržimo visokotemperaturno stanje mikrostrukture, ki je nastala pri
topilnem žarjenju: to je homogene trdne raztopine α. Zadnja stopnja toplotne obdelave je
staranje. Tu želimo doseči optimalno razporeditev izločkov v osnovi, s katero dosežemo
načrtovane mehanske lastnosti. [13]
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Slika 1: Časovni potek izločevalnega utrjanja; 1: topilno žarjenje, 2: gašenje, 3: staranje [13]

Slika 2: Sprememba mikrostrukture v različnih stopnjah izločevalnega utrjanja [13]
Razvoj mikrostrukture pri poteku izločevalnega utrjanja je prikazan na Sliki 2. Začetno stanje
predstavlja dendritna kristalna mikrostruktura s kristalnimi izcejami in delci faze β (t0). Takšno
mikrostrukturo želimo odpraviti s homogenizacijskim žarjenjem, pri katerem nastane
homogenizirana kemijska sestava zlitine (t1 in t2). Na začetku izločanja se tvorijo majhni
koherentni delci (t3), katerih velikost narašča s časom staranja (t4 in t5). Nato sestava zlitin
počasi prehaja v ravnotežno (t6).
2.1.4 Dvokomponentni sistem Al-Si
Te zlitine sodijo v enostavni evtektski sistem Al-Si, pri katerem je evtektska točka pri 12,6 mas.
% Si. Najvišja topnost silicija v aluminiju je 1,65 mas. %, ki se z znižanjem temperature
zmanjšuje tako, da je že pri 300 °C le še 0,05 mas. % Si. Topnost aluminija v siliciju je bistveno
manjša. Fazni diagram Al-Si je prikazan na Sliki 3.
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Slika 3: Fazni diagram Al-Si [9]
Zlitine Al-Si predstavljajo pomembno skupino kovinskih materialov, saj kažejo dobre livne
lastnosti, majhno nagnjenost k nastanku nekompaktnosti in tvorbi razpok v toplem. Delimo jih
v tri skupine: hipoevtektske zlitine s 4 do 7 mas. % Si, evtektske zlitine z 10 do 13 mas. % Si
in hiperevtektske zlitine z 18 do 24 % Si. Lahko jih uporabljamo kot čiste binarne zlitine oz. z
dodatki drugih elementov, pri čemer izboljšamo uporabne lastnosti ali ustvarimo dobre pogoje
za toplotno obdelavo. Pri izdelavi teh zlitin je pomembno, da že med ulivanjem poskrbimo za
zmanjšanje velikosti kristalov βSi. To dosežemo s hitrim ohlajanjem in/ali modifikacijo z
določenimi dodatki (npr. natrij, stroncij, antimon).
Zlitine Al-Si sodijo med zlitine komercialnega tipa, ki jih v Evropi poznamo pod imenom
SILUMIN (včasih SILAFONT), v Veliki Britaniji pa ALPAX. Primerne so za litje v pesek,
kokilno in tlačno litje. [1]
Med procesom strjevanja je izredno pomemben vpliv ohlajevalne hitrosti, saj le-ta vpliva na
nastanek mikrostrukture. Pri evtektskih zlitinah ločimo 3 vrste mikrostruktur: zrnata, lamelna
in oplemenitena/globulitna. Katera od teh vrst mikrostrukture bo nastala, je odvisno tako od
ohlajevalne hitrosti kot tudi od dodatka modifikacijskih elementov. Zrnata mikrostruktura se
8

pojavi pri počasnem ohlajanju, pri čemer se izboljša livnost in napajanje med samim
strjevanjem, slabše pa so mehanske lastnosti, zlasti raztezek. Lamelna mikrostruktura kaže
dobre mehanske lastnosti, vendar slabše livne, saj se s povečano ohlajevalno hitrostjo prepreči
izločanje primarnih kristalov βSi in grobih zrnatih kristalov evtektskega βSi. Oplemeniteni tip
mikrostrukture nastane pri največjih ohlajevalnih hitrostih in ima drobne, zaobljene delce
evtektskega βSi. Ta tip mikrostrukture ima izrazito boljše mehanske lastnosti, zlasti raztezek.
[1]
Mikrostruktura hipoevtektske zlitine pri sobni temperaturi sestoji iz duktilne osnove
primarnega aluminija in zelo trdnega, a krhkega silicija, ki skupaj z aluminijem tvori evtektik
(αAl+βSi).
Značilnosti zlitinskih komponent razberemo iz Tabele 4. Silicij kristalizira v kubični kristalni
strukturi, aluminij v ploskovno centrirani. Hiperevtektska zlitina Al-Si prav tako vsebuje grobe
silicijeve delce v osnovi aluminija, s katerim tvorita evtektik (αAl+βSi). Zaradi izločenega silicija
iz matrice aluminija so Al-Si zlitine obrabno obstojne. [3]
Tabela 4: Sistem Al-Si: značilnosti zlitinskih komponent [1]
Atomski
polmer
[nm]
Aluminij
0,143
(Al)
Silicij
(Si)

0,132

Tališče
[°C]

p.c.k.

Mrežni
parameter
[nm]
0,4048

660

1,5 at
%

k.

0,5428

1414

/

Kristalna
struktura

Topnost med komponentama
Maks. topnost Si v
Al

1,65
mas.
%
/

Maks. topnost Al v
Si

/

/

0,016
at. %

0,015
mas. %

2.1.4.1 Legirni elementi in nečistoče v Al-Si zlitinah
Med kovinskimi primesmi v zlitinah je najpogosteje prisotno železo (Fe), do 0,6 %, ki se v
mikrostrukturi pojavlja v igličasti obliki, svetlejši kot βSi. Iglice predstavljajo fazo β-AlFeSi in
so nezaželene, ker močno poslabšajo mehanske in korozijske lastnosti zlitin. Ker se v celoti ne
moremo izogniti primesem železa, dodajamo mangan (Mn), s katerim se izognemo tvorbi te
škodljive igličaste faze. Mangan na splošno prispeva, da nastaja manj škodljiva spojina αAlFeMnSi, ki ima obliko zapletenih pismenk, zato jo pogosto označimo kot kitajsko pisavo. V
primeru, da je koncentracija železa previsoka (nad 0,6 %) in je količina mangana neustrezna,
nastopi poleg faze α-AlFeMnSi tudi škodljiva faza β-AlFeSi.
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Med nekovinskimi primesmi je zlasti problematičen kisik (O2), ki se nahaja v obliki
aluminijevega oksida, in s tem močno poslabša fizikalne in mehanske lastnosti, zato ga je
potrebno odstraniti že iz taline. [1]
Magnezij (Mg) dodajamo zaradi nastanka utrjevalno-izločevalne komponente Mg2Si, ki se
izloča v matrico, pripomore pa tudi k boljši korozijski obstojnosti, zlasti v slanem okolju.
Zlitinam Al-Si lahko z dodatki bakra (Cu) izboljšamo obrabno obstojnost, trdnost, in sicer
preko staranja ali izločevalnega utrjevanja (faza Al2Cu).
Obrabno obstojne aluminijeve zlitine temeljijo na dodatku trdnega, a krhkega silicija (Si).
Ostali zlitinski elementi, kot so železo, mangan, baker, pa povečajo volumski delež silicijevih
intermetalnih faz, kar pomeni, da še dodatno povečajo obrabno obstojnost zlitin. [1]
2.1.5 Zlitine Al-Si-Mg
Glavna elementa v zlitini sta silicij in magnezij, ki skupaj tvorita intermetalno spojino Mg2Si.
Z višanjem koncentracije te spojine se poviša trdnost Al-Si-Mg zlitin, vendar zmanjša raztezek,
sposobnost za upogibanje in žilavost ob zarezi. Dodatek mangana do 0,3 % poviša trdnost,
večje vsebnosti pa jo znižujejo. Prav tako z dodatkom mangana izboljšamo žilavost ob zarezi.
Posledica manganovih izcej je poleg zaviranja rekristalizacije tudi nastanek trakavosti v smeri
valjanja ali stiskanja. Namesto mangana lahko dodamo krom, s katerim dosežemo podobne
učinke. Glavne nečistoče v teh zlitinah so železo, cink in baker. [2]
Presežek magnezija v zlitini povzroči višjo odpornost proti koroziji, vendar nižjo trdnost in
preoblikovalnost. Presežek silicija v zlitini pa povzroči večjo moč, brez zmanjšanja
preoblikovalnosti, poveča pa se tudi nagnjenost k interkristalni koroziji. [6]
Dodatek magnezija močno vpliva na mehanske lastnosti, saj s svojo retrogradno topnostjo v
aluminiju povzroči izločanje intermetalne spojine Mg2Si v obliki drobnih paličastih izločkov,
ki utrujejo matrico na osnovi aluminija. Na spodnji sliki lahko vidimo aluminijev sistem Al-SiMg, kjer ternarna trdna raztopina na osnovi aluminija αAl in intermetalna spojina Mg2Si tvorita
kvazbinarni presek s kvazibinarno točko C sestave 87,2 % Al, 8,3 % Mg in 4,5 % Si pri 590
°C, Slika 4. [14]
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Slika 4: Aluminijev kot sistema Al-Si-Mg; ploskev likvidus z izotermami (a) in ravnotežje faz,
tik pod evtektsko ravnino, v trdnem stanju (b) [14]
V aluminijevem kotu ternarnega sistema Al-Si-Mg nastopajo naslednja ravnotežja, v skladu s
katerimi nastajajo mikrostrukturne sestavine na Sliki 5 in 6:
A: l(12,6 % Si)  (αAl + Si), (T= 577 °C)
C: l(8,3 % Mg; 4,5 % Si)  (αAl + Mg2Si), (T= 590 °C, kvazibinarna evtektska reakcija)
B: l(34 % Mg)  (αAl + β – Mg5Al8), (T= 450 °C)
D: l(4,97 % Mg; 14,6 % Si)  (αAl + Si + Mg2Si), (T= 558 °C)
E: l(33,8 % Mg; 0,07 % Si)  (αAl + Mg2Si + Mg5Al8), (T= 448 °C)
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Slika 5: Mikrostrukture zlitin Al-Si-Mg: značilnosti binarnega evtektika (αAl + Mg2Si) [14]

Slika 6: Mikrostrukture zlitin: Al-Si-Mg: značilnosti morfologije primarne faze Mg2Si,
binarnih evtektikov (αAl + Mg2Si) in (αAl + Si) ter ternarnega evtektika (αAl + Si + Mg2Si)
[14]
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2.2 Litje
2.2.1 Na splošno
Litje je proizvodni proces, pri katerem talino ulijemo v formo, ki izoblikuje zunanjo obliko
ulitka. Če želimo, da je ulitek votel, moramo v livno votlino predhodno namestiti jedra. Litina
doteka v livno votlino skozi ulivni sistem. Primanjkljaj litine, ki nastane zaradi krčenja pri
strjevanju, nadoknadimo z litino, ki je v napajalnem sistemu oz. napajalnikih. Forme, v katere
ulivamo, so lahko enkratne ali trajne. Enkratne forme so narejene iz livarske peščene mešanice
ali iz keramike. Trajne forme, lahko jih uporabimo večkrat, so izdelane iz posebnih kovinskih
materialov ali grafita.
Ulivamo lahko zelo različne zlitine, ki se med seboj razlikujejo po temperaturi taljenja, gostoti
in livnih lastnostih, zato moramo jedra in forme prilagajati vsaki posebej. Po načinu dotekanja
tekoče litine v formo ločimo več vrst litja, kot so gravitacijsko (težnostno), litje pod tlakom, ter
centrifugalno litje. [7]
2.2.2 Nizkotlačno litje
Nizkotlačno litje je namenjeno predvsem litju aluminijevih, magnezijevih in bakrovih zlitin, in
je pomemben del izdelave kakovostnih ulitih delov. Talino potiskamo v formo, po navadi iz
litega železa, s pomočjo tlaka plina, ki deluje na površino taline. Za tlačni plin uporabljamo
zrak, ali zaščitne pline (dušik, argon). Iz Slike 7 je razvidno, da je cev za dovajanje taline na
spodnjem delu kokile in je potopljena v lonec za vzdrževanje temperature taline. Ko pri litju
povišamo tlak plina, ustrezna količina taline steče v kokilo. Tlak nato deluje, vse dokler se talina
ne strdi v kokili, nato tlak zmanjšamo in odvečna talina steče nazaj v peč. Kokila se odpre s
premičnim zgornjim delom. Ulitek potisnemo iz kokile ter ga prenesemo na stroje za
odrezovanje ulivnega sistema, srha itd. Količina taline, ki doteka v kokilo, je natančno
odmerjena, njen tok je miren (t.i. laminaren tok, ki omogoča zelo kakovostne ulitke). Tlak plina
določimo za vsak ulitek posebej s pomočjo merilca tlaka v dovodni cevi in časa dotekanja taline
v kokilo. [7]
Kokila pri nizkotlačnem litju je sestavljena iz dveh delov, pri čemer je spodnja polovica
pritrjena na orodje, zgornja polovica pa je pomična. Delilna ravnina je horizontalna, v kokilo
lahko vstavimo tudi jedra, peščena ali kovinska. Debelina kokile in zunanja oblika omogočata
pravilno odvajanje toplote iz ulitka, ko se le-ta strjuje. [7]
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Slika 7: Shema nizkotlačnega stroja [8]
Zlitine pri nizkotlačnem litju so običajno na osnovi aluminija iz primarnega taljenja in jih
dobimo iz peči za vzdrževanje temperature ter jih prenašamo v ponvici, kjer lahko talino
razplinimo ali modificiramo. Omenjena peč je sestavni del stroja in je ustrezno ogrevana.
Ločimo dve različni možnosti. Pri eni se peč nahaja v tlačni posodi, v kateri se ustvari nadtlak,
ki potisne talino v kokilo, pri drugi pa je peč zrakotesno zaprta in nadtlak ustvarimo znotraj
peči. Pri nizkotlačnem postopku je pomembno, da upoštevamo tvorbo oksidov na površini
taline, ko le-ta pride v stik z zrakom, saj pri povišanju tlaka pri litju količina kisika sproži
oksidacijo aluminija. S tem ko podaljšujemo čas taline v peči, naraste tudi količina oksidov in
s tem delež izmeta. Tvorbo oksidov lahko preprečimo tudi z dodajanjem talil, vendar imajo ti
omejen učinek, saj pri vsakem litju površina taline pride v stik z zrakom. Zato držimo talino v
peči omejen čas in uporabljamo tako velike peči, s katerimi lahko ulivamo eno uro, to je nekje
od 50 do 60 litij, v nasprotnem primeru moramo uporabiti zaščitne pline.
Najbolj pogoste so kokile iz sive litine z lamelastim grafitom, ki so odporne proti toplotnim
ciklom, ter jih pri ustreznem upoštevanju navodil lahko uporabljamo dalj časa. Cev, ki dovaja
talino v kokilo, je lahko prav tako iz sive litine, vendar jo je potrebno premazati, da se prepreči
stik aluminija in železa, saj staljen aluminij dobro raztaplja železo in se s tem onesnažuje. [7]
Pri nizkotlačnem litju moramo izdelati ulivni sistem tako, da dovajamo litino v najdebelejše
dele, ki naj bodo na najnižjem delu kokile. Strjevanje naj poteka od zgornjega dela proti
spodnjemu. To lahko dosežemo z dodatnim ogrevanjem ali ohlajanjem nekaterih delov. Izplen
tekoče taline je pri tem postopku zelo visok (okoli 90 %), ravno zato je nizkotlačno litje tako
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ekonomično. Pri končanih ulitkih dobimo gladke površine, gosto strukturo ter relativno veliko
točnost izmer napram litju v enkratne forme. [7]
2.2.2.1 Nizkotlačno litje aluminijevih zlitin
Če želimo pri aluminijastih ulitkih doseči najboljše mehanske lastnosti za mehansko zelo
obremenjene dele, uporabimo postopek nizkotlačnega litja. Postopek zahteva daljše čase ciklov
pri zahtevnejši tehnologiji, kar povzroči višje cene ulitkov. [10]
Najbolj uporabljena skupina aluminijevih zlitin za nizkotlačno litje so evtektične ali
podevtektične Al-Si zlitine, katerim dodamo od 0,2 do 0,6 % magnezija. Te zlitine namreč
kažejo dobro razmerje stroškov in moči ter korozijske obstojnosti, skupaj s pretočnostjo in
obdelovalnostjo v vročem. [11] Izdelane ulitke iz Al-Si zlitin lahko uporabljamo v avtomobilski
industriji (npr. platišča za avtomobilska kolesa), za bloke manjših motorjev, glave motorjev,
kompresorska ohišja itd. [7]
2.2.2.2 Prednosti nizkotlačnega litja
Postopek nizkotlačnega litja se zelo približa idealnemu strjevanju ter s tem visokokakovostnim
izdelkom. Zaradi same tehnologije litja uporaba napajalnikov ni potrebna, kar pomeni manj
materialnega dodatka, razen pri kompleksnejših ulitkih. Prav tako so dodatki za mehansko
obdelavo majhni, tako da je po končani obdelavi le od 10 do 30 % povratnega materiala.
Prednosti nizkotlačnega litja so, da izdelava in uporaba napajalnikov ni potreba, polnitev kokile
je mirna in brez turbulenc, ni tvorbe pen in oksidne kožice, napajanje ulitkov v času strjevanja
je dobro, zaradi povišanega pritiska taline in usmerjenega strjevanja ni tvorbe volumskih
defektov zaradi krčenja. [12]
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3 EKSPERIMENTALNO DELO
V eksperimentalnem delu smo se posvetili pripravi vzorcev za metalografsko in EDS analizo.
Izmerjena je bila tudi poroznost. Uporabili smo dva vzorca zlitine AlSi7Mg03, litega in
toplotno obdelanega po postopku T6. Po postopku T6 je bil vzorec raztopno žarjen na
temperaturi 530 °C 180 minut, nato kaljen v vodi (40 °C) ter popuščen 360 minut pri 160 °C.
Vzorci so bili izdelani in preiskovani v podjetju Talum d.d., natančneje v PE Ulitki.
3.1 Zlitina A356
V osnovi je zlitina namenjena za zapletene ulitke s srednje ali debelimi stenami, ki so nadalje
namenjeni za široko tehniško uporabo. Zaradi vsebnosti magnezija in dobre mehanske obdelave
lahko pri tej zlitini dosežemo zelo dobre mehanske lastnosti.
Oznaka:
Standard: EN 1676
Kemijsko: AB- AlSi7Mg0.3
Numerično: AB-42100
Kemijska sestava: Standard EN 1676; vsaka posamezna vrednost pomeni največjo vsebnost
določenega elementa
Tabela 5: Kemijska sestava zlitine A356 po standardu EN 1676
Si
6.5-7.5

Fe
0.15

Cu Mn
0.03 0.10

Mg
0.300.45

Cr
-

Ni
-

Zn Pb Sn Ti
0.07 0.100.18

Ostalo
0.030.10

Specifikacija vzorca iz podjetja Talum d.d. :
Tabela 6: Kemijska sestava zlitine iz ulitka v podjetju Talum d.d.
Si
7,168

Fe
0,1397

Cu
0,0053

Mn
0,0836

Mg
0,3389

Zn
0,012

Ti
0,1261

Sr
0,0164

Iz Tabel 5 in 6 lahko razberemo, da vse izmerjene vrednosti ustrezajo standardu EN 1676.
Mehanske lastnosti: Mehanske lastnosti so močno odvisne od načina ulivanja zlitine. Tabela
7 prikazuje značilne mehanske, Tabela 8 pa fizikalne lastnosti litja v pesek (S) in
gravitacijskega litja (G). Posamezne vrednosti pomenijo minimalne vrednosti po standardu EN
1706.
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Tabela 7: Mehanske lastnosti zlitine po metodi litja (gravitacijsko oz. litje v pesek)
Metoda
litja

Toplotna
obdelava

S
S

F
T6

G
G

F
T6

Meja
tečenja
Rp0,2
[MPa]
80-140(-)
190260(190)
90-150(-)
210280(210)

Natezna
trdnost
Rm
[MPa]
140-220(-)
230320(230)
180-240(-)
250340(250)

Raztezek
A5 [%]

Trdota
[HB]

2-6(-)
3-6(2)

45-60,(-)
75110(75)
50-65(-)
80115(90)

4-8(-)
5-9(4)

Moč
utrjevanja
50*106
[MPa]
60-80
80-110
70-90
80-110

Fizikalne lastnosti:
Tabela 8: Osnovne vednosti fizikalnih lastnosti zlitine A356
Gostota
[g/cm3]

Modul
elastičnosti
[GPa]

268,00

75

Linearni
koeficient
raztezka 20200°C
[10-6/K]
22

Toplotna
prevodnost
[W/(mK)]

Električna
prevodnost
[m/mm²)]

Interval
[°C]

150-180

23-28

625-555

Ostale značilnosti:
Livnost: Primerna za litje v pesek, gravitacijsko litje ter nizko in visoko tlačno litje
Krčenje: Pri litju v pesek:1,1-1,2 lin. %; pri gravitacijskem litju: 0,8-1,1 lin. %; pri visoko
tlačnem litju: 0,5-0,7 lin. %
Obdelovalnost: Zelo dobra
Varivost: Zelo dobra
Korozijska obstojnost: Zelo dobra


Zlitino lahko modificiramo z natrijem oz. stroncijem, predvsem takrat, ko se lije v pesek
ali pri gravitacijskem litju.



Priporočljiv je dodatek Ti-B, saj izboljša livnost zlitine.



Temperatura litja: 680–750 °C

Toplotna obdelava:
Standardni postopek toplotne obdelave te zlitine temelji na topilnem žarjenju in umetnem
staranju (T6). Časovni potek toplotne obdelave je odvisen od litja in debeline sten ulitka.


Topilno žarjenje: 520–540 °C, od 4 do 12 ur. Temperatura ne sme preseči 550 °C, zaradi
nevarnosti taljenja faz z nizkim tališčem.



Kaljenje v vodi
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Staranje: 155–165 °C, od 6 do 12 ur

Razmerje moči in raztezka je določen s časom staranja. S krajšanjem časa oz. nižanjem
temperature se poveča duktilnost na račun moči. V kolikor je potrebno, lahko to zlitino toplotno
obdelujemo tudi s postopki stabilizacije, mehkega žarjenja ter prestaranja.
3.2 Priprava vzorcev
Da lahko uspešno preiskujemo mikrostrukture, je potrebno vzorec pravilno odvzeti in pripraviti.
Pri pripravi je najpomembnejše, da ohranimo avtentičnost mikrostrukture, saj so lastnosti
materiala odvisne od mikrostrukture. Celotna priprava se začne z jemanjem vzorca (ponavadi
z žaganjem), nadaljuje z brušenjem in konča s poliranjem. Tako, da na koncu dobimo vzorec,
ki ima ravno in gladko površino, vendar pa ima vseeno dovolj kontrasta za pregled s svetlobnim
ali z elektronskim mikroskopom.
Prvi vzorec je bil odvzet iz sredine epruvete oz. iz sredine desnega dela ulitka. Za razrez je bila
uporabljena krožna žaga z vodnim hlajenjem, ki nam omogoča, da se ohrani osnovna
mikrostruktura vzorca.
Z brušenjem se začenja mehanska priprava vzorca. Tako se odpravi groba hrapavost na površini
vzorca. Za brušenje se uporabljajo abrazivne snovi. Abrazivni delci posnemajo tanke plasti
površine, od 100 do 10 μm. Z brušenjem porušimo zgradbo posamičnega kristalita v
monokristalu ali polikristalni snovi. Tako se spremenijo in se tvorijo nove mikrostrukturne
napake v podpovršinskem delu.
V podpovršinski coni tako prihaja do plastične deformacije. Le-ta poteka z drsenjem dislokacij.
Zato lahko pod mehansko obdelano površino pričakujemo mikrostrukturo, ki odstopa od
izhodne. Globina plastične deformacije je odvisna od grobosti abrazivne snovi. Bolj groba je
abrazivna snov, večja je globina. Na stiku med površino vzorca in abrazivno snovjo zaradi sile
trenja prihaja do segrevanja. Segrevanje vpliva na spremembo mikrostrukture. Pri tem ima
veliko vlogo hladilno sredstvo ali sredstva za mazanje, ki zmanjšujejo trenje in omogočajo hiter
odvod toplote.
V praksi sta hrapavost površine in globina motenega področja neposredno odvisni od zrnatosti
brusilnega sredstva. Tako brušenje poteka v več stopnjah, iz bolj grobih brusnih sredstev
postopoma prehajamo na finejša.
S tem zmanjšujemo hrapavost površine, moteno področje pa postaja plitvejše. Pri vsakem
prehodu na finejšo brusilno sredstvo vzorec obrnemo za 90° in brusimo na finejšem brusilnem
sredstvu tako dolgo, dokler ne izginejo raze, nastale pri brušenju na predhodni stopnji. Vsako
18

stopnjo brušenja je potrebno opraviti bolj skrbno, saj s tem skrajšamo čas poliranja in
poskrbimo za bolj kvalitetno pripravo površine.
Ko končamo brušenje, začnemo s poliranjem vzorca, s čimer odstranimo hrapavost, ki je nastala
po brušenju in dosežemo bleščečo, optično gladko površino vzorca.
Mehanizem mehanskega poliranja je enak kot pri brušenju, a poteka v finejših stopnjah. Izvrši
se zmanjšanje hrapavosti, zlasti v prvi stopnji poliranja. Takrat se štrleči deli površine, ki so
nastali pri brušenju, plastično deformirajo pri duktilnih materialih oz. odlomijo pri krhkih.
Nastane močno deformirano področje.
Mehansko poliranje lahko izvajamo strojno ali ročno. Ročno poliranje je primernejše, če gre za
občutljiv material, pri katerem moramo zelo prilagajati pritisk. Sredstva za poliranje so v
splošnem lahko enaka kot za brušenje, vendar v finejši zrnatosti, po navadi kot prah, ki se
suspendira z vodo ali drugim medijem.
Za začetno polirno sredstvo smo uporabili diamantno pasto (3 µm), ki odstrani najbolj grobe
raze, ter SiO2 (0,05 µm) za dokončanje.
Podlaga za mehansko poliranje mora biti elastična, trpežna, mehka in odporna proti polirnim in
čistilnim sredstvom. Mora preprečevati pogrezanje polirnega sredstva. Najbolj pogosto
uporabljeni materiali za podlago so klobučevina, volna, umetne snovi (najlon), svila, žamet,
usnje itd. Vseeno pa s poliranjem vseh napak, nastalih pri brušenju, ne moremo odpraviti, niti
s podaljševanjem časa poliranja. To lahko privede do prepoliranja, ki ima za posledico
reliefnost vzorca. Zato je potrebno čim dalj časa vzorec brusiti na finih stopnjah, preden se
lotimo poliranja.
Zadnji postopek priprave vzorcev je t.i. wisch poliranje, ki zavzema poliranje in jedkanje. Kot
jedkalo smo uporabili NaOH ter glinico številka 2. Pri tem smo natančno upoštevali navodila,
saj gre za precej agresivna sredstva.
3.3 Merjenje poroznosti
Pod besedo poroznost razumemo prisotnost praznih prostorov v materialu (pore, razpoke) in je
ena najpomembnejših problematik materiala. V osnovi ločimo dve vrsti poroznosti, plinsko ter
krčilno poroznost. Slednja je posledica strjevanja materiala v obliki dendritov. Do plinske
poroznosti pride z dostopom zraka v talino. Ker je na delu, kjer je poroznost, material krhek, je
treba preprečiti dostop plina v talino. To lahko storimo z odplinjevanjem v vakuumu, s pomočjo
inertnih plinov (argon, dušik), ali z zelo počasnim ohlajanjem.
Poroznost smo merili s svetlobnim mikroskopom, ki prepozna določene faze ter izmeri njihov
delež.
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3.4 Svetlobna mikroskopija
Svetlobna mikroskopija sloni na opazovanju polirane in kontrastirane površine vzorca v vidni
svetlobi. Glede na naloge metalografske analize in lastnosti preiskovanega materiala so možni
različni načini osvetljevanja in upodabljanja. Svetlobna mikroskopija se uporablja, da še
dodatno potrdimo ugotovitve drugih raziskovalnih metod. Je edina metoda poleg radiografije,
ki omogoča integralni vtis o celotni preiskovani površini vzorca
Zmogljivost svetlobnega mikroskopa je podana z ločljivostjo. Ločljivost je najmanjša razdalja
med točkama, ki jo še lahko razločimo. Enačba za ločljivost je podana z enačbo 1. Na ločljivost
vpliva valovna dolžina svetlobe (λ), lomni količnik snovi (n) med objektivom in vzorcem in s
kotom (α) odprtine objektiva. Ker smo pri valovni dolžini snovi in kotu α omejeni (λ = 450 nm
pri monokromatski svetlobi modre barve in največji kot α = 72°), lahko na ločljivost najbolj
vplivamo s spremembo lomnega količnika vmesne snovi (za zrak: n = 1). Uporabimo lahko
imerzijske snovi. Najpogostejše so: cedrovo olje (n = 1,515), monobromnaftalin (n = 1,66) ali
voda (n = 1,33).
𝜆

d = 𝑛 ×𝑠𝑖𝑛𝛼

(1)

3. 5 Elektronska mikroskopija
Vrstična elektronska mikroskopija (SEM – scanning electron microscopy) omogoča
neposredno upodobitev in topografsko preiskavo površin različnih materialov. Poleg velikih
povečav so prednosti metode tudi velika lateralna ločljivost in globinska ostrina. Preiskave
potekajo v vakuumski komori. SEM je elektronska naprava, pri kateri so elektroni v interakciji
z vzorcem. Elektrone s površine vzorca vodimo v detektor, jih ustrezno ojačamo in končno
uporabimo za upodobitev površine v svetlo-temnem polju. Sekundarni, odbiti in absorbirani
elektroni, karakteristično in zvezno rentgensko sevanje ter katodna luminiscenca so posledica
interakcijskega signala elektronskega curka/površina vzorca. Sekundarni in odbiti elektroni se
uporabljajo za upodobitev topografije z ločljivostjo do 10 nm, enako tudi absorbirani elektroni,
vendar je ločljivost do 50 nm. Sekundarni elektroni so najprimernejši za vizualno analizo
površine. Intenziteta sekundarnih elektronov je odvisna predvsem od topografije površine in
delno od kemijske sestave mikrostrukturnih sestavin. Sekundarni elektroni imajo nizko
energijo, ko izstopajo iz površinske plasti. Ločljivost vrstičnega elektronskega mikroskopa je
določena s premerom primarnega elektronskega curka. Dobra lateralna ločljivost omogoča
upodobitev brez senc (mehki kontrast) in prostorsko informacijo o prelomih hrapavih površin,
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sintranih materialov, jedkalnih jamic itd. Augerjevi in sekundarni elektroni nosijo informacije
o sestavi in topografiji površine, povratno sipani elektroni in karakteristično sevanje pa
informacije o kemijski sestavi vzbujenega področja. Povečava elektronskega mikroskopa je
lahko od 5 do 500 000-kratna. Vzorce iz neprevodnih materialov (polimere, keramiko, steklo
itd.) je potrebno napariti s kovinsko ali ogljikovo prevodno prevleko.
Na osnovi analize rentgenskih žarkov lahko z zelo hitro mikroelementno analizno metodo EDS
določimo celoten energijski spekter.
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA
Analizo vzorcev smo izvedli na dveh vzorcih različnega stanja, litega in toplotno obdelanega.
Zanimala nas je predvsem razlika v mikrostrukturi, torej v obliki delcev αAl ter evtektskega
silicija. Ugotavljali smo tudi vpliv stroncija na udrobnjevanje mikrostrukturnih sestavin zlitine.
4. 1 Analiza mikrostrukture
4.1.1 Toplotno neobdelan vzorec (lito stanje)
Na Sliki 8 je prikazana mikrostruktura litega stanja, iz katere lahko vidimo, da je faza β prisotna
v okviru evtektika (αAlβSi) pretežno v meddendritnih prostorih faze αAl, kar pa je nezaželeno,
še posebej v tem primeru, ker je faza β trda in krhka ter s tem predstavlja prednostno pot za
napredovanje razpok.

Slika 8: Mikrostruktura zlitine AlSi7Mg0,3 v litem stanju
Mikrostruktura litega vzorca je sestavljena iz velikega deleže razmeroma deloma grobih
kristalov βSi v matrici αAl. Kristali βSi so grobi in imajo po večini igličasto obliko, ki pa po
modificiranju postane drobnejša. Velikost kristalov αAl zmanjšamo z dodatkom titana, s katerim
dobimo višjo kakovost ulitkov ter boljše mehanske lastnosti.
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4.1.2 Toplotno obdelan vzorec

Slika 9: Mikrostruktura zlitine AlSi7Mg0,3 v toplotno obdelanem stanju
Mikrostruktura zlitine na Sliki 9 kaže drobne in zaobljene delce evtektske faze βSi ter primarne
dendrite αAl, ki so izrazito vidni pri vseh povečavah.
Da bi izboljšali mehanske lastnosti zlitine, je nepogrešljiv dodatek modifikacijskih elementov,
kot so natrij, antimon in stroncij. Vsak od teh elementov ima drugačen vpliv, vendar smo pri
tej nalogi podrobneje obravnavali učinek stroncija. Metalografske raziskave kažejo, da se grobi
delci evtektičnega silicija, po dodatku stroncija, zmanjšajo ter postanejo bolj okrogli. S tem se
zmanjša možnost nastanka razpok, zaradi zmanjšanja koncentracije napetosti.
Modifikatorje na osnovi Al-Ti in Al-Sr lahko dodajamo posamezno ali skupaj, pri čemer
zmanjšamo dendrite αAl in evtektični silicij, kar vodi v dobre mehanske lastnosti. Prav tako
dodatek stroncija vpliva na obliko faze Mg2Si.
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Slika 10: Mikrostruktura zlitine A356 a) nemodificirano stanje b) stanje po dodatku 0,01 % Sr
[15]
Vpliv modifikatorjev na mikrostrukturne sestavine v zlitini A356 je razviden s Slike 10.
Opazimo, da se evtektski igličasti silicij preoblikuje v manjše okrogle delce. Stroncij se namreč
veže na igličaste delce βSi ter s tem povzroči, da zrna rasejo v vzdolžni smeri počasneje, s
podobno hitrostjo kot v prečni smeri, s čimer postajajo čedalje bolj okrogli. Ostri robovi lahko
imajo namreč zarezni učinek, kar vodi do nastanka razpok, ali celo do porušitve materiala, zato
so v zlitinah zaželeni zaobljeni robovi. Zaobljeni delci pomenijo boljše predvsem mehanske
lastnosti, lahko pa tudi odpornost proti koroziji, električna prevodnost in obdelovalnost.
Na podlagi eksperimentalnih opažanj je bilo ugotovljeno, da dodatek titana zmanjša velikost
zrn na osnovi primarnega αAl ter s tem izboljša mehanske lastnosti zlitine. Da pa se učinek tega
še poveča, se nato vzorce še toplotno obdela. Titan, kot sredstvo za zmanjševanje zrn, se v
zlitino dodaja v obliki predzlitine kot Al-Ti ali Al-Ti-B, z namenom ustvarjanja heterogenih
kali za tvorbo in rast zrn αAl.

24

Slika 11: Mikrostruktura zlitine AlSi7Mg0,3 a) nemodificirano stanje b) dodatek 0,02 % Sr in
0,002 % Ti c) dodatek 0,02 % Sr d) dodatek 0,002 % Ti [16]
Iz Slike 11, in literaturnih podatkov, je razvidno, da je učinek titana najboljši, če ni dodanega
stroncija. Če je dodanega titana več kot 0,12 mas. % se raztezek in udarna žilavost zmanjšata,
natezna trdnost pa se počasi povečuje. Trdota se ne spremeni. Optimalna raven titana za zlitino
A356 je med 0,08 in 0,10 mas. %, vendar pa nivo železa ne sme presegati 0,18 mas. %. Učinek
titana na mejo elastičnosti je zanemarljiv, vendar pa se preoblikovalnost povečuje z naraščajočo
vsebnostjo titana.

Slika 12: Vpliv koncentracije titana na velikost zrn [17]
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Na Sliki 12 vidimo, da se velikost zrn primarnega αAl z naraščanjem vsebnosti titana zmanjšuje,
kar pomeni boljše mehanske lastnosti, tudi boljšo porazdelitev poroznosti ter boljšo
obdelovalnost in livnost.
4.2 Termična analiza
Za zlitino AlSi7Mg0,3 je bila izvedena termična analiza. Mikrostruktura zlitine je zelo odvisna
od poteka strjevanja, vendar je pri tem pomemben podatek, da se mikrostrukturne sestavine
strjujejo na različne načine.
Strjevanje zlitine je posledica odvoda toplote v vroči talini, ki se doseže z ohlajanjem livnih
posod oz. kokil. Pri litju zlitine je pomembno, da se natančno nadzoruje potek strjevanja, saj le
na ta način lahko dobimo želeno mikrostrukturo in s tem dobre mehanske lastnosti.
4.2.1 Primarno strjevanje
Iz izvedene termične analize je bilo ugotovljeno, da teoretična likvidus temperatura znaša 613,9
°C, primarna podhladitev pa 611,3 °C. Rekalescenca (razlika med najvišjo in najnižjo
temperaturo) je 0,1 K. (Slika 13)

Slika 13: Enostavna termična analiza zlitine AlSi7Mg0,3 z opredelitvijo začetka primarne
kristalizacije
Primarno strjevanje se začne z razvojem dendritnih aluminijevih zrn. Razdalja med temi
dendriti pa je odvisna od kemične sestave zlitine, podhladitve in hitrosti strjevanja. Manjša kot
je ta razdalja, bolj bodo sekundarne sestavine enakomerno porazdeljene po celotni površini.
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4.2.2 Evtektično strjevanje
Teoretična evtektična temperatura za zlitini AlSi7Mg0,3 znaša 573,5 °C, vendar v praksi
nastopijo določena odstopanja. Pri analizi evtektičnega strjevanja je bilo ugotovljeno, da je
evtektična temperatura 10,5 °C nižja od teoretične, kar pomeni, da znaša 563,0 °C.
Rekalescenca znaša 1,3 K, depresija pa 10,5 K.

Slika 14: Enostavna termična analiza zlitine AlSi7Mg0,3 z opredelitvijo evtektičnega strjevanja
Nastanek evtektika poteka pri določeni temperaturi, v našem primeru pri 563,0 °C, in pri točno
določeni kemični sestavi (12,6 % Si), sestoji pa iz treh stopenj. V prvi stopnji tekoči fazi
evtektske sestave (αAl, βSi) tvorita kali, iz katerih se razvijejo kristali obeh trdnih faz. Nato ti
kristali rastejo in v trenutku, ko se staknejo, se začne evtektska kristalizacija. Nato v zadnji fazi
pride do izločanja trdnih evtektskih faz na meji med talino in kristalom. [1]
4.3 Vpliv stroncija in titana
Obravnavali smo zlitino AlSi7Mg0,3 brez modifikacijskih in udrobnjevalnih sredstev ter nato
z dodatkom 0,012 mas. % Ti in 0,0164 mas. % Sr.
Na Sliki 15 vidimo, kako se razlikujeta ohlajevalni krivulji glede na modificirano (dodan
stroncij) oz. nemodificirano stanje (brez dodatka stroncija).
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Slika 15: Ohlajevalni krivulji za zlitino A356 v modificiranem in nemodificiranem stanju 18
Krivulji sta enaki le v zgornjem delu, v katerem pride do primarne kristalizacije α Al ter
podhladitve. Nato s časom in nižanjem temperature pridemo do evtektske reakcije. Vidimo, da
je v nemodificiranem stanju evtektska temperatura višja kot v modificiranem, saj modifikator
zniža evtektično temperaturo ter premakne evtektično točko bolj v desno.
4.4 Mehanske lastnosti
V kolikor želimo doseči boljše oziroma zahtevane mehanske lastnosti, moramo talino dobro
pripraviti, predvsem preprečiti dostop zraka ter dodati potrebne predzlitine z elementi za
modifikacijo, kar izboljšujejo lastnosti. Pomemben je tudi potek strjevanja in ohlajevalna
hitrost. Če je potrebno, izvedemo tudi naknadno toplotno obdelavo. Oba vzorca, katerima so
bile izmerjene mehanske lastnosti, sta bila toplotno obdelana po postopku T6 (raztopno
žarjenje, kaljenje v vodi in staranje). Izvedene meritve so prikazane v Tabeli 9.
Tabela 9: Mehanske lastnosti zlitine AlSi7Mg0,3
Vzorec

Trdota po Brinellu

1
2

97
98,3

Natezna trdnost - R Raztezek – 5 Natezna trdnost – Rp
%
0.2 MPa > 210
310
8,4
243
307
5,3
244

Najvišje odstopanje je pri meritvah raztezka, vendar pa je v obeh primerih raztezek višji od
zahtev kupca oziroma predpisa iz ustreznega standarda. Ugotovljeno je, da se raztezek povečuje
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z dodatkom stroncija. Na meritve raztezka najbolj vpliva kvaliteta oziroma integriteta površine
ulitka. Bolj bo površina porozna, hrapava ali pa so prisotne raze, nižji bo raztezek.
Stroncij je od vseh modifikacijskih elementov v zlitinah Al-Si-Mg najbolj učinkovit za
povišanje trdnosti, tako pri sobnih kot pri povišanih temperaturah. Natezna trdnost se z
dodatkom stroncija povečuje, vendar samo do koncentracije 1,0 mas %, nato se začne
zmanjševati. Prav tako se z dodatkom stroncija poviša trdota ter zmanjšajo kristalna zrna.
Vpliv ostalih elementov na mehanske lastnosti zlitine AlSi7Mg0,3:


Silicij poviša trdoto.



Magnezij poviša trdnost in izboljša utrjevalne sposobnosti zlitine.



Cink poveča sposobnost toplotne obdelave ter bistveno poviša trdnost.



Železo je glavna nečistoča zlitine, vendar se ga namerno dodaja z namenom povišanja
trdote.



Titan se dodaja za zmanjševanje zrn na osnovi aluminija. Njegov učinek se izboljša z
dodatkom bora. Titan zmanjša možnosti razpok.



Baker znatno poviša trdnost ter sposobnost utrjevanja zlitin, vendar zmanjša
preoblikovalnost in odpornost proti koroziji.



Mangan poviša trdnost. [4]

Od predstavljenih legirnih elementov in njihovega vpliva na lastnosti zlitine AlSi7Mg0,3 je bil
uporabljen le še titan kot inokulant za zmanjšanje velikost zrna matrice na osnovi aluminija.
Kot je razvidno iz nadaljevanja analize konstitucije zlitine AlSi7Mg0,3 s pomočjo energijsko
disperzijske spektroskopije, je vsebnost ostalih elementov, ki lahko vplivajo na lastnosti
obravnavane zlitine, znotraj predpisanih mej.
4.5 EDS analiza zlitin
Za zlitino AlSi7Mg0,3 je bila izvedena EDS analiza, s katero smo ugotovili prisotne elemente
v zlitini. Oba vzorca, tako litega kot toplotno obdelanega, smo najprej pripravili, nato pregledali
mikrostrukturo s pomočjo vrstičnega elektronskega mikroskopa, Slika 16 in 17.

29

Slika 16: Zlitina AlSi7Mg0,3 v litem stanju (modificirano)
Na Sliki 16 je prikazana mikrostruktura zlitine AlSi7Mg0,3 v litem stanju, posneta z
elektronskim mikroskopom. Za analizo smo zajeli 8 mest in pri vsakem izvedli EDS analizo.
Glede na povprečje vseh meritev smo dobili naslednje rezultate, ki so prikazani v Tabeli 10.
Tabela 10: EDS analiza zlitine AlSi7Mg0,3 v litem stanju, povprečna sestava zlitine
Delež [mas. %]
0,711
91,061
7,727
0,215
0,144
0,143

Element
Mg
Al
Si
Ti
Mn
Fe

Ugotovljena sestava odstopa glede na nominalno sestavo predvsem pri vsebnosti magnezija
(0,3389 mas. %), ki je za polovico nižja, ter silicija (7,168 mas. %), mangana in železa, katerih
delež se poviša na račun odgorevanja drugih legirnih elementov.
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Rezultati EDS analize posameznih mest so zbrani v Tabeli 11, mas. %
Tabela 11: Rezultati EDS analize za posamezna mesta (lito stanje)
Mesto

Mg

Si

Mn

Fe

Al

Ti

1

0,485

6,010

/

/

93,505

/

2

0,594

0,333

/

/

99,073

/

3

0,609

0,549

/

/

98.842

/

4

0,932

28,578

/

/

70,490

/

5

0,336

48,088

/

/

51,576

/

6

0,589

31,248

/

/

68,163

/

7

0,685

1,137

1,613

3,238

93,327

/

8

0,588

0,461

/

/

98,657

0,294

Na mestih 1, 2 in 3 je opaziti poroznost. To se vidi iz oblike ter izrazito temne barve, kar
predstavlja področja faz oz. spojin s povprečnim atomskim številom nižjim od povprečnega
atomskega števila matrice.
Mesto 4 predstavlja evtektski silicij, ki je lepo zaobljen, kot posledica uspešnega dodatka
modifikacijskega sredstva. Podobno velja za mesta 5 in 6.
Mesto 7 prikazuje fazo oz. spojino bogato z železom in manganom. Gre za kompleksno spojino
tipa α-AlFeMnSi, ki je bolj drobna in ima bolj ugodno obliko kot sicer faza β-AlFeSi.
Mesto 8 predstavlja povprečno sestavo matrice, ki vsebuje poleg magnezija in silicija tudi 0,294
mas. % titana, kar kaže na uporabo slednjega na inokulacijske namene.
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Slika 17: Zlitina AlSi7Mg0,3 v toplotno obdelanem stanju
Mikrostruktura zlitine AlSi7Mg0,3 v toplotno obdelanem stanju je prikazana na Sliki 17. Prav
tako smo zajeli 8 mest, na katerih je bila izvedena EDS analiza. Glede na povprečje vseh
meritev smo dobili rezultate prikazane v Tabeli 12, mas %.
Tabela 12: EDS analiza za zlitino AlSi7Mg0,3 v toplotno obdelanem stanju
Delež
0,735
88,906
9,805
0,240
0,147
0,167

Element
Mg
Al
Si
Ti
Mn
Fe

Ugotovljena kemijska sestava odstopa glede na nominalno kemijsko sestavo zlitine pri
vsebnosti magnezija (0,3389 mas. %), ki je za polovico večja. Razlog tega je visoko izparevanje
oz. odgorevanje magnezija. Odstopanja so tudi pri vsebnosti silicija (7,168 mas. %), titana
(0,1261 mas. %), mangana (0,0836 mas. %), zaradi odgorevanja navedenih legirnih elementov.
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EDS analiza posameznih mest je zbrana v Tabeli 13, mas. %.
Tabela 13: Rezultati EDS analize za posamezna mesta (toplotno obdelano stanje)
Mesto

Mg

Si

Mn

Fe

Al

Ti

1

0,698

22,268

/

/

77,034

/

2

0,735

7,269

/

/

91,996

/

3

0,631

2,183

/

/

97,185

/

4

0,262

49,110

/

/

50,628

/

5

0,251

47,629

/

/

52,120

/

6

0,654

23,729

/

/

75,617

/

7

0,505

6,472

6,996

17,310

68,717

/

8

0,724

2,670

/

/

96,330

0,277

Na mestih 1, 2 in 3 opazimo poroznost zaradi izrazito črne barve, kar predstavlja prazen prostor.
Na mestih 4, 5 in 6 je evtektski silicij. Njegova oblika je zaobljena, kar pomeni, da je bil dodan
modifikacijski element (stroncij).
Mesto 7 prikazuje kompleksno spojino bogato z železom in manganom na osnovi α-AlFeMnSi,
ki je zaradi svoje oblike manj škodljiva kot faza β-AlFeSi.
Mesto 8 je povprečna sestava matrice, v kateri so raztopljeni magnezij, silicij in titan. Slednji
je bil v talino dodan kot udrobnjevalno sredstvo za inokulacijske namene.
4.6 Merjenje poroznosti
Poroznost je ena ključnih težav pri izdelavi kvalitetnih ulitkov. V osnovi ločimo dve vrsti,
krčilno in plinsko. Slednja je posledica zraka v talini. V podjetju Talum d.d. zato talino
odplinjujejo z argonom, kar pa poroznosti ne odpravi v celoti. V Tabeli 12 so prikazane meritve
poroznosti iz toplotno obdelanega vzorca.
Tabela 14: Meritve poroznosti
m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

m10

m11

0,34

0,35

0,05

0,35

0,27

0,14

0,57

0,14

0,39

0,29

0,23

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Poroznost smo merili na enajstih različnih mestih. Glede na vse izmerjene vrednosti smo
ugotovili, da povprečje poroznosti znaša 0,283 %, kar je spremenljivo oz. znotraj standardov in
zahtev kupcev.
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5 ZAKLJUČKI
Cilj diplomske naloge je bila karakterizacija zlitine A356, ki smo jo izvedli s pomočjo svetlobne
in elektronske mikroskopije, EDS analize in meritev ključnih mehanskih lastnosti.
Metalografska analiza je pokazala očitne razlike v mikrostrukturi litega in toplotno obdelanega
stanja zlitine AlSi7Mg0,3. Ugotovili smo, da je pri litem vzorcu matrica αAl sestavljena iz
razmeroma velikih zrn, ki pa se po dodatku titana zmanjšajo. Faza βSi je izločena predvsem v
meddendritnih prostorih matrice αAl, kar pa lahko omogoča napredovanje razpok, saj je faza β
trda in krhka. V obeh vzorcih je opaziti tudi poroznost, ki pa je znotraj dovoljenih vrednosti.
Pri kemijski analizi smo ugotovili, da meritve kemijske sestave ustrezajo standardu EN 1676,
četudi so prisotna majhna odstopanja. Opaziti je, da so koncentracije železa, bakra in mangana
manjše kot podaja standard. Izvedena je bila EDS analiza za oba vzorca. Meritve so pokazale,
da je koncentracija vseh prisotnih elementov, razen aluminija, pri litem vzorcu manjša.
Na podlagi eksperimentalnih opažanj je opaziti, da ima titan pomembno vlogo pri doseganju
dobrih mehanskih lastnosti za zlitino A356. Titan, kot udrobnjevalno sredstvo, zmanjša zrna na
osnovi aluminija, kar vodi do boljše obdelovalnosti in livnosti zlitine. Učinek titana se dodatno
izboljša s toplotno obdelavo.
Izvedena je bila enostavna termična analiza zlitine, s poudarkom na primarnem in evtektičnem
strjevanju. Zanimala nas je predvsem razlika strjevanja zlitine z modifikacijskimi sredstvi in
brez njih. Ugotovljeno je, da modifikatorji, kot je stroncij, znižajo evtektično temperaturo ter
evtektično točko pomaknejo bolj v desno, torej k višjim koncentracijam silicija.
Cilj izdelave kvalitetnih ulitkov so predpisane mehanske lastnosti. Glede na meritve je
ugotovljeno, da je talina zlitine A356 dobro pripravljena in da je toplotna obdelava ustrezna.
Največja odstopanja so pri meritvah raztezka. Ugotovljeno je, da integriteta površine
obravnavanega vzorca zelo vpliva na raztezek. Več je poroznosti, raz in drugih nezaželenih faz,
toliko nižje bodo mehanske lastnosti, ob porušitvi.
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