UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

TEA ZAMAN

LJUBLJANA 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA MATERIALE IN METALURGIJO

VPLIV DELEŽA SEKUNDARNEGA ALUMINIJA NA
MEHANSKE LASTNOSTI ZLITINE 6082

TEA ZAMAN

LJUBLJANA, september 2017

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF MATERIALS AND METALLURGY

INFLUENCE OF SECONDARY ALUMINUM
AMOUNT ON MECHANICAL PROPERTIES OF
6082 ALLOY

DIPLOMA WORK

TEA ZAMAN

LJUBLJANA, September 2017

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov:44
Število strani: 32
Število slik:12
Število preglednic:10
Število literaturnih virov:17

Študijski program: Metalurške tehnologije

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: prof. dr. Milan Bizjak
Mentor: doc. dr. Maja Vončina
Član: prof. dr. Jožef Medved

Ljubljana, ………………………

ZAHVALA
Ob zaključnem pisanju diplomske naloge se za mentorstvo in podporo zahvaljujem doc. dr.
Maji Vončina. Za podporo in sodelovanje se zahvaljujem tudi dr. Borutu Žužku, ki mi je bil z
nasveti vedno na voljo.
Zahvaljujem se tudi družini, fantu in prijateljem, ki so mi ob pisanju diplomske naloge nudili
moralno podporo. Posebno zahvalo pa namenim svoji sestri Tjaši, ki mi je med pisanjem nudila
nasvete, podporo in spodbudo, kadar sem jo potrebovala.

Diplomska naloga je bila izdelana v okviru projekta Martina.

POVZETEK
Aluminij je v zadnjem stoletju postal ena izmed najbolj masovno uporabljenih kovin saj s svojo
relativno nizko gostoto zagotavlja visoko napetost tečenja. Proizvodnja primarnega aluminija
je dolgotrajni proces za katerega je značilna velika količina odpadkov in velika poraba goriva
in energije. Aluminijeva zlitina 6082 se s svojo sestavo uvršča v serijo 6xxx, ki je znana po
dobri korozijski odpornosti in visoki natezni trdnosti.
Diplomska naloga obravnava vprašanje ali se s spremembo deleža sekundarne aluminijeve
zlitine 6082 spreminjajo tudi mehanske lastnosti in ali zlitina z različnimi deleži reciklažnega
aluminija dosega mehanske lastnosti, ki jih predpisuje standard za gnetno aluminijevo zlitino
6082 v litem stanju. V naši raziskavi je bila uporabljena krožna reciklirana zlitina 6082. Z
mešanjem sekundarne in primarne aluminijeve zlitine smo izdelali pet eksperimentalnih
vzorcev. Ulitki so vsebovali 100 %, 75 %, 50 %, 25 % in 0 % sekundarne aluminijeve zlitine.
Iz ulitka za mehanske preiskave smo izdelali epruvete za natezni preizkus in vzorce za merjenje
trdote. V vzorcih za merjenje trdote smo preverili tudi kemijsko sestavo s rentgensko
fluorescenčno spektroskopijo.
Po opravljenih preizkusih smo primerjali natezno trdnost, napetost tečenja, raztezek in trdoto
eksperimentalnih zlitin. Rezultati so pokazali, da imajo vsi izdelani vzorci ustrezno kemijsko
sestavo, natezno trdnost, napetost tečenja raztezek in trdoto glede na teoretične standardne
podatke, ki so bili pridobljeni za gnetno aluminijevo zlitino AA6082 v litem stanju. Najboljše
mehanske lastnosti smo dobili za vzorec izdelan iz 100 % sekundarne aluminijeve zlitin. Od
eksperimentalnih vzorcev so se najboljše mehanske lastnosti pokazale v vzorcu F, v katerem je
delež sekundarne krožne aluminijeve zlitine 50 %.

Ključne besede: AA 6082, natezni preizkus, trdota po Vickersu, reciklaža, sekundarna krožna
aluminijeva zlitina 6082.

i

ABSTRACT
In the last century, aluminium has become one of the most widely used metals as its relatively
low density ensures high levels of flow stress. The production of primary aluminium is a lengthy
process characterised by large amounts of waste and high consumption of fuel and energy.
Owing to its composition, aluminium alloy 6082 ranks in the series 6xxx, which is known for
its corrosion resistance and high tensile strength.
The thesis deals with the question whether, in the secondary aluminium alloy 6082, the change
of the content of the share also causes changes in mechanical properties and if the alloy with
differing shares of recyclable aluminum meets the designated mechanical properties prescribed
by the standard designation for wrought aluminium alloy 6082 in cast state. The compound
used in this research was the circular recycled alloy 6082. Five experimental samples were
made by mixing the secondary and primary aluminium alloys. The castings contained 100 %,
75 %, 50 %, 25 % and 0 % of the secondary aluminium alloy. The tubes for tensile testing and
the samples for the measurement of hardness were made from the casting for mechanical
testing. The samples for the measurement of hardness were also used for the examination of
chemical composition with the X-ray fluorescence spectrometer.
After the carried out tests the properties compared were tensile strength, flow stress, elongation
and hardness of the experimental alloys. The results showed that all the manufactured samples
have adequate chemical composition, tensile strength, flow stress, elongation and hardness
according to the obtained theoretical standard data for wrought aluminium alloy AA6082 in
cast state. The best mechanical properties belong to the sample made from 100 % secondary
aluminium alloy. The best mechanical properties out of the experimental samples were shown
in sample F, in which the share of the secondary circular aluminium alloy is 50 %.
Key words: AA6082, tensile test, Vickers hardness test, recycling, secondary circular
aluminium alloy 6082.
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1 UVOD

Aluminij je kovina, ki se pogosto uporablja v industriji zaradi svoje relativno nizke gostote in
visokih mehanskih lastnosti. Proizvodnja primarnega aluminija predstavlja ogromen strošek kar
se tiče porabe energije in odpada, ki nastane pri pridobivanju aluminija. V zadnjem stoletju se
je uveljavil trend recikliranja aluminija. Podjetja se poslužujejo recikliranja, ker pride pri
uporabi sekundarnega aluminija do zmanjšanja stroškov. Aluminij je v primerjavi z ostalimi
kovinami 100 % reciklabilen,. Z reciklažo aluminija, se začne postavljati vprašanje, kaj se
dogaja z fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi tako proizvedenega materiala. 1
Aluminijeva zlitina 6082 spada v serijo zlitin 6xxx, ki so znane po dobri korozijski odpornosti,
trdnosti in toplotni prevodnost. Aluminijeva zlitina 6082 ali AlSi1MnMg je znana po tem, da
ima najvišjo trdnost v seriji 6xxx in je zato nadomestila aluminijevo zlitino 6061.1
Namen te diplomske naloge je preučevanje mehanskih lastnosti reciklirane aluminijeve zlitine
6082. V sklopu diplomskega dela smo izdelali vzorce z različnimi deleži sekundarne in
primarne aluminijeve zlitine 6082, in sicer: 100 %, 75 %, 50 %, 25 % in 0 % sekundarne krožne
aluminijeve zlitine 6082. Mehanske lastnosti smo ovrednotili z meritvami: napetosti tečenja,
natezne trdnosti, raztezka in trdoto po Vickersu.
Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti kakšne mehanske lastnosti dosežejo vzorci, ki so izdelani
z mešanjem različnih deležev sekundarne krožne in primarne aluminijeve zlitine. Z dobljenimi
rezultati mehanskih preizkusov smo ovrednotili, kakšno je potrebno razmerje sekundarne
krožne in primarne aluminijeve zlitine za ohranitev mehanskih lastnosti gnetne zlitine 6082 v
okviru predpisanih standardov.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 ALUMINIJ IN NJEGOVE LASTNOSTI
Aluminij je kovina, ki je v zadnjih stotih letih doživela svoj razvoj v industriji. Uporaba
aluminija je zelo obsežna in raznolika. Najboljša lastnost aluminija in njegovih zlitin je
raznolikost, ki zagotavlja velik raztros fizičnih in mehanskih lastnosti, v odvisnosti od dodanih
legirnih elementov. Danes poznamo na svetu že več kot 300 aluminijevih zlitin in jih osnovno
delimo na gnetne in livne zlitine. Livne zlitine so tiste, ki jih uporabljamo za litje izdelkov.
Gnetne zlitine pa uporabljamo za izdelavo izdelkov s preoblikovalnimi postopki.1
Aluminij je kovina z visokim kovinskim sijajem in visoko električno prevodnostjo. Gostota
aluminija je 2,7 g/cm3, temperatura tališča je 991 K, temperatura vrelišča pa je 2603 K.
Kemično se aluminij izkazuje za visoko reaktivni element, ki ima v tekočem stanju visoko
afiniteto do kisika zato pride do tvorjenja oksidnih komponent (Al2O3). Te komponente s
tvorjenjem oksidne kožice aluminiju zagotavljajo dobro korozijsko odpornost, saj le ta zaščiti
kovino pred zunanjim vplivi.2
Glavne lastnosti aluminijevih zlitin so:1
1. Nizka gostota in specifična teža
2. Dobra trdnost
3. Dobra korozijska odpornost
4. Dobre preoblikovalne sposobnosti
5. Visoka električna prevodnost
6. Širok razpon posebne obdelave površin
7. Visoka toplotna prevodnost
8. Dobre optične lastnosti
9. Magnetno nevtralen
Aluminij ima nižjo ceno kot ostale kovine in dobre tako fizikalne kot kemijske lastnosti, zato
se je razcvetela njegova uporaba v industriji.1
Aluminij ima posebne mehanske lastnosti zaradi svoje nizke gostote (2,7 g/cm3). Aluminij in
njegove zlitine imajo dobro razmerje med trdnostjo in maso, so nemagnetne in dobro električno
prevodne. Zaradi velike raznolikosti lahko aluminijeve zlitine uporabljamo v skoraj vseh
2

obdelovalnih tehnologijah. Izredno pomembna lastnost aluminija je da je v celoti reciklabilen.
Po reciklaži ima sekundarno izdelan aluminij primerljivo kakovost in lastnosti s primarno
pridobljenim aluminijem. Pri aluminijevih zlitinah moramo vedeti, da se lastnosti spreminjajo
glede na kemijsko sestavo.3

2.2 SISTEM ALUMINIJEVIH ZLITIN
Primarni aluminij ima omejene fizikalne in kemijske lastnosti. Mehanske lastnosti, korozijsko
odpornost in livnost materiala se spreminjajo z dodatkom različnih kemijskih elementov ali pa
z umetnim staranjem zlitine. Glavni zlitinski elementi, ki so dodani aluminiju so: baker (Cu),
silicij (Si), magnezij (Mg), cink (Zn) in mangan (Mn). Določene zlitinske elemente dodajamo
v majhnih količinah ali pa so že prisotni v zlitini kot posledica onesnaženja. Ti elementi so
železo (Fe), krom (Cr), in titan (Ti). Nekatere posebne zlitine pa vsebujejo elemente: nikelj
(Ni), kositer (Sn), svinec (Pb), vanadij (V), bizmut (Bi), kalcij (Ca) in kadmij (Cd). Z
modificiranjem primarnega aluminija so se razvile številne zlitine, ki jih v grobem razdelimo
na livne in gnetne zlitine.2
Gnetne zlitine se uporabljajo kot osnovni material v predelovalnih postopkih, kot so
iztiskovanje (ekstruzija), valjanje, globoki vlek in kovanje. Te vrste zlitin se uporabljajo zaradi
svoje nizke vsebnosti zlitinskih elementov. Gnetne zlitine aluminija imajo dobro korozijsko
odpornost in mehansko trdnost. 2
Do sedaj poznamo preko 200 vrst gnetnih aluminijevih zlitin. Vse gnetne aluminijeve zlitine
vsebujejo vsaj 90 % aluminija. Gnetne aluminijeve zlitine razvrščamo v skupine glede na
maksimalno vsebnost določenega legirnega elementa.
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Kategorizacija aluminijevih zlitin je

prikazana v tabeli 1. Pri kategorizaciji aluminijevih zlitin se uporabljajo različni sistemi
označevanja, ki se razlikujejo glede na državo, podjetje in mednarodno organizacijo. Standardi
narekujejo identifikacijo zlitine glede na vsebnost legirnih elementov in približne vrednosti
legirnih elementov.1
Pogosto se uporabljajo tudi številčne AA oznake. Oznaka AA označuje standard označevanja,
ki je sprejet s strani »aluminum association". Gnetne zlitine imajo oznako AA in štiri števila.
Prva številka označuje serijo zlitin, ki imajo skupni glavni legerni element. V tabeli 1 so
prikazane glavne AA oznake serij gnetnih zlitin glede na glavni legirni element.1

3

Tabela 1: Serijske oznake gnetnih zlitin glede na glavni legirni element.1
Serija zlitin

Glavni legirni element serije zlitin

1xxx

Primarni aluminij, brez dodanih legirnih
elementov.

2xxx

Zlitine z dodanim bakrom

3xxx

Zlitine z dodanim manganom

4xxx

Zlitine z dodanim silicijem

5xxx

Zlitine z dodanim magnezijem v kombinaciji
z dodanim kromom in manganom

6xxx

Zlitine sistema Al-Mg-Si ali Al-Si-Mg

7xxx

Zlitine z dodanim cinkom

8xxx

Posebne zlitine

2.3 SERIJA ZLITIN 6XXX
Aluminijeve zlitine serije 6xxx so najpogosteje uporabljene zlitine pri iztiskavanju (ekstruziji).
Zlitine iz sistema Al-Mg-Si zagotavljajo odlično kombinacijo mehanskih lastnosti, široke
toplotne obdelave, dobre varivosti, dobre korozijske odpornosti in dobre preoblikovalne
sposobnosti. Glavna legirna elementa serije 6xxx sta magnezij in silicij, vendar zlitine običajno
vsebujejo tudi druge elemente, ki vplivajo na lastnosti zlitine.4 Osnovne mehanske lastnosti
zlitin serije 6xxx so predstavljene v tabeli 2.
Tabela 2: Mehanske lastnosti zlitin iz serije 6xxx v litem stanju.4
Mehanske lastnosti Al-Mg-Si -zlitin
Meja plastičnosti (Rp0,2)

190-360 MPa

Natezna trdnost(Rm)

220-390 MPa

Raztezek (A)

17-12%

V tabeli 3 so predstavljeni legirni elementi, ki se pojavljajo v zlitinah Al–Mg–Si. Predstavljeni
so tudi učinki, ki jih legirni elementi povzročajo zlitinam Al–Mg–Si.

4

Tabela 3: Legirni elementi prisotni v Al–Mg–Si-zlitinah in njihovi vplivi na mehanske
lastnosti.4
Legirni element

Vpliv legirnega elementa

Magnezij (Mg)

Magnezij zvišuje trdnost, trdoto in izboljša
varivost. Zagotavlja tudi dobro korozijsko
odpornost.

Silicij (Si)

Kadar je prisoten skupaj z magnezijem, silicij
zagotavlja popravo s toplotno obdelavo.
Zagotavlja korozijsko odpornost.
Zmanjšuje velikost zrn s tem da zavira

Mangan (Mn)

rekristalizacijo. Izboljša natezno trdnost in
mejo plastičnosti. Zagotavlja korozijsko
odpornost.
Povečuje trdnost in trdoto. V kombinaciji z

Cink (Zn)

magnezijem zagotavlja toplotno obdelavo
zlitine.
Železo (Fe)

Onesnaženost zlitine, nezaželjen

Krom (Cr)

Z zaviranjem rekristalizacije zmanjšuje
velikost zrn.
Povečuje

Baker (Cu)

trdnost

in

trdoto.

Zmanjša

korozijsko odpornost zlitine.

Zlitine serije 6xxx so izjema v sistemu označevanja. Vse serije se označujejo s številko, ki
označuje glavni legirni element. Pri seriji 6xxx številka šest označuje razmerje magnezija in
silicija, ki tvori magnezijev silikat Mg2Si.4
Aluminijeve zlitine serije 6xxx vsebujejo silicij in magnezij približno v razmerju, ki je potrebno
za tvorbo faze Mg2Si. Ko se v zlitini tvori ta faza, je zlitina primerna za toplotno obdelavo.
Zlitine v seriji 6xxx so dobro varive, preoblikovalne, korozijsko obstojne in kovne, vendar
imajo srednjo trdnost. Na splošno se zlitine serije 6xxx, zaradi svoje korozijske odpornosti,
uporabljajo v arhitekturnih aplikacijah, okvirih koles, prometni opremi, za ograje mostov in za
varjene konstrukcije.5

5

Zlitine serije 6xxx se toplotno obdelujejo po postopku T4 in T6. S toplotno obdelavo umetno
pospešimo staranje, ki nam zagotavlja boljše mehanske lastnosti. Glavna legirna elementa v
zlitinah iz serije 6xxx sta Mg in Si. Serija zlitin 6xxx vsebuje do 1,5 mas. % magnezija in silicija
skupaj. Razmerje magnezija in silicija, ki je potrebno za tvorjenje faze Mg2Si je 1,73:1.
Maksimalna topnost magnezijevega silikata je 1,85 mas.% in pada s temperaturo.6
Pri staranju pride do izločanja Guinier – Prestonovih faz (v nadaljevanju GP faza), ki s svojo
fino mikrostrukturo zvišujejo trdoto. GP faze se pojavljajo samo v aluminijevih zlitinah serije
6xxx in 7xxx. Te faze s svojim nastankom v materialu ovirajo gibanje dislokacij, ki bi lahko
porušile material. GP faze dosežejo velikost od 3 nm do 10 nm in s svojo velikostjo ne
zmanjšujejo trdnost materiala.6
Zlitine Al-Mg2Si lahko razdelimo v 3 skupine. Prva skupina zlitin ne presega 1,5 mas. %
magnezija in silicija skupaj v zlitini. V tej skupini sta magnezij in silicij dokaj enakomerno
razporejena, vendar lahko pride do minimalnega presežka silicija. Tipična zlitina v tej skupini
je zlitina AA 6063, le ta vsebuje 1,1 mas. % Mg2Si. Toplotna obdelava te skupine zlitin
pripomore k zmerni trdnosti, dobri žilavosti in odlični korozijski odpornosti.5
Druga skupina zlitin navadno vsebuje več kot 1,5 mas.% Mg, Si in ostalih dodatkov, kot je na
primer 0,3 mas.% Cu. Dodatki so elementi, ki povečujejo trdnost zlitini pri toplotni obdelavi.
Dodani elementi, kot so magnezij, baker, krom in cirkonij, vplivajo na velikost zrn. Zlitine
druge skupine zahtevajo dodatno toplotno obdelavo v primerjavi s prvo skupino zlitin.5
V tretji skupini zlitine vsebujejo magnezij in silicij v vseh mas. %, vendar vsebnosti magnezija
in silicija nista sorazmerni zato pride do presežka magnezija ali silicija. Presežek silicija
povečuje trdnost zlitine. Presežek silicija se izloča v obliki ostrih igel, ki močno zarežejo osnovo
in s tem povečujejo krhkost materiala. Vpliv silicija lahko zmanjšamo z dodatkom mangana,
kroma ali cirkonija, ki zavirajo rast silicijevih igel in med toplotno obdelava zavirajo
rekristalizacijo.5

2.4 ZLITINA 6082 IN NJENE MEHANSKE LASTNOSTI
Zlitina 6082 je znana po najboljših mehanskih lastnostih v seriji zlitin 6xxx. Natezna trdnost
zlitine 6082 dosega vrednosti 150 MPa. Pri tej zlitini se pri povečani napetosti tečenja zmanjša
raztezek. Zlitina 6082 ima v primerjavi s čistim aluminijem nekoliko višjo gostoto. Gostota
zlitine 6082 je 2710 kg/m3. Tališče te zlitine je pri 560 °C. Aluminijeve zlitine imajo na splošno
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veliko razmerje med napetostjo in raztezkom. To razmerje opisuje elastični modul, ki za zlitino
6082 znaša 70000 N/mm2.7
Zlitina z oznako 6082 spada v serijo zlitin 6xxx, kjer sta glavna legirna elementa magnezij (Mg)
in silicij (Si). Z dodatkom magnezija(Mg) in silicija(Si) sprožimo v zlitini izločevalno
utrjevanje.8 Izločevalno utrjevanje je postopek toplotne obdelave za zvišanje trdnosti, kjer se s
povišanjem temperature izločki faze β enakomerno porazdelijo v osnovi α.9
V seriji zlitin 6xxx je najbolj razširjena zlitina 6082 in 6061. Zlitina 6082 je gnetna zlitina, ki
se preoblikuje s postopkom iztiskavanja. S toplotno obdelavo zlitini 6082 povečamo mehanske
lastnosti. Magnezij in silicij sta glavna legirna elementa serije zlitin 6xxx, ki v aluminijevi zlitini
6082 tvorita več ko 1,4 % faze Mg2Si. Zlitini se dodajajo majhne vrednosti mangana, saj ta
zmanjšuje velikost kristalnih zrn in modificira igličasto obliko faze β-Al5FeSi. Silicij je v tej
seriji zlitin znan kot pospeševalec staranja. Eden izmed vzrokov, da silicij povečuje toplotno
obdelovalnost, je njegova sposobnost udrobnjevanja Mg2Si, ki se izloča v obliki oborine.10
Na mehanske lastnosti zlitine 6082 močno vpliva kemijska sestava zlitine. Kemijska sestava
aluminijeve zlitine 6082 po standardu DIN EN 573-3 je podana v tabeli 4.
Tabela 4: Kemijska sestava zlitine 6082.7
Element

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Al

Ostali
elementi

mas. %

0,7 – 0 – 0 – 0,4 – 0,6 – 0 – 0 – 0 – 95,4
1,3

0,5

0,10 1,0

1,2

0,25 0,2

0,1

– 0,15

98,3

Mehanske lastnosti zlitin se spreminjajo glede na koncentracijo dodanih kemijskih elementov,
hitrost ohlajanja, toplotno obdelavo in proces litja. Te lastnosti so odvisne od vsebnosti silicija,
bakra, magnezija in železa.11
Nateza trdnost in trdota sta odvisni od vrste, gostote in velikosti izločkov, ki se pojavijo v
mikrostrukturi.7 V tabeli 5 so podane mehanske lastnosti zlitine 6082 v litem stanju, po
standardu DIN EN 754-2.7
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Tabela 5: Mehanske lastnosti zlitine 6082.7

Toplotna obdelava

Napetost
Natezna
Raztezek
tečenja RP0,2 trdnost Rm [%]
[MPa]
[MPa]

Trdota po Trdota po
Brinellu
Vickersu
HB
HV

0-lito stanje

85

40

150

27

40

Na sliki 1 je prikazan vpliv toplotne obdelave na mehanske lastnosti zlitine 6082. Vidimo, da
se s toplotno obdelavo zmanjšuje stopnja deformacije, vendar se povečuje natezna trdnost
zlitine 6082. S povečanjem trdnosti materiala se zmanjša duktilnost. Duktilnost materiala nam
pove kakšna je preoblikovalna sposobnost materiala. Zlitina 6082 ima v litem stanju (0)
najslabšo trdnost, vendar ima najboljšo stopnjo deformacije, ki je sorazmerna z raztezkom.
Visoka stopnja deformacije zagotavlja plastično deformacijo (stanjšanje) materiala pred
porušitvijo.12

Slika 1: Graf napetost-deformacija pri različnih toplotnih obdelavah za zlitino 6082.12

2.5 RECIKLAŽA ALUMINIJA IN NJEGOVIH ZLITIN
Recikliranje je proces, kjer stari odpad predelamo in ponovno uporabimo. V času druge
svetovne vojne se je povečala poraba aluminija, kar je vodilo do povečane proizvodnje
aluminija. Primarni aluminij dobimo iz rude imenovane boksit. Boksit se predela po
Bayerjevem postopku, kjer se doda natrijev hidroksid pri povišani temperaturi. Pri povišani
temperaturi nastaja topen natrijev aluminat, ki ga z usedanjem in filtracijo ločijo od ostalih
8

snovi. Natrijev aluminat nato cepijo z drobnimi kristali hidrargilita Al(OH)3, kjer se pri
ohlajanju na dodanem hidrargilitu obori aluminijev hidroksid, ki se loči od hidrargilita s
sušenjem in kalcinacijo. Kalcinacija poteka pri temperaturi okrog 1000 °C. Aluminijev oksid,
ki je nastal s kalcinacijo se zmelje in posuši. Posušen aluminijev oksid imenujemo glinica.
Glinica se nato uporabi v elektroliznih kadeh, kjer je zmešana s kriolitom. Pri elektrolizi pride
do razpada aluminijevega oksida (glinice) saj se kisik veže na ogljikovo anodo in tako pride do
nastanka primarnega aluminija.1
Izdelava primarnega aluminija je drag in zamuden postopek, zato se je začela reciklaža
aluminija. Nov vir aluminija predstavljajo aluminijevi odpadki. Obdelava odpadkov za
pridobivanje aluminija imenujemo reciklaža, aluminij, ki ga pridobimo s procesom reciklaže,
imenujemo sekundarni aluminij. Postopki za reciklažo aluminijevega odpada se močno
razlikujejo od postopkov pridobivanja primarnega aluminija.2
Proces pridobivanja sekundarnega aluminija je ekološko in ekonomično boljši kot proces
pridobivanja primarnega aluminija. Glede na proces pridobivanja ločimo dve vrsti pridobivanja
sekundarnega aluminija. Pridobivanje sekundarnega aluminija z zbiranjem odvečnega
materiala pri izdelavi aluminijevih izdelkov in pridobivanje sekundarnega aluminija z
zbiranjem aluminijevih odpadkov. Bolj obsežen je postopek recikliranja aluminijevih
odpadkov, kjer je pred taljenjem potrebno razvrstiti, očistiti in razrezati različne vrste
odpadkov.1
2.5.1 Proces reciklaže aluminija
1. Zbiranje aluminijevih odpadkov:
Aluminijeve odpadke ločimo po načinu zbiranja. Tako ločimo dve vrsti odpada, ki jih
imenujemo novi odpad ali stari odpad. Novi odpad so odpadki, ki so nastali pri izdelavi
aluminijevega izdelka in niso bili nikoli uporabljeni. Stari odpad označujemo zbrane
aluminijeve izdelke, ki so bili po uporabi odvrženi. Stari odpad potrebuje dodatne postopke
sortiranja in predelovanja, pred reciklažo.1
2. Razvrščanje odpadkov:
Stari odpad ustrezno očistimo in razvrstimo. Aluminijeve odpadke razvrščamo glede na
prejšnje postopke obdelave, obliko in uporabnost.1
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3. Razrez odpadkov:
Odpadke se razreže na manjše koščke, da se odpad lahko hitreje stali. Z razrezom se odstranijo
tudi delčki barv ali premazov, ki so bili nameščeni na izdelke.1
4. Pregled odpadkov z magnetom:
Velikokrat se aluminijevi izdelki uporabljajo v kombinaciji z železom. Za odstranitev železa iz
razrezanega odpada se odpadki pregledajo z magnetom na katerem se naberejo železni odpadki.
Z odstranitvijo železa iz aluminijevih odpadkov zagotovimo manjšo vsebnost železa v
recikliranem aluminiju.1
5. Čiščenje odpadkov:
Odpadki se prečistijo. Za čiščenje odpada se uporabljajo trije postopki. Prvi je odstranjevanje
nečistoč z vrtinčnimi tokovi, ločevanje odpadkov s procesom »sink or flow« in prepihovanje
odpadkov z vročim plinom.1
6. Toplotna obdelava odpadkov:
Pri toplotni obdelavi odpada je potrebno preprečiti oksidacijo aluminija. To lahko zmanjšamo
na tri načine: Prvi je »mokri« postopek, kjer dodajamo soli (NaCl in KCl) in aluminijev odpad
v razmerju 1:1. Pri taljenju nastane »slani kolač«, ki ima manjšo specifično toploto kot aluminij,
zato plava na površini staljenega aluminija. Drugi postopek je »suhi« postopek, kjer dodajamo
soli(NaCl in KCl) in aluminijev odpad v razmerju 0,6:1. Tretji postopek je s pretaljevanjem
aluminijevega odpada brez dodatka soli. Pri tem postopku se aluminijev odpad tali v zaščitni
atmosferi, ki vsebuje CO2. Nastalo žlindro lahko odstranimo z intenzivnim mešanjem taline.13
7. Ulivanje aluminijeve taline v ingote1
Prednosti reciklaže
1. Prihranek energije. Za izdelavo ene tone sekundarnega aluminija se porabi 11,690 MJ
energije, medtem ko se porabi 186,262 MJ energije za izdelavo ene tone primarnega
aluminija.2
2. Manjše odlaganje odpadkov. V vsakem delu procesa proizvodnje primarnega aluminija
pride do nastanka in odlaganja odpadkov. Odpadki pri izdelavi sekundarnega aluminija
so sestavljeni iz žlindre, ki je nastala pri taljenju in soli, ki so bile dodane za
pretaljevanje odpadkov. Pri izdelavi primarnega aluminija nastane 85 % več odpadkov,
kot pri izdelavi sekundarnega aluminija.2
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3. Zmanjšanje emisij. Pri proizvodnji primarnega aluminija nastajajo varni in nevarni
stranski produkti. Proizvodnja sekundarnega aluminija ima tudi svoje nevarne pline, ki
vplivajo na kvaliteto zraka, vendar je delež proizvedenih emisij pri izdelavi
sekundarnega aluminija kar 95 % manjši v primerjavi z izdelavo primarnega aluminija.2
4. Manjši stroški proizvodnje.2
Ovire in izzivi reciklaže
1. Zagotavljanje ustreznih zalog.
Do prvega izziva recikliranja pridemo pri zbiranju in procesiranju aluminijevih
odpadkov. Cena zbiranja odpadkov in procesiranja je visoka in lahko vodi do slabih
ekonomskih razmer2
2. Nadzorovanje emisij.
Pri izdelavi sekundarnega aluminija res pridelamo manjšo količino emisij v primerjavi
z izdelavo primarnega aluminija. Do izziva pride pri predelavi in čiščenju odpadkov, saj
pri tem proizvajamo strupene emisije.2
3. Odlaganje in ravnanje s stranskimi produkti pridobivanja sekundarnega aluminija.
Stranska produkta pri pridobivanju sekundarnega aluminija sta žlindra in slani kolač, ki
nastane ob dodatku natrijevega in kalijevega klorida. Natrijev in kalijev klorid
dodajamo pri pretaljevanju odpadkov zato, da preprečujemo oksidacijo aluminija.2
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

Eksperimentalni del diplomske naloge je potekal v dveh delih. V prvem delu smo izdelali
vzorce z različnimi vsebnostmi sekundarnega aluminija, v drugem delu pa so sledili mehanski
preizkusi eksperimentalnih vzorcev.

3.1 IZDELAVA VZORCEV
Izdelali smo pet eksperimentalnih zlitin/vzorcev z različnimi deleži sekundarnega krožnega
aluminija, in sicer 0, 25, 50, 75 in 100 mas. % sekundarnega krožnega aluminija. Pri preiskavi
smo uporabili krožni sekundarni material, kar pomeni, da je to material iz krožnega procesa v
proizvodnji. Pred pričetkom priprave materiala na taljenje smo naredili kemijsko analizo
uporabljenega primarnega in sekundarnega materiala z uporabo terenskega rentgenskega
fluorescenčnega analizatorja (XRF). Rezultati so podani v tabeli 6.
Tabela 6: Kemijska sestava primarne in sekundarne aluminijeve zlitine 6082.
Element

Zn

Cu

Fe

Mn

Cr

Ti

Al

Si

Mg

ostalo

0

0,055 0,135 0,871 0,080 0,049 96,700 1,171 0,856 0,083

zlitine
Primarna
zlitina 6082
Krožna

0,020 0,061 0,182 0,768 0,203 0,064 96,825 0,998 0,805 0,077

litina 6082
Po

0–

0–

0–

0,40– 0–

0–

95,4–

0,7–

0,6–

0–

standardu

0,20

0,01

0,50

1,00

0,10

98,3

1,3

1,2

0,15

DIN

0,25

EN

573 – 3
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Skupne mase pripravljenih vzorcev so znašale od 500 g do 1000 g. S pomočjo križnega računa
smo zatehtali šarže z naslednjimi oznakami:
D – 100% sekundarne krožne aluminijeve zlitine 6082
E – 75% sekundarne krožne aluminijeve zlitine 6082
F – 50% sekundarne krožne aluminijeve zlitine 6082
G – 25% sekundarne krožne aluminijeve zlitine 6082
H – 100% primarne aluminijeve zlitine 6082

Tabela 7: Vsebnosti primarnega in sekundarnega aluminija v vzorcih.
Številka vzorca

Vzorec D

Vzorec E

Vzorec F

Vzorec G

Vzorec H

Vsebnost

100

75

50

25

0

0

25

50

75

100

648,9

650,1

487,4

233,4

0

216,9

487,1

702,5

661,2

867,1

974,5

935,9

661,2

sekundarnega
aluminija [mas.%]
Vsebnost
primarnega
aluminija[mas. %]
Masa
sekundarnega
aluminija[g]
Masa primarnega 0
aluminija[g]
Skupna

masa 648,9

zatehte[g]

Pri izdelavi zateht smo uporabili čim večje kose odpadnega materiala (slika 2). Z rezanjem
materiala na manjše dele povečujemo površino, ki pa je pri taljenju neugodna saj se na površini
tvori oksid, ki vpliva na kvaliteto taline in zniža mehanske lastnosti in kakovost ulitka.
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a) Vzorec D.

b) Vzorec E.

c) Vzorec F

Slika 2: Priprava zateht: a) zatehta je sestavljena in 100 % krožne zlitine. b) zatehta vsebuje 75
% krožne in 25 % primarne zlitine. c) zatehta vsebuje 50 % krožne in 50 % primarne zlitine.

3.1.1 Kemijska analiza
Kemijsko sestavo smo analizirali z rentgensko fluorescenčno spektroskopijo (XRF).
Uporabili smo NITON, model XL3t + GOLDD 900S-He. Pri XRF analizi gre za obstreljevanje
vzorca s primarnimi rentgenskimi žarki, kjer le ti sprožijo različne sekundarne rentgenske žarke.
Sekundarni rentgenski žarki so analizirani in nam glede na različne vrednosti pokažejo vsebnost
določenega kemijskega elementa v zlitini.14
3.1.2 Taljenje in ulivanje vzorcev
Taljenje je potekalo v jeklenem talilnem loncu, ki je bil premazan z BN premazom z namenom
zaščite prehajanja železa v talino. Z BN premazom preprečujemo interakcijo med talino in
talilnim loncem. Taljenje je potekalo v vakuumski indukcijski peči Vacutech v vakuumski
atmosferi. Med celotnim segrevanjem in taljenjem smo temperaturo materiala v talilnem loncu
spremljali z uporabo pirometra vstavljenega na vrhu vakuumske indukcijske peči.
Za izdelavo nateznih preizkušancev smo v ta namen izdelali jekleno kokilo, v kateri je potekalo
usmerjeno strjevanje taline za dosego ulitka brez poroznosti (slika 3; a). Strjevanje taline v
kokili smo spremljali s termoelementom tipa K, ki meri temperaturo do 1360°C.15

14

Eden izmed termoelementov je bil nameščen v talilnem loncu, s katerim smo merili temperaturo
litja, ki je bila po dogovoru 730 °C. Drugi termoelement je bil nameščen v zgornjem delu
jeklene kokile za litje ulitka za natezne probe (slika 3; b).

a)

b)

Slika 3: Kokila za litje ulitka za izdelavo nateznih prob (a) in prikaz postavitve termoelementa
v kokili (b).

Kokila za litje vzorca je bila izdelana in orodnega jekla in je bila, prav tako kot talilni lonec,
premazana z BN – premazom. Kokila je bila pred litjem predgreta na približno 320 °C.
Temperaturo kokile smo vzdrževali z električnim grelnikom (slika 4).
Taljenje in ulivanje je potekalo v vakuumski peči, saj smo tako preprečili stik med aluminijevo
zlitino in zrakom. Stik aluminijeve zlitine in zraka povzroči tvorjenje oksidne kožice. Pri
taljenju se je temperaturo taline v talilnem loncu spremljalo s termoelementom in pirometrom.
Pirometer za spremljanje temperature v talilnem loncu je bil nameščen na vrhu indukcije
komore. Termoelementa pa sta bila nameščena v talilnem loncu in v posebno izdelani jekleni
kokili za usmerjeno strjevanje. Pred taljenjem je bila določena livna temperatura 730 °C.
Maksimalna temperatura, ki jo je dosegla talina je bila 750 °C. Ko je talina v vakuumski
indukcijski peči dosegla temperaturo 730 °C se je ta ulila v predgreto kokilo. Ulivanje je
potekalo pri tlaku 1mbar.
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Slika 4: Vakuumska talilna peč pripravljena na začetek litja.

3.1.3 Razrez in izdelava vzorcev
Po končanem ohlajanju je sledila obdelava oziroma razrez ulitkov in izdelava vzorcev. Najprej
smo stran odrezali napajalnik (slika 5). Zgornji del ulitega vzorca se je porabil za izdelavo
vzorcev za merjenje trdote. Preostali del ulitka, se je razžgal v štiri enake palice. Vzorci so bili
po razrezu in obdelavi ustrezno označeni. Iz palic smo izdelali preizkušanec za natezni preizkus.
Preizkušanci so bili izdelali po standardu DIN 50125. Iz ulitkov se je s struženjem izdelalo
deset vzorcev, iz vsake zlitine po dve okrogli epruveti. Slika 6 prikazuje dimenzije epruvete, ki
so izdelane po standardu DIN 50125.
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Slika 5: Razrez ulitega eksperimentalnega vzorca, za izdelavo nateznih epruvet in
metalografsko obdelanih vzorcev.

Za merjenje trdote je bila izbrana metoda merjenja trdote po Vickersu, pri kateri morajo biti
vzorci ustrezno pripravljeni. Izrezani kosi iz zgornjega dela ulitega vzorca so bili zbrušeni in
polirani. S poliranjem in brušenjem zagotovim gladko površino na vzorcu, ki je pomembna za
metalografske preiskave in merjenja trdote.

3.2 NATEZNI PREIZKUS
Natezni preizkus se izvaja na trgalni napravi, ki je sestavljena iz zgornje in spodnje čeljusti. V
zgornjo in spodnjo čeljust se vpne epruveta na katero je pritrjen ekstenziometer, ki zaznava
raztezek. Zgornja in spodnja čeljust s konstantnim pomikom v nasprotnih smereh izvajata
natezno obremenitev, ki povzroča deformacijo in na koncu porušitev materiala.16
Določena sila, ki vpliva na material, lahko povzroči spremembo oblike če je material duktilen
ali porušitev, če je material krhek. Ena izmed najbolj razširjenih metod za določanje mehanskih
lastnosti materiala je natezni preizkus. Pri tem preizkusu se stopnjuje natezna obremenitev
oziroma natezna napetost, ki povzroča spremembo v dolžini preizkušanca. Cilj tega preizkusa
je določiti napetost σ, ki je potrebna za deformacijo ali porušitev materiala. Enota za napetost
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je N/m2, kar pomeni da napetost predstavlja razmerje med silo in ploščino začetnega prereza
preizkušanca.16
Izračun napetosti podaja enačba (3.1):16
𝜎=

𝐹 𝑁
[
= 𝑃𝑎]
𝐴 𝑚2

(3.1)

Kjer je :
F – sila [N]
A – površina prečnega prereza [m2]

Pri nateznem preizkusu merimo silo v odvisnosti od raztezka, kar nam poda tudi napetost v
odvisnosti od deformacije. Glavne vrednosti, ki se določajo pri nateznem preizkusu, so napetost
tečenja, natezna trdnost in raztezek. 16
Napetost tečenja nam pove kakšna je maksimalna sila s katero lahko obremenjujemo material,
brez da bi med obremenitvijo prišlo do deformacije. Območje pred napetostjo tečenja
imenujemo elastično območje materiala, saj se material v tem območju ne deformira.16
Napetost tečenja izračunamo po enačbi (3.2):16
𝑅𝑝 =

𝐹𝑝
𝐹0,2 𝑁
= 𝑅𝑝0,2 =
[
= 𝑃𝑎]
𝐴0
𝐴0,2 𝑚2

(3.2)

Kjer je :
F0,2 – sila pri napetosti tečenja [N]
A0 – začetna površina prečnega prereza preizkušanca [m2]

Natezna trdnost označuje silo, ki je potrebna za nastanek plastičnih nestabilnosti v materialu,
ki lahko pripeljejo do porušitve materiala. Plastična nestabilnost je pojav zoženja materiala,
pred porušitvijo. Vsi duktilni materiali imajo velika območja plastične deformacije pred
porušitvijo.16
Napetost tečenja izračunamo po enačbi (3.3):16
𝑅𝑚 =

𝐹𝑚 𝑁
[
= 𝑃𝑎]
𝐴0 𝑚2
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(3.3)

Fm – maksimalna sila [N]

Tretja merjena količina pri nateznem preizkusu je raztezek. Raztezek nam prikazuje razmerje
med spremembo merilne dolžine in začetno dolžino preizkušanca.16
Raztezek pri nateznem preizkusu izračunamo z enačbo (3.4):16
𝐴𝑛 =

∆𝐿
𝐿𝑢 − 𝐿𝑜
∗ 100 =
∗ 100 [%]
𝐿𝑜
𝐿

(3.4)

Kjer je:
∆L – sprememba dolžine preizkušanca [mm]
L0 – začetna merilna dolžina preizkušanca [mm]
Lu – končna merilna dolžina preizkušanca po pretrgu [mm]

Pri nateznem preizkusu so se uporabljale okrogle epruvete, ki so bile izdelane po standardu
DIN 5012 (slika 6). Na epruveto, ki je bila vpeta v trgalno napravo je bil nameščen
ekstenziometer, ki je zaznaval spremembe v merilni dolžini preizkušanca. Natezni preizkus je
bil izveden po standardu EN ISO 6892-1, ki je bil sprejet leta 2009. Hitrost stopnjevanja
obremenitve do meje plastičnosti je bila 20 MPa/s. Po porušitvi, se vzorec sestavi skupaj in se
izmeri raztezek po pretrgu epruvete. Pri izvajanju nateznih preizkusov računalnik zaznava in
beleži silo in raztezek. Po opravljenih preizkusih, se v računalniku izriše diagram napetostdeformacija iz katerega so razbrani rezultati meritev.

Slika 6: Okrogla epruveta za natezni preizkus, izdelana po standardu DIN 50125.
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3.3 MERJENJE TRDOTE PO METODI VICKERS
Najpomembnejše meritve za opredelitev mehanskih lastnosti sta natezna trdnost in trdota.
Natezna trdnost nam pove kakšna je maksimalna obremenitev, ki jo material še lahko prenaša.
Trdota pa predstavi ali je material nagnjen k duktilnemu ali krhkemu lomu. 17
Pred merjenjem trdote morajo biti vzorci ustrezno pripravljeni. Pri merjenju trdote po metodi
Vickers vtisnemo diamantno piramidno konico v material z določeno obremenitvijo. Po
izdelanem odtisu izmerimo obe diagonali odtisa in izračunamo trdoto z naslednjimi enačbami:17

𝐻𝑉 = 0,102

𝑑=

𝑑1 + 𝑑2
2

(3.5)

𝐴=

𝑑2
2 ∗ 𝑠𝑖𝑛68°

(3.6)

𝐹 0,102 ∗ 𝐹 ∗ 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛68°
𝐹
=
=
0,1891
∗
𝐴
𝑑2
𝑑2

(3.7)

Kjer je:
d1, d2 – velikost diagonal odtisa [m]
d – povprečna velikost diagonal [m]
A – površina odtisa [m2]
F – sila, ki je bila uporabljena za izdelavo odtisa [N]

Vzorci so bili pred merjenje metalografsko pripravljeni, kar pomeni da so bili pobrušeni in
polirani (slika 7). Metalografska priprava vzorcev omogoča natančneje izmerjene vrednosti
trdote saj ta način priprave vzorcev zagotovi popolnoma ravno površino za izdelavo odtisa.
Metalografsko obdelanim vzorcem je bila izmerjena trdota z napravo Instron Tukon 2100B po
standardu SIST EN ISO 6507-1:2006. Odtisi so bili izdelani z obremenitvijo 500 gramov. Sila
pritiska je bila 4,903 N. Pritisk je trajal 10 sekund.
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a)

b)

Slika 7: Metalografsko obdelani vzorci za merjenje trdote (a) in Instron Turkon 2100B (b).
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA

4.1 KEMIJSKA SESTAVA IZDELANIH VZORCEV
Kemijska analiza je bila narejena na vseh eksperimentalnih vzorcih po trikrat, v tabeli 8 so
prikazani rezultati povprečnih vrednosti kemijske sestave izdelanih vzorcev. Kemijska sestava
je bila preverjena na metalografsko pripravljenih vzorcih in je prikazana na sliki 8.
Tabela 8: Kemijska sestava eksperimentalnih vzorcev, mas. %.
Vzorec

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Al

D

1,00

0,18

0,04

0,71

0,74

0,19

0,01

0,09

96,98

E

0,91

0,14

0,03

0,68

0,66

0,15

0,01

0,04

97,31

F

0,87

0,15

0,05

0,78

0,93

0,13

0,01

0,06

96,94

G

0,86

0,13

0,03

0,76

0,67

0,11

0

0,09

97,28

H

0,79

0,12

0,05

0,80

0,89

0,09

0

0,10

97,11

Na sliki 8 vidimo, da vsi vzorci dosegajo kemijsko sestavo zlitine 6082, ki jo narekuje standard
DIN EN 573-3, zato lahko označimo izdelavo eksperimentalnih vzorcih kot uspešno. Do
odstopanj prihaja pri analizi vsebnosti magnezija, kar lahko tudi pripišemo XRF–analizi, ki ni
najbolj primerna za analiziranje natančne vsebnosti magnezija.
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Slika 8: Primerjava kemijske sestave med vzorci D, E, F, G in H.

Glavni legirni element v zlitini 6082 je magnezij, ki tvori fazo Mg2Si. Za tvorjenje maksimalne
količine Mg2Si je potrebno razmerje magnezija in silicija 1,73:1.
Pri spreminjanju deležev krožne aluminijeve zlitine pride do zmanjšanja ali povečanja
koncentracije kemijskih elementov. Že manjše spreminjanje koncentracije kemijskih elementov
vpliva na spremembo mehanskih lastnosti. Magnezij v aluminijevi zlitini povečuje trdnost in
trdoto, mangan pa udrobnjuje mikrostrukturo, kar pripomore k povečanju natezne trdnosti in
izboljšanju plastične deformacije.
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4.2 NATEZNI PREIZKUS
Iz vsakega ulitega vzorca sta bili izdelani 2 epruveti za natezni preskus.V tabeli 9 so prikazane
povprečne vrednosti natezne trdnosti (Rm), napetost tečenja (Rp0,2) in raztezki po pretrgu (A) v
različnih eksperimentalnih vzorcih.
Napetost tečenja v diagramu nam označuje prehod materiala iz elastičnega v plastično področje
deformacije. Natezna trdnost prikazuje maksimalno silo, ki se lahko uporabi preden se začne
material nekontrolirano plastično deformirati, kar lahko opredelimo tudi kot maksimalno silo,
ki jo lahko zdrži material. Po presegu natezne trdnosti se v materialu začne oblikovati tako
imenovani vrat, ki nastane pred pretrgom. Zadnji element, ki nam prikazuje mehanske lastnosti
materiala je raztezek. V tabeli 9 je raztezek označen z A30mm. Raztezek ima dodatno pripisano
30mm. To pomeni, da je raztezek procentualno izmerjen glede na začetni presek epruvete, ki je
30mm.
Tabela 9: Povprečne vrednosti natezne trdnosti, napetost tečenja in raztezki za različne vzorce.
Vzorec

Rp0,2 [MPa]

Rm [MPa]

A30mm [%]

D

109,5

187

5,7

E

89

160,5

4,4

F

87,5

171,5

5,75

G

85

159

4,45

H

76,5

170

7,4

Slika 9 prikazuje primerjavo napetosti tečenja za preiskovane vzorce oziroma zlitine.
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Slika 9: Primerjava napetosti tečenja med izdelanimi vzorci.

Napetosti tečenja v vzorcih EFG so si izjemno podobne. Kot je razvidno iz grafa ima najboljšo
napetost tečenja vzorec D, ki predstavlja epruveto izdelano iz 100 % sekundarnega aluminija.
Najslabšo napetost tečenja ima 100 % primarna aluminijeva zlitina. Dobro napetost tečenja v
vzorcu D lahko pripišemo visoki vsebnosti silicija, železa in cinka. Vzorec D vsebuje najmanj
aluminija, kar nakazuje na visoko vsebnost legirnih elementov, ki izboljšujejo mehanske
lastnosti zlitine. Ostali vzorci z različnimi vsebnostmi sekundarnega in primarnega aluminija
prikazujejo podobne rezultate. Primarna aluminijeva zlitina ima najslabšo napetost tečenja. Iz
rezultatov, lahko zaključimo, da večja vsebnost sekundarnega aluminija zagotavlja boljšo
napetost tečenja. Velikost kristalnih zrn močno vpliva na napetost tečenja in sicer, manjša kot
so kristalna zrna večja bo napetost tečenja. Na velikost kristalnih zrn ugodno vpliva mangan, ki
ga je po kemijski analizi največ v vzorcu F.
Slika 10 prikazuje primerjavo natezne trdnosti vseh eksperimentalnih vzorcev. Najvišjo natezno
trdnost ima vzorec D. Vzorec F vsebuje 50 % sekundarne in 50 % primarne aluminijeve zlitine
in vsebuje največ mangana, ki ugodno vpliva na mehanske lastnosti. Če primerjamo kemijske
sestave v tabeli 8 ugotovimo, da ima vzorec F izmed vseh vzorcev, torej E in G, najvišjo
vsebnost železa, bakra, mangana, in magnezija. Vsi omenjeni legirni elementi so nagnjeni k
tvorjenju intermetalnih faz.
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Slika 10: Primerjava natezne trdnosti.

Ena izmed lastnosti zlitine 6082 je, da se s povečanjem napetosti tečenja ter natezne trdnosti
zmanjša raztezek. Na sliki 11 opazimo, da ima vzorec H najnižjo napetost tečenja, medtem ko
ima največji raztezek. Najmanjši raztezek dobimo v vzorcu E in G. Ponovno lahko rezultate
povežemo s kemijsko analizo. V kemijski sestavi, ki jo prikazuje tabela 8 lahko vidimo da ima
vzorec F najvišjo vrednost magnezija. Magnezij v aluminijevih zlitinah zvišuje trdnost, vendar
se z zvišanjem trdnosti zmanjša duktilnost materiala.
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Slika 11: Primerjava raztezkov v izdelanih vzorcih.

Pri primerjanju rezultatov nateznih preizkusov naših eksperimentalnih vzorcev ugotovimo, da
ima sekundarna zlitina (vzorec D) boljšo napetost tečenja in natezno trdnost, vendar ima slabši
raztezek po pretrgu. Zgornji rezultati prikazujejo, da imajo vsi vzorci, ki so bili izdelani v sklopu
diplomske naloge ustrezne mehanske lastnosti, ki jih določa standard DIN EN 754 – 2 za gnetno
aluminijevo zlitino 6082, v litem stanju.
Pri pregledu rezultatov nateznega preizkusa lahko zaključimo, da dodani delež sekundarnega
aluminija ima vpliv na mehanske lastnosti. Za dodatne zaključke, bi bilo potrebno opraviti SEM
analizo in mikrostrukturno analizo, saj bi ti dve analizi prikazali kaj se pri mešanju primarne in
sekundarne aluminijeve zlitine dogaja z mikrostrukturo.
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4.3 TRDOTA PO VICKERSU
Pri merjenju trdot so se opravile po 3 meritve trdote v posameznem vzorcu. Tabela 10 podaja
povprečne vrednosti. Trdota je bila merjena z obtežbo mase 0,5kg po standardu ISO 6507-1.
Tabela 10: Meritve trdot v preiskovanih vzorcih.
Vzorec/

D

E

F

G

H

HV0,5-1

67

55

57

55

54

HV0,5-2

64

56

56

55

55

HV0,5-3

67

56

56

56

57

HV0,5-

66

55,7

56,3

55,3

55,3

meritev

povprečje

Iz primerjave na sliki 12 lahko ponovno razberemo, da ima najboljšo trdoto, poleg 100 %
sekundarne zlitine vzorec F. Po pregledu trdote vidimo, da se z dodajanjem sekundarnega
materiala v pravilnem razmerju povečuje tudi trdota, ki pa ni tako visoka kot pri vzorcu D, ki
označuje 100 % sekundarno aluminijevo zlitino 6082. Standard podaja trdoto zlitine 6082, 40
HV v litem stanju. Velik vpliv na trdoto ima železo, saj se z vsebnostjo železa povečuje trdota
materiala, saj ta v aluminiju tvori trde železove intermetalne faza. Če primerjamo kemijsko
sestavo vseh vzorcev ugotovimo, da ima vzorec D največjo vsebnost železa, sledita pa mu
vzorca F in E. identična razvrstitev se pojavi pri meritvah trdote. Iz rezultatov, ki so podani v
tabeli 10 in grafu 5 vidimo da imajo vsi vzorci, ki so bili izdelani v sklopu te diplomske naloge,
boljšo trdoto, kot jo narekuje standard DIN EN 754 – 2.
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Slika 12: Prikaz trdote v odvisnosti od deleža sekundarne aluminijeve zlitine.

29

5 ZAKLJUČEK
Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kako sprememba vsebnosti deleža sekundarne krožne
aluminijeve zlitine vpliva na mehanske lastnosti zlitine 6082. Zaključimo lahko, da:


Največjo Rm, Rp0,2 in HV dobimo v vzorcu iz 100 % krožne aluminijeve zlitine 6082,
pri čemer dobimo najmanjši raztezek ob porušitvi. Najugodnejše Rm, Rp0,2 in HV ob še
optimalnem raztezku dobimo v vzorcu F, ki je sestavljen iz 50 % primarne in 50 %
krožne aluminijeve zlitine 6082.



Vsi vzorci dosegajo oz. presegajo mehanske lastnosti podane po standardu EN 485 – 2
za gnetno aluminijevo zlitino 6082, v litem stanju. Ugotovili smo, da že majhne
spremembe kemijske sestave vplivajo na mehanske lastnosti zlitine 6082. Za
natančnejšo analizo vpliva deleža krožne zlitine na mehanske lastnosti pa bi bilo
potrebno narediti dodatne preiskave, kot so na primer analiza velikosti kristalnih zrn,
analiza mikrostrukture, , udarna žilavost, …



Možnost mešanja primarne in sekundarne aluminijeve zlitine je ekonomična tudi za
velika podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo aluminijevih izdelkov. Z mešanjem primarne
in sekundarne zlitine lahko ponovno uporabimo material, ki je stranski produkt izdelave
aluminijastega izdelka. Kljub ponovni uporabi pa dobimo mehanske lastnosti zlitine v
mejah standardov.



Dodajanje sekundarnih surovin bi se lahko uporabljal tudi kot način legiranja
aluminijevih zlitin. V proizvodnji bi se z povečano uporabo sekundarnega krožnega
aluminija, posledično povečal tudi energijski izkoristek.
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