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IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava preoblikovalnost Al zlitine AS62 pri nižjih temperaturah. Na
simulatorju termomehanskih stanj Gleeble 1500D so bili izvedeni valjasti tlačni preizkusi in
izdelane krivulje tečenja. Na temperaturnem intervalu med sobno temperaturo in 150 °C so
bili za izbrane stopnje deformacij izračunani parametri občutljivosti na hitrost deformacije m
ter izdelane procesne mape. Cikcakasti odzivi napetosti pri nižjih temperaturah in negativne
vrednosti parametra m so bili pripisani Portevin–Le Chatelier-ovem pojavu. Analize krivulj
tečenja, procesnih map in parametrov m so pokazale, da je pri nižjih temperaturah bolje
preoblikovati z višjimi hitrostmi deformacije, pri temperaturah blizu 150 °C pa z nižjimi. Na
osnovi krivulj tečenja na intervalu med 200 °C in 400 °C so bili izračunani parametri
Sellarsove konstitucijske zveze vključno z navidezno aktivacijsko energijo za deformacijo, ki
znaša 136 kJ/mol, kar je blizu vrednosti aktivacijske energije za samodifuzijo v čistem
aluminiju. V okviru naloge so bile z uporabo optične in elektronske mikroskopije narejene
tudi metalografske preiskave deformiranih vzorcev.
Ključne besede: aluminijeve zlitine, krivulje tečenja, preoblikovalnost, procesne mape,
občutljivost na hitrost deformacije.

ABSTRACT
Diploma thesis deals with the formability of Al alloy AS62 at lower temperatures. Using
simulator of thermomechanical states Gleeble 1500D compression tests on cylindrical
samples have been conducted and flow curves have been constructed. In the temperature
range between the room temperature and 150°C the strain rate sensitivity parameter and
processing maps have been determined for selected values of strain. Observed zigzagging
responses of flow stress on straining at lower temperatures and negative values of calculated
strain rate sensitivity parameters were attributed to Portevin-Le Chatelier effect. Analysis of
obtained flow curves, processing maps and strain rate sensitivity parameters have shown that
at lower temperatures it is more resonable to conduct the forming process employing higher
strain rates, but at higher temperatures that are closer to 150°C, lower strain rates represents
better choice. Based on the flow curves that were obtained in temperature range between
200°C and 400°C the parameters of Sellars constitutive equation have been determined. These
includes also the apparent activation energy for deformation that yields 136 kJ/mol, which is
close to the value of activation energy for self-diffusion in pure aluminum. Within the
framework of the diploma work also metallographic investigations of deformed samples have
been conducted using light and electron microscopy.
Key words: aluminium alloys, flow curves, formability, processing maps, strain rate
sensitivity.
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1. UVOD
Aluminij je ena izmed najpomembnejših tehničnih kovin. Lahko bi rekli, da je kovina
moderne dobe. Odlikujejo ga nizka gostota 2560−2750 kg/m3 ter zelo dobra električna in
toplotna prevodnost. Temperatura tališča je 660 °C. Pojavlja se v ploskovno centrirani kubični
mreži in ni magneten. Korozijska obstojnost je odlična, saj se na zraku aluminij prevleče s
tanko oksidno plastjo, ki ga ščiti pred nadaljnjo oksidacijo. Mehanske lastnosti izboljšujemo z
dodajanjem legirnih elementov. Kot glavne legirne elemente, ki določajo osnovne lastnosti
zlitin, dodajamo Si, Mg, Cu. Kot stranske legirne elemente dodajamo Ti, Mn, Be, Pb in Zr.
Stranski legirni elementi v zlitini izboljšajo določene lastnosti. Tako dobimo celo paleto
raznovrstnih aluminijevih zlitin, ki jih uporabljamo v različnih aplikacijah. Glede na
tehnološki namen in po načinu predelave delimo aluminijeve zlitine na livne zlitine, gnetne
zlitine ter zlitine za dodajanje in spajkanje. Zlitine se razlikujejo tudi po zmožnosti in
odzivnosti na toplotno utrjevanje. Livne zlitine imajo dobre livne lastnosti in jih ulivamo na
različne načine v trajne ali enkratne forme. Gnetne zlitine ulivamo v glavnem po postopku
polkontinuirnega ulivanja (brame, drogovi) in postopku ulivanja v trak (liti trak), nato jih
preoblikujemo na različne načine. Gnetne aluminijeve zlitine po standardu AA delimo na 7
serij, ki jih lahko razberemo v tabeli 1.
V skupini Impol proizvajajo polizdelke in izdelke iz aluminija ter aluminijevih zlitin. Sedež
skupine je v Slovenski Bistrici. Impol ponuja stiskane ali valjane izdelke iz različnih
aluminijevih zlitin. Program zajema folije, trakove, pločevine, palice, cevi in profile.
Specializirani so tudi za proizvodnjo rondelic in odkovkov. Prednost pred konkurenco
zagotavlja celovitost programa. Proizvodna kapaciteta je 190 000 ton na leto. Podjetje Impol
PCP d. o. o. se ukvarja s programom stiskalništva. Izdelujejo palice, cevi in profile različnih
dimenzij in oblik. V program stiskalništva spada tudi linija Alumobil, ki izdeluje specialne
izdelke za potrebe avtomobilske industrije. Ulitke za nadaljnjo predelavo v programu
stiskalništva izdelujejo v livarni s polkontinuirnim litjem v drogove, ki jih nato
homogenizacijsko žarijo.
Ekstruzijske postopke delimo na: direktne postopke, indirektne postopke in kombinirane
postopke [1]. Glavna razlika je v pretoku materiala. Okroglice so narezane na predhodno
določene dolžine, ki so odvisne od količine naročenega materiala. Pri indirektnem postopku
so okroglice stružene zaradi oksidov na zunanji površini droga (glej sliko 1). Okroglico
predhodno segrejemo na določeno temperaturo v območju 350−450 °C. Temperatura je
pomembna zaradi optimalnih lastnosti pretoka materiala skozi orodje. Bat potiska ogreti
material skozi orodje in mu s tem daje obliko. Material, ki ostane v recipientu, se odreže od
polizdelka in nato odstrani iz matrice. Ko se bat izvleče iz recipienta in ko se odstrani ostanek,
se matrica povrne v prvotni položaj. Celotni postopek se ponovi.

1

Slika 1: Direktna in indirektna ekstruzija [2].

Proces ekstruzije je zahteven tehnološki proces, katerega produkt mora zagotavljati določeno
geometrijo, izgled in predpisane lastnosti. Tekom procesa je potrebno upoštevati zveze med
spremenljivkami procesa in lastnostmi materiala pri visokih temperaturah. Procesne
spremenljivke, ki jih lahko kontroliramo, so ekstruzijsko razmerje R, hitrost bata V in
temperatura ekstruzije T. Predgretje lahko vpliva na spremenljivke materiala, kot so
homogenost, legirni elementi, vrsta dislokacij in njihova porazdelitev po volumnu ter stanje
okroglic. Prvi omejevalni faktor procesa ekstruzije je preoblikovalni odpor zlitine pri
povišanih temperaturah, kar lahko privede do preobremenitve preše. Drugi omejevalni faktor
pa je maksimalna temperatura, ki je še sprejemljiva za proces, kar je povezano z začetnim
taljenjem zlitine [2]. Iz teh dveh faktorjev so sestavljeni limitni diagrami. Dva primera takšnih
diagramov v odvisnosti od temperature sta prikazana na sliki 2.

Slika 2: Limitna diagrama v odvisnosti od temperature in limitnega
razmerja (levo) ter hitrosti bata (desno) [2].
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1.1

Motivacija in obseg dela

V okviru diplomskega dela smo študirali preoblikovalnost aluminijeve zlitine z interno
oznako podjetja Impol d. d. AS62, in sicer v stanju T6 ter na temperaturnem intervalu med 25
°C in 400 °C. Ta zlitina je po kemijski sestavi najbližje standardizirani zlitini AA4032.
Razvita je bila za aplikacije motorjev, in sicer za litje motornih blokov ali pa s procesi
preoblikovanja v motorne bate. Trenutno se zlitina uporablja za izdelavo batnih kompresorjev
za klime. V okviru takšnih aplikacij je material izpostavljen visokim temperaturam in
dinamičnim napetostim. Zlitina ima dobre mehanske lastnosti pri visokih temperaturah, za
nižje temperature pa v dostopni literaturi nismo zasledili podatkov o njeni preoblikovalnosti.
Namen diplomske naloge je izdelava procesnih map. Na simulatorju termomehanskih stanj
Gleeble 1500D so bili opravljeni tlačni testi v temperaturnem območju od 25 do 150 °C, in
sicer s hitrostmi deformacije med 0,01 do 1,0 s-1. Na osnovi teh rezultatov so bile določene
krivulje tečenja in izdelane procesne mape. Dodatno so bile narejene tudi krivulje tečenja na
temperaturnem intervalu med 200 °C in 400 °C, na osnovi teh krivulj pa je bila izračunana
navidezna aktivacijska energija za plastično deformacijo.
Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij. V uvodu predstavimo širše področje naloge ter
problematiko. Temu sledijo teoretske osnove in pregled preoblikovalnosti Al zlitin,
predstavimo izhodišča ter osnovne enačbe za določitev krivulj tečenja ter procesnih map.
Poglavje končamo z opisom konstitucijskih zvez za Al zlitine, ki smo jih v tem delu uporabili
za določitev navidezne aktivacijske energije za plastično deformacijo v vročem in ostalih
parametrov Sellarsove sinus hiperbolične konstitucijske zveze. Sledi tretje poglavje, kjer
najprej predstavimo uporabljeni material, njegovo kemično sestavo ter način izdelave. Temu
sledi opis eksperimentalnih metod, priprave vzorcev, tako za mehansko preizkušanje, kot tudi
za metalografske preiskave. Nadalje natančno opišemo proceduri za določitev procesnih map
ter aktivacijske energije. V četrtem poglavju podamo in ovrednotimo vse eksperimentalne
rezultate in rezultate obdelave podatkov ter izračunov. Delo zaključimo z glavnimi
ugotovitvami ter predlogi za nadaljnje raziskave. V dodatkih podamo nekaj metalografskih
posnetkov narejenih na različnih delih raziskovanih vzorcev.
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2. TEORETSKE OSNOVE
2.1

Preoblikovalnost aluminijevih zlitin

Kovine preoblikujemo na različne načine. Tehnologije preoblikovanja glede na tehnološki
proces so [1]:








masivno in pločevinsko preoblikovanje,
hladno, toplo in vroče preoblikovanje,
kontinuirno in reverzivno preoblikovanje,
istosmerno in protismerno preoblikovanje,
stacionarno in nestacionarno preoblikovanje,
preoblikovanje z nizko ali visoko gostoto energije,
direktno ali indirektno preoblikovanje.

»Proces preoblikovanja je kompleksen in obravnava material, ki ga želimo preoblikovati,
njegovo temperaturno polje in mikrostrukturno stanje ter površino, ki je obremenjena z
zunanjimi silami preko orodja. Tehnologija preoblikovanja je način vodenja materiala z
napravami in pomožnimi sredstvi za izdelavo končnega izdelka za zagotovitev zahtevanih
lastnosti[1].«
Slika 3 prikazuje tehnološke postopke predelave aluminija in aluminijevih zlitin.

Slika 3: Shema predelave Al in Al zlitin [3].
Polizdelki takšnih procesov so:




za valjarniški postopek: plošče, pločevine, trakovi, folije,
za stiskalniški postopek: profili, palice, cevi, žice,
za kovaški postopek: odkovki.
4

V spodnji tabeli 1 so prikazane aluminijeve zlitine in njihove oznake.
Tabela 1: Gnetne aluminijeve zlitine [4].
ASTM / EN

IMPOL

OPIS

(ASTM - 1xxx)

"A"

skupina 1 - aluminij

(ASTM - 3xxx)

"M"

skupina 2 - alumani

(ASTM - 5xxx)

"P"

skupina 3 - perali

(ASTM - 6xxx)

"AC"

skupina 4 - antikorodali

(ASTM - 2xxx)

"D"

skupina 5 - durali

(ASTM - 7xxx)

"PD"

skupina 6 - perdurali

(ASTM - 4xxx)

"AS"

skupina 7 - silumini

Zlitine iz 1XXX so na osnovi čistega aluminija z deležem 99,5 masnih %. Ne uporabljajo se
za litje, temveč za iztiskavanje ali valjanje. Z hladno obdelavo izboljšamo lastnosti. Imajo
dobro električno prevodnost, dobro korozijsko odpornost ter odlično obdelovalnost,
preoblikovalnost in varivnost.
V zlitinah 2XXX je glavni legirni element Cu, možni so dodatki Pb, Bi. To so zlitine z
visoko trdnostjo v širokem temperaturnem območju, ki se doseže s procesi toplotne obdelave
in izločevalnim utrjevanjem. Imajo slabo korozijsko odpornost in slabo varivnost.
Alumani 3XXX so zlitine legirane z Mn. Imajo zmerno trdnost, dobro korozijsko obstojnost,
dobro preoblikovalnost in dobre mehanske lastnosti tudi pri povišanih temperaturah. So
varivne in primerne za anodizacijo.
Zlitine serije 5XXX so legirane z glavnim elementom Mg, ki jim daje odlično odpornost na
korozijsko v agresivnih pogojih in morski vodi. Z hladno obdelavo ali s preoblikovanjem
lahko trdnost izboljšamo. So varivne in se uporabljajo v veliko aplikacijah kot material za
transport, gradnjo ladij, mostov in stavb.
V skupini antikorodalov 6XXX je aluminij legiran z Mg in Si, pojavljajo se tudi dodatki Fe in
Mn. So zelo preoblikovalne, varivne in odlično korozijsko obstojne. Imajo visoko trdnost, ki
je variabilna. Zvišujemo jo s toplotno obdelavo in preoblikovanjem. Največkrat jih v obliki
profilov srečujemo v gradbeni industriji in tudi v morskih aplikacijah.
V seriji zlitin 7XXX, ki nosi ime perdurali, je glavni legirni element Zn. Za posebne lastnosti
se dodajo Mg, Cu in Cr. Te zlitine dosegajo največje trdnosti med vsemi aluminijevimi
zlitinami. Imajo odlično obrambno trdnost. Ob korozijskih pogojih potrebujejo zaščito.
Primerne so za uporabo v aplikacijah, kjer je potrebna nizka teža, visoka trdnost in visoka
odpornost na napetostno korozijo. Najdemo jih v letalski in transportni industriji (npr. deli
motorjev).
2.1.1 Zlitine Aluminij–Silicij
Zlitine serije 4XXX z glavnim legirnim elementom Silicijem so v osnovi namenjene za livne
zlitine, vendar se pojavljajo tudi kot iztiskani izdelki v aplikacijah za motorje, in sicer zaradi
svoje zelo dobre odpornosti na obrabo. Velik del teh zlitin se uporablja tudi kot material za
5

varjenje in lotanje, saj dodatki Si znižajo tališče navarjenega materiala, ki mora biti nižje od
tališča varjenca. Velik del zlitin iz te serije ni primeren za toplotno obdelavo. Z dodatkom
drugih legirnih elementov v zlitino lahko zmožnost za toplotno obdelavo izboljšamo.
Zlitine Al-Si najdemo v treh skupinah:




hipoevtektske zlitine (4−7 % Si),
evtektske zlitine (10−13 % Si),
hiperevtektske zlitine (18−24 % Si) [5].

Al-Si zlitine so najbolj prepoznavne kot livne zlitine. V hipoevtektski sestavi se pojavljajo
velike količine primarnih Al-α dendritov. To zmanjša obdelovalnost in obrabno odpornost.
Hiperevtektske zlitine vsebujejo primarne delce Si, ki precej zmanjšajo obdelovalnost, vendar
izboljšajo obrabno trdnost [2].

Slika 4: Fazni diagram Al-Si [2].
Mikrostrutura ekstrudiranih zlitin je precej drugačna kot mikrostruktura livnih zlitin. Hitrost
strjevanja pri ulivanju drogov (za ekstruzijo) je višja, posledica tega je velika razlika v
mikrostruturi, tudi pri enaki kemijski sestavi. Višja hitrost ohlajevanja »potisne« strukturo
proti levi strani faznega diagrama (slika 4) in nastaja hipoevtektska struktura s povišano
količino Al-α dendritov. Tako dobimo material z dobro obdelovalnostjo in dobro obrabno
trdnostjo. S procesom homogenizacije in ekstruzije odpravimo nehomogenosti v materialu. Za
proces ekstruzije lahko dodamo legirne elemente, ki bodo omogočili nastanek trdnih raztopin,
izločkov, evtektskih ali primarnih delcev. Mg in Cu vstopita v trdno raztopino med
ogrevanjem okroglic na temperaturo ekstruzije ter tako povzročata izločevalno utrjevanje,
hkrati pa izboljšata trdoto. Za tvorbi evtektskih delcev dodajamo Ni, Fe, Mn in Si. Ti tvorijo
zapletene ampak stabilne faze v materialu [2].
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2.2

Tlačni preizkus

Tlačni preizkus je mehanski preizkus, pri katerem preizkušanec s silo deformiramo do
predpisane deformacije ali celo do porušitve. S pomočjo tlačnega preizkusa dobimo diagram
sila–skrček, iz katerega nato določimo krivuljo tečenja. Vzorci za tlačni preizkus so ponavadi
cilindričnih oblik. Glede na obliko vzorcev ločimo valjasti in ploski tlačni preizkus. Zaradi
trenja med orodjem in vzorcem, ki se mu nikoli ne moremo popolnoma izogniti, pride med
preizkusom do tako imenovanega sodčenja, česar se moramo pri vrednotenju končnih
rezultatov zavedati. Nekateri krhki materiali se pri preizkusu porušijo, večina pa ne. Nastanejo
lahko razpoke na plašču, ki so merilo za določanje mejne plastičnosti.
Pri valjastem preizkusu vzorec s krožnim premerom d0 in višino h0 ≈ 2d0 stiskamo do
predpisane višine oziroma dokler se ne pojavijo razpoke [6,7].
Vgrajene merilne naprave merijo silo F, ki deluje na preizkušanec in skrček h. Končni
rezultat preizkusa je diagram prava napetost () – prava deformacija (ε).
Napetost tečenja  je definirana kot razmerje med silo F in presekom A preizkušanca:
.

(1)

Pri tem velja
(2)
,
kjer je V volumen in h trenutna višina preizkušanca. Med izvajanjem preizkusa s pomočjo
vgrajenih merilcev merimo pomik orodja Δh in silo F. Na podlagi teh podatkov ter
predpostavke o konstantnosti prostornine:

V0 = V = konst.,

(3)

če zanemarimo koeficienta trenja, dobimo za stopnjo deformacija ε in napetost tečenja σ za
vsak pomik naslednji izraz:
,

(4)

h = h0 – Δh,

(5)

pri tem velja

kjer so:
ε – deformacija
h – trenutna višina valjčka
h0 – začetna višina valjčka
Δh – pomik orodja
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Pomemben parameter preizkusa je tudi hitrost deformacije, ki mora biti med preizkusom
konstantna:
̇

,

(6)

kjer je v hitrost čeljusti stroja kot funkcija časa oziroma deformacije. Slika 5 shematsko
prikazuje potek valjastega tlačnega preizkusa.

Slika 5: Shema tlačnega preizkusa.

2.3

Procesne mape

Procesne mape so diagrami, ki so sestavljeni iz map nestabilnosti in iz map porabe moči. Z
njimi določamo najugodnejše preoblikovalne parametre oz. tehnološka okna varnega
preoblikovanja. Predstavljene so z diagramom odvisnosti map nestabilnosti in map porabe
moči od logaritma hitrosti deformacije in temperature [1]. Enačba (7) podaja trenutni odziv
vzorca na zunanje obremenjevanje, pri čemer je potrebno upoštevati konstantno temperaturo
T in zgodovino materiala M:
̅

̇

(7)

,

kjer so:
̅ = trenutna napetost
̇ = trenutna prava hitrost deformacije
K in m sta snovni konstanti, pri čemer parameter m imenujemo tudi občutljivost na hitrost
deformacije (ang. strain rate sensitivity) in ga najlažje odčitamo iz grafa
̇ .
Zvezo med zgornjimi količinami opisuje slika 6. Površina pod krivuljo je podana kot trenutna
porabljena gostota moči. Opisuje jo naslednja enačba:
̇ ̅.
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(8)

Slika 6: Grafični prikaz enačbe; nelinearni porabnik moči.

Do želene hitrosti deformacije, ki je hkrati tudi končni pogoj, vodi pot, ki jo izbere sistem in
jo opisuje enačba (7). Vrednosti K in m se spremenita, kadar sistem pri drugi hitrosti
deformacije izbere drugo pot. Funkciji G in J sestavljata celotno porabljeno moč P:
̅ ̇.

(9)

Funkciji G in J povezujemo s hitrostjo tvorbe entalpije:
̅̇

,

(10)

kjer je:
= hitrost tvorbe entalpije
̇ ̅
̅ ̇

̇̅

̅
̇

̅ ̇

̅
̇

.

(11)

Iz zgornje enačbe vidimo, da je m faktor razdelitve moči za spremembe. Predpostavimo, da je
m konstantna vrednost in izračunamo J za vsako hitrost deformacije in temperaturo posebej:
∫

̇

̅

∫

̅

̅

̅ ̇

.

(13)

Pri t. i. idealnem porabniku moči je vrednost m enaka 1 (glej sliko 7), tam doseže funkcija J
največjo vrednost:
̅ ̇

9

.

(14)

Slika 7: Grafični prikaz enačbe; linearni porabnik moči.

Učinkovitost porabe moči podamo z enačbo:
.

(15)

Vrednosti η nam definira dogajanje v materialu med preoblikovanjem. Nizka vrednost
pomeni, da se je večji del deformacijske moči pretvoril v toploto. Vrednost med 30 in 50 %
nam pove, da je prišlo do želene poprave in dinamične rekristalizacije, vrednost nad 50 %
pomeni nastanek novih razpok.
Kriterij za nestabilnost uporabljamo za določevanje nestabilnih področij. Za stabilen tok
materiala mora diferencialni koeficient ustrezati pogoju:
̇

̇

(16)

pri čemer velja:
̇

√̇

̇

D = konstuitivno vedenje materiala, v našem primeru je to kar J.
S funkcijo J je določena poraba moči med metalurškimi procesi. Iz tega izpeljemo pogoj za
mikrostrukturno stabilnost kot funkcijo hitrosti deformacije in konstantne temperature v obliki
brezdimenzijskega parametra, ki ga imenujemo nestabilnost:
( ̇)

⁄

.
̇
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(17)

3.3 Aktivacijska energija
Za določitev aktivacijske energije nas zanimajo zveze med hitrostjo deformacije in napetostjo
tečenja v določenem temperaturnem območju. Računamo jo s pomočjo Zenner-Hollomonovega parametra Z. Upoštevati moramo, da je model točen v okoliščinah, ki so podobne
lezenju (nizke hitrosti deformacije in visoka temperatura), pri drugačnih pogojih natančnost
modela lahko odstopa [8].
S spodnjo enačbo opišemo odvisnost maksimalne napetosti tečenja ali napetosti tečenja v
kvazistacionarnem stanju, ki je posledica dinamičnega ravnotežja med procesi utrjevanja in
mehčanja, od hitrosti deformacije in temperature:
(18)
̇
kjer je:
Z − Zener-Hollmon-ov parameter ali temperaturno kompenzirana hitrost deformacije,
̇ − hitrost deformacije,
T – temperatura,
R − splošna plinska konstanta (8,3144 JK-1 mol-1),
– funkcija napetosti tečenja.

Funkcijo napetosti tečenja lahko zapišemo kot:
{

(19)

kjer so:
C, B, in β − konstante
n – eksponent utrjevanja.

Če združimo zgornja dva izraza za napetost enačbi (19) v enega, dobimo tako imenovano
Sellarsovo ali sinus hiperbolično konstitucijsko enačbo [8]:
,

(20)

kjer so:
A, α, n – konstante.
Konstante in eksponent utrjevanja n so povezane z naslednjim izrazom:
.
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(21)

Aktivacijsko energijo pa dobimo iz naslednjega odvoda:
̇

.

(22)

Lahko naredimo približek in jo izračunamo iz meritev
̇

.

(23)

Z obratno vrednostjo temperature in kvocientom spremembe naravnega logaritma hitrosti
deformacije lahko izračunamo aktivacijsko energijo. Ko združimo enačbi (18) in (20) dobimo
naslednjo konstitucijsko zvezo, ki povezuje napetost tečenja s hitrostjo deformacije in
temperaturo:
(24)
̇
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

Opis materiala

Zlitina AS62 je označena z Impolovimi internimi oznakami. Ta zlitina je najbližje stanadardni
zlitini AA4032. Spodnja tabela 2 prikazuje kemijsko sestavo zlitine po interni nomenklaturi.

Tabela 2: Kemijska sestava zlitine AS62.
Si
10,6
AS62 –
11,3

Fe
Cu
Max. 3,30
0,50 –
3,80

Mn

Mg
Max. 0,40
0,10 –
0,50

Cr
0,05
–
0,105

Ni
0,25
–
0,40

Zn
Ti
Sr
Ca
Pos.
Max. Max. 0,010 Max. 0,05
0,05 0,10 –
0,002
0,020

V livarni je bila zlitina AS62 polkontinuirno ulita v obliki drogov premera 282 mm s številko
sarže 188034. Homogenizacijsko žarjenje je potekalo v kontinuirni peči na temperaturi 510
°C, in sicer za čas 10 h. Drogovi so se ohlajali na zraku in so dosegli predpisano
(homogenizirano) stanje H.
Drogove iz livarne so nato transportirali do proizvodnega procesa, kjer so jih razrezali in
pripravili za direktno iztiskovanje na stiskalnici z nazivno močjo 55 MN. Okroglice so bile
predgrete na temperaturo »klina« 400 °C–350 °C. Z uporabo štirižilnega orodja so bile
okroglice iztisnjene v okrogle palice premera 32,7 mm + 0,3 mm tolerance.
Dobljene palice so bile nato poravnane na natezno ravnalnem stroju z minimalno deformacijo
na dimenzije 32,5 mm + 0,3 mm tolerance. Postopek hladnega preoblikovanja je potekal s
hladnim vlečenjem palic. Pri končni dimenziji palic premera 32,3 mm je bilo potrebno
upoštevati še dimenzijsko toleranco 0,1 mm.
Po vlečenju so bili vzeti vzorci za pripravo valjčkov dimenzije d0 = 10 in h0 = 15 mm.
Preizkušanci so bili v laboratoriju rekristalizacijsko mehko žarjeni na 410 °C za 10 h, zaradi
doseganja max trdote 55 HB. Končno stanje na koncu opisanega postopka je bilo stanje z
oznako OH, kar pomeni: hladno obdelano in mehko žarjeno.
V tem stanju so palice običajno namenjene za nadaljnje preoblikovanje s protismernim
iztiskanjem. Nato se končni izdelek ponovno toplotno obdela v stanje T6, kar pomeni
iztiskano, raztopno žarjenje in gašenje v vodi, umetno staranje.
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3.2

Tlačni preizkusi

Tlačni preizkusi so potekali na Oddelku za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer na simulatorju termomehanskih stanj Gleeble 1500D.
To je naprava, s katero je med drugim mogoče pri različnih temperaturah in različnih hitrostih
deformacije izvajati tlačne ali natezne preizkuse. Sestavljena je iz kontrolnih mehanizmov in
regulatorjev, prikazanih na sliki 8, računalnika, s katerim kontroliramo proces in komoro za
opravljanje preizkusov.

Slika 8: Simulator termomehanskih stanj Gleeble 1500D.

Na sliki 9 vidimo komoro, v katero namestimo vzorce za termomehanske preizkuse, ki jih
lahko izvajamo na zraku, v zaščitni atmosferi ali v vakuumu. V že prej pripravljene vzorce
vstavimo termoelement tako, da na sredinskem delu plašča izvrtamo malo luknjico in vanjo
zatolčemo termoelement. Ta nam nato med preizkusom meri temperaturo. V našem primeru
smo uporabili termoelement tipa K, ki je spojen iz žic Ni-Cr (Ni-10Cr in Ni2Mn2Al1Si).
Žice zaščitimo s keramičnim tulcem in tako preprečimo prebijanje napetosti. Kot mazivo je
bila uporabljena tantalova folija in mazivo na osnovi niklja.
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Slika 9: Komora za tlačni preizkus.

Vzorec vstavimo v čeljust in nato preko računalnika, s katerim upravljamo napravo,
nastavimo želeno temperaturo, končno stopnjo deformacije in hitrost deformacije. Vzorce
stiskamo s predpisano hitrostjo čeljusti, kot funkcijo časa, in sicer tako, da je hitrost
deformacije med preizkusom ves čas konstantna. Preizkuse smo naredili pri naslednjih
temperaturah:







sobna temperatura,
100 °C,
150 °C
200 °C,
300 °C,
400 °C

in treh različnih hitrostih deformacije:




1 s-1,
0,1 s-1,
0,01 s-1.

Dobljene krivulje tečenja pri nižjih temperaturah od sobne do vključno 150 °C smo uporabili
za določitev procesnih map. Temperature med 200 °C in 400 °C pa smo uporabili za določitev
navidezne aktivacijske energije za plastično deformacijo.
Za lažjo sledljivost vzorcev sem vzorce označila z zaporednimi številkami od 1 do 9. V
spodnji tabeli je prikazana oznaka določenega vzorca in njegova hitrost deformacije ter
temperatura pri tlačnem testu.

15

Tabela 3: Oznake vzorcev glede na temperaturo in hitrost deformacije .
Oznaka vzorca Hitrost def./temperatura
1/sobna
1
1/100 °C
2
1/150 °C
3
0,1/sobna
4
0,1/100 °C
5
0,1/150 °C
6
0,01/sobna
7
0,01/100 °C
8
0,01/150 °C
9

Krivulje tečenja in aktivacijska energija

3.3

Krivulje tečenja izrišemo na podlagi izvedenih preizkusov in iz njih razberemo vrednosti
stacionarnih napetosti tečenja, ko sta hitrost nastajanja novih dislokacij zaradi procesa
uterjevanja in hitrost njihove anihilacije (dinamična poprava) v ravnotežju. Parametre za
enačbo (24) razberemo iz krivulj tečenja pri različnih temperaturah in hitrostih deformacij. To
pa smo storili tako, da smo najprej omenjeno enačbo logaritmirali in uredili:
(

)

̇

,

(25)

nato pa definirali funkcijo , kot vsoto kvadratov razlike med izmerjenimi in po modelu
izračunanimi vrednosti, deljenimi z njihovo relativno napako. Če želimo čim boljše ujemanje
med eksperimentom in modelom, mora biti ta izraz minimalen oziroma morajo biti odvodi po
iskanih parametrih enaki nič:
∑

,

kjer so:
N – število meritev,
,
̇ ,
,
,
,
.
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(26)

Pri napaki smo upoštevali samo napake napetosti:
,

(27)

kjer so:
– napake izmerjenih napetosti.

Enačbo je potrebno minimizirati s pravilnim postopkom. Sistem treh enačb s tremi
neznankami bi dobili, če bi poznali parameter α in parcialno odvajali
po αk. Če se
pretvarjamo, da α poznamo, lahko dobimo naslednji sistem enačb, ki za dan α minimalizira
funkcijo :
(28)
Reševanju sistema štirih nelinearnih enačb se izognemo tako, da poiščemo vrednosti
minimuma za .
(29)
lahko poiščemo na več načinov, odločimo se za metodo zlatega reza. Dejanska napaka bi
bila:
( ̇)

h

(

)

,

(30)

̇
̇
kjer so z
,
̇ in
označene relativne napake
termomehanskih parametrov, t. j. maksimalne napetosti tečenja, hitrost deformacije in
temperature. Kot smo že omenili, upoštevamo samo napake napetosti, saj velja:

h

( ̇)

(

)

.

(31)

Pogoj drži, kadar so relativne napake napetosti večje vsaj za en razred velikosti kot relativne
napake temperature in hitrosti deformacije, kar običajno precej dobro drži.
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3.4

Določitev procesnih map

Število procesnih map je enako kot številka želenih deformacij. V programu Beležnica smo
izdelali tekstovne datoteke, ki vsebujejo podatke o napetosti tečenja, hitrosti deformacije in
temperature. Nato smo nize podatkov v datotekah interpolirali s pomočjo bikubičnih zlepkov
s posebnim programom, razvitim na Katedri za preoblikovanje materialov. Tako smo dobili
10000 nizov podatkov o učinkovitosti porabe moči. Za določitev reliefa učinkovitosti porabe
moči potrebujemo podatke učinkovitost porabe moči, temperature in hitrosti deformacije. Za
določitev map nestabilnosti velja enako, le da dobimo za vsak niz 10000 števil, in sicer število
1 za stabilnost in 0 za nestabilnost.

3.5

Metalografija

Stisnjeni preizkušanci so bili prerezani s krožno žago vzdolžno na pol. Nato smo vzorce
vstavili v posebno tlačno napravo in jih oblili s viskozno polimerno maso, namenjeno za lažjo
pripravo vzorcev. Vroče zalivanje je potekalo na 180 °C 4 min in pod tlakom 350 barov.
Vzorce smo ohlajali 6 min.
Sledilo je avtomatično rotacijsko brušenje s SiC brusnimi papirji različnih finosti in z
različnimi suspenzijami.
Poliranje je potekalo na isti napravi kot brušenje, le polirna sredstva in suspenzije so bili
drugačni. Brušenje in poliranje skupaj je trajalo približno pol ure. Kot polirno sredstvo smo
uporabili glinico1 različnih velikosti granulatov, po potrebi smo dodajali jedkalna sredstva.
Preiskavo mikrostrukture smo najprej opravili na elektronskem mikroskopu Joel Sem
6610LV. Vzorci za preiskavo mikrostrukture na elektronskem mikroskopu so bili nejedkani.
Mikrostrukturo smo poslikali in opravili fazno analizo.
Pred mikrostrukturno preiskavo na optičnem mikroskopu Olympus BX61 smo vzorce jedkali
s Kellerjevim jedkalom, ki ima sestavo: 100 mL H2O, 2,5 mL HNO3, 1,5 mL HCl in 1 mL
HF. Vzorci so bili poslikani s 25x, 200x in 500-kratno povečavo.
Mikrovzorci za preiskavo mikrozrnatosti so bili elektrolitsko jedkani (25V/90s) z Barkerjevim reagentom sestave: 25 ml HBF4 (48 %) + 975 ml H2O. Nato so bili poslikani v
polarizirani svetlobi z zgoraj omenjenim optičnim mikroskopom.

1

Izraz glinica se uporablja za aluminijev oksid (Al 2O3).
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1

Slike vzorcev

Po končanem preizkusu so bili vsi dobljeni vzorci sodčkaste oblike, saj so bili stisnjeni do
stopnje prave deformacije 0,9. Na spodnjih slikah 10−11 makroskopskih vzorcev se vidijo
napake na površini − izbokline, ki pa niso mehurji zraka.

Slika 10: Oznake posameznih vzorcev in vidne napake na površini .
Na mestih, kjer je bil zatolčen termoelement, je ob tlačnem preizkusu nastala razpoka. Na
sliki 11 so vzorci od desne proti levi razporejeni od 1 do 9, zelo dobro se vidijo razpoke na
plašču.

Slika 11: Vidne razpoke na obodu preizkušancev.
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4.2

Krivulje tečenja

Na spodnji sliki 12 so prikazane krivulje tečenja pri nižjih temperaturah, in sicer za tri
različne hitrosti deformacije (0,01 s-1 , 0,1 s-1, 1 s-1), za vsako hitrost deformacije pri treh
različnih temperaturah: sobna temperatura, 100 °C in 150 °C. Za vse tri slike velja, da
napetost tečenja z deformacijo narašča vse do konca preizkusa, kar pomeni, da je pri teh
pogojih utrjevanje veliko bolj intenzivno kot dinamična poprava. Na sliki 12c je prikazana
krivulja tečenja za deformacijo pri sobni temperaturi in hitrosti deformacije 30,0 s-1, kjer
opazimo izredno nestabilen tok materiala med plastično deformacijo, kar nas je napeljalo k
podrobnejši analizi nestabilnosti in kar bomo v nadaljevanju podrobneje opisali.

Slika 12: Krivulje tečenja pri treh različnih nižjih temperaturah in hitrosti
deformacije 0,01 s -1 (a), 0,1 s -1 (b) in 1,0 s -1 (c) ter krivulja tečenja pri sobni
temperaturi in hitrosti deformcije 30,0 s -1 , s povečavo zadnjega dela krivulje (d).
V splošnem pa vidimo iz grafov na sliki 12, da napetost tečenja z višanjem temperature pada,
kar je seveda pričakovan rezultat. Torej napetost tečenja pri sobni temperaturi je pri vseh treh
hitrostih deformacije pri danih deformacijah najvišja, temu sledijo napetosti pri 100 °C in nato
vrednosti za 150 °C. Vidimo, da je pri najnižji hitrosti deformacije 0,01 s-1 razlika napetosti
tečenja med krivuljami tečenja pri različnih temperaturah (sobna temperatura, 100 °C, 150
°C) največja. Bolj podroben pogled na krivulje tečenja pokaže za vse tri obravnavane nižje
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temperature in pri vseh treh hitrostih deformacije žagasto nihanje napetosti tečenja med
plastično deformacijo, kar nakazuje na tako imenovan Portevin–Le Chatelier-ov (PLC) efekt,
ki pa pri vseh krivuljah ni enako izrazit. Za omenjeni PLC-pojav je namreč značilna prav
takšna žagasto valovita napetost tečenja, ki se začne pri neki kritični stopnji deformacije in ki
je odvisna od hitrosti deformacije, temperature, velikosti zrn, kemične sestave ter izločkov, ki
so prisotni v materialu [9,10]. PLC je povezan s tako imenovanim dinamičnim staranjem, ki
je posledica difuzije v matrici raztopljenih atomov k dislokacijam, kjer okrog njih tvorijo
oblak, ki zavira gibanje dislokacij, nukleacijo in rast izločkov okrog dislokacij, ki še dodatno
zavirajo gibanje dislokacij, le te pa vsakič, ko se uspejo iztrgati tem oviram, znova in znova
naletijo na nove, kar posledično pripelje do značilnih skokov napetosti tečenja ter lokalizacije
deformacije, kar posledično zmanjšuje plastičnost materiala med preoblikovanjem in vpliva
tudi na izgled površine. PLC je torej večinoma nezaželen pojav, ki pa je veliko bolj značilen
za AL zliten serije 5xxx, katerih glavni zlitinski element je Mg in manj za zlitine tipa 4xxx,
kamor spada naša AS62 zlitina. Velika nestabilnost je bila opažena tudi pri krivulji tečenja,
dobljeni pri mnogo višji hitrosti deformacije, t. j. 30,0 s-1 in sobni temperaturi, ki je prikazana
na sliki 12d in kjer je nestabilnost lepo vidna, v podanem povečanem delu krivulje, tudi pri
višjih stopnjah deformacije. Da bi lahko potrdili domnevo, da gre v našem primeru za PLCefekt, smo na osnovi dobljenih krivulj tečenja, za štiri različne stopnje deformacije, izrisali
krivulje odvisnosti
od
̇ . Naklon krivulj v takšnem grafu je po definiciji
občutljivost na hitrost deformacije, m, ki nastopa v enačbi (7). Iz znanstvene literature je
znano, da je za PLC značilna negativna vrednost parametra m.

Slika 13: Odvisnosti
od
̇ za ralične temperature pri naslednjih stopnjah
prave deformacije: 0,1 (a), 0,3 (b), 0,5 (c) in 0,7 (d).
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Omenjene odvisnosti so prikazane na sliki 13, kjer smo dobili zelo zanimive rezultate. Za
deformacijo pri sobni temperaturi vidimo, da ima parameter m pri najnižji hitrosti
deformacije, t. j. 10-2s-1, negativno vrednost, in to pri vseh štirih stopnjah deformacije,
njegova vrednost pa leži na intervalu med m=-0,022 in m=-0,015. Z višanjem hitrosti
deformacije se vrednost povečuje in se pri hitrosti deformacije 10-1s-1 približa vrednosti nič. Z
nadaljnjim višanjem hitrosti deformacije proti vrednosti 1,0s-1 postane parameter m rahlo
pozitiven, dokler pri hitrosti deformacije 30,0s-1 ne doseže vrednosti m=0,014, kar nakazuje
na bolj stabilen tok materiala med plastično deformacijo pri višjih hitrostih deformacije. Tu je
potrebno še omeniti, da se pri preizkusih pri večjih hitrostih deformacije tlačni vzorec segreje
na temperaturo cca. 60 °C, kar pomeni, da je dejanska napetost tečenja pri sobni temperaturi
pri teh pogojih še za odtenek višja in posledično je tudi parameter m pri višjih hitrostih
deformacije v resnici nekoliko višji. To še posebej velja za višje stopnje deformacije. Kako se
je spreminjala temperatura med tlačnimi preizkusi na sobni temperaturi pri različnih hitrostih
deformacije, prikazuje slika 23 v dodatku. Izračunane vrednosti parametra m za različne
termomehanske pogoje pa so podane v tabeli 4.
Tabela 4: Vrednosti parametra občutljivost na hitrost deformacije m za različne
termomehanske pogoje in stopnje deformacije.
stopnja deformacije: 0,1
Hitrost deformacije T=sobna T=100 °C T=150 °C
0,01 s-1
-0,0218 -0,0065 0,0173
-1
0,1 s
-0,0068 -0,0066
0,001
-1
1,0 s
0,0081 -0,0066 -0,0154
-1
30,0 s
0,0145
/
/
stopnja deformacije: 0,5
-1
0,01 s
-0,0155 -0,0084 0,0224
0,1 s-1
-0,0072 -0,0075 0,0086
-1
1,0 s
0,0011 -0,0066 -0,0052
-1
30,0 s
-0,0063
/
/

stopnja deformacije: 0,3
T=sobna T=100 °C T=150 °C
-0,0149 -0,00596 0,0227
-0,0075 -0,00683 0,0082
0,0
-0,0077 -0,0063
0,0084
/
/
stopnja deformacije: 0,7
-0,0171
-0,01
0,02207
-0,0093 -0,0075 0,0079
-0,0016 -0,0049 -0,0063
-0,0168
/
/

Iz slike 13 in iz tabele 4 lahko razberemo, da so pri temperature 100 °C vrednosti parametra m
pri vseh hitrostih deformacije ter pri vseh stopnjah deformacije ves čas negativne. Če pa
temperaturo povišamo na 150 °C, pa opazimo ravno obraten pojav, kot je pri sobni
temperaturi. Namreč pri nizki hitrosti deformacije so vrednosti pozitivne in s hitrostjo
deformacije padajo − pri 1,0 s-1 ne dosežejo negativnih vrednosti. Iz tega lahko sklepamo, da
je pri povišanih temperaturah tok materiala med plastično deformacijo pri nizkih hitrostih
deformacije stabilnejši kot pri višjih, zato pričakujemo tudi boljšo preoblikovalnost.
Da bi lahko izračunali navidezno aktivacijsko energijo za deformacijo v vročem, smo na
simulatorju termomehanskih stanj naredili dodatne krivulje tečenja pri treh temperaturah: 200
°C, 300 °C in 400 °C in pri treh različnih hitrostih deformacije. Slika 14a prikazuje krivulje
tečenja pri hitrosti deformacije 1 s-1, slika 14b pri 0,1 s-1 in slika 14c krivulje pri 0,01 s-1.
Opazimo lahko, da so napetosti nižje pri višjih temperaturah ter da se z višanjem hitrosti
deformacije le te tudi zvišujejo. To je pričakovan rezultat in je značilen za preoblikovanje v
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vročem, kjer se napetost tečenja povečuje z višanjem Zener-Hollomonovega parametra.
Vidimo, da napetost tečenja pri nekaterih krivuljah tečenja (najbolj je to razvidno iz slike 14b)
v začetni fazi plastične deformacije rahlo zaniha. Zato smo preverili, ali je to posledica
kakšnih procesov, ki potekajo v materialu, ali pa je morda povezano z nestabilnostjo
ogrevanja oziroma temperature. Podroben pregled potekov temperatur za vse vzorce je
pokazal, da je temu tako, kar smo pripisali neustrezni pritrditvi termoelementa na vzorec.
Tipičen primer takšnega poteka prikazuje slika 14d, kjer se natančno vidi, da je bila hitrost
deformacije med preizkusom konstantna in da je temperatura na začetku najprej hitro padla in
nato začela počasi naraščati, kar se je odrazilo na krivulji tečenja. Zaradi pomanjkanja
vzorcev, preizkusov nismo ponovili. Poudariti pa je potrebno, da to dejstvo ni vplivalo na
podatke, ki smo jih odčitali iz krivulj tečenja za izračun navidezne aktivacijske energije za
deformacijo, saj smo napetosti odčitali pri višjih stopnjah deformacije. Oblika dobljenih
krivulj tečenja je tipična za kovinske materiale, pri katerih je edini mehčalni mehanizem med
plastično deformacijo v vročem dinamična poprava. Iz krivulj tečenja vidimo, da je pri 300 °C
in 400 °C zelo hitro prišlo do dinamičnega ravnotežja med utrjevanjem in mehčanjem,
medtem ko pri 200 °C do stopnje deformacije 0,8 ravnotežje še ni bilo doseženo in prevladuje
deformacijsko utrjevanje.

Slika 14: Krivulje tečenja pri hitrosti deformacije 1 s -1 (a), 0,1 s -1 (b) in 0,01 s -1 (c),
pri treh različnih temperaturah 200 °C, 300 °C in 400 °C. Temperatura in prava
deformacija kot funkcija časa med plastično deformacijo pri temperaturi 400 °C in
hitrosti deformacije 0,1 s -1 (d).
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4.3

Aktivacijska energija za deformacijo

Za izračun navidezne aktivacijske energije za deformacijo, ki je eden izmed štirih parametrov
Sellarsove konstitucijske zveze, ki je podana z enačbo (24) in ki pri povišanih temperaturah
podaja zvezo med hitrostjo deformacije, temperaturo in napetostjo tečenja, smo iz krivulj
tečenja odčitali napetosti tečenja v dinamičnem ravnotežju. Na osnovi teh napetosti tečenja
smo s pomočjo postopka, ki smo ga podrobno opisali v poglavju 3.3, določili omenjene
parametre, ki so zbrani v spodnji tabeli 4. Navidezna aktivacijska energija znaša 136 kJ/mol,
kar je blizu vrednosti aktivacijske energije za samodifuzijo čistega aluminija. Literatura
namreč poroča, da leži ta vrednost med 120 kJ/mol in 145 kJ/mol [11−15]. Sklepamo lahko,
da so mehanizmi, ki kontrolirajo temperaturno odvisnost napetosti tečenja pri visokih
temperaturah, tesno povezani z difuzijo aluminija, npr. plezanje dislokacij med drsnimi
ravninami.

Tabela 5: Parametri Sellarsove sinus hiperbolične konstitucijske enačbe.
Q [kJ/mol]  [MPa-1] n [/]
A [s-1]
136,1
0,0082
6,44 1,68 1011
Izračunane parametre Sellarsove enačbe smo uporabili za določitev odvisnosti napetosti
tečenja od temeperature za dane tri hitrosti deformacije. Te krivulje smo izrisali na grafu
skupaj z izmerjenimi vrednostmi. Dobljeni graf prikazuje slika 15, kjer vidimo, da smo dobili
med izmerjenimi in izračunanimi vrednostmi napetosti tečenja stacionarnega stanja odlično
ujemanje.

Slika 15: Primerjava med izmerjeno in izračunano odvisnostjo napetosti tečenja
stacionarnega stanja od temperature za tri različne hitrosti deformacije.

4.4

Procesne mape

Za določitev procesnih map smo uporabili krivulje tečenja dobljene pri nižjih temperaturah,
t.j. med sobno temperaturo in 150 °C, ki so podane na sliki 12. Enako kot za parameter
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občutljivost na hitrost deformacije smo tudi za procesne mape izbrali enake štiri stopnje
deformacije, in sicer:





0,1,
0,3,
0,5 in
0,7.

Procesne mape so v bistvu prikaz dveh količin na istem grafu, in sicer mape porabe moči ter
mape nestabilnosti in so prikazane na spodnji sliki 16. Iz podanih procesnih map lahko takoj
razberemo, da imamo opravka z zelo velikimi področji nestabilnosti pri vseh štirih stopnjah
deformacije, in sicer so ta nestabilna področja predvsem pri nižjih hitrostih deformacije in to
pri vseh temperaturah. V bistvu dobljene procesne mape prikazujejo podobno sliko, kot smo
jo dobili iz analize parametra občutljivosti na hitrost deformacije m.

Slika 16: Procesne mape pri logaritemskih oziroma pravih deformacijah: 0,1 (a), 0,3
(b), 0,5 (c) in 0,7 (d). Področje obarvano z roza barvo prikazuje področja
nestabilnosti plastičnega toka materiala.
Do razlik med procesnimi mapami in predvidevanji na osnovi parametra m prihaja predvsem
v desnem delu diagrama pri višjih temperaturah, kjer mape nestabilnosti ne zaznajo ravno
obratne situacije, torej nestabilnosti pri višjih hitrostih deformacije in stabilnosti pri nižjih.
Omenjen pojav pa lepo zaznajo mape porabe moči, saj se iz grafov lepo vidi, da se negativne
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vrednosti, ki so značilne za nestabilnost, pri višjih temperaturah pomaknejo proti večjim
hitrostim, medtem ko se pri nižjih hitrostih začnejo pojavljati pozitivne vrednosti. V
prihodnjih raziskavah, ki pa presegajo zastavljen obseg diplomskega dela, bi bilo verjetno
smiselno v analizo vključiti kar celoten temperaturni interval, od sobne temperature pa vse do
400 °C.

4.5

Metalografija

Vzorci so si glede mikrostrukturnih lastnosti zelo podobni, med njimi ni večjih razlik. V vseh
se pojavlja podoben tok materiala, homogena razporejenost kristalnih zrn in enake faze, ki so
podobnih velikosti. Slika 17 prikazuje mesto napake na razpoki na plašču. Predvidevamo, da
so razpoke nastale zaradi poškodbe plašča, saj je bila v plašč pri vstavljanju termoelementa v
vzorec zvrtana majhna luknjica.

Slika 17: Vzorec 1; slika na napaki, povečava 25x.
S pomočjo fazne analize na SEM je bilo ugotovljeno, katere faze se pojavljajo v materialu.
Slika 18 prikazuje rezultate te preiskave. Nastale faze so trdna raztopina legirnih elementov,
lahko bi šlo za izločanje zaradi presežka topnosti v osnovni kovini Al.
Analiza je pokazala naslednje faze:





Al7Cu4Ni,
Al5Cu2Mg8Si6,
β-Si,
α (AlFeSiCrMnCu).
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Slika 18: Fazna analiza na SEM
Na sliki 19 se dobro vidijo drobne razpoke po celotnem robu vzorca. Pojavljajo se tik ob β-Si
fazah ali v β-Si fazah. Razpokane β-Si faze so zelo krhke in ob preveliki deformaciji počijo.
Izločevanje β-Si faz poslabša preoblikovalnost zlitine. V nekaterih vzorcih je termoelement še
vedno prisoten, kar lahko vidimo na slikah 20b, 20e in 20g.

Slika 19: Vzorec 1; slika napake, povečava 500x
Slika 20 prikazuje pripravljene vzorce za mikrostrukturno analizo. Vzorce smo oštevilčili s
številkami od 1 do 9, tako da smo obdržali sledljivost vzorcev pri metalografskih povezavah
in njihovo povezavo s parametri, s katerimi so bili vzorci plastično deformirani, t.j.
temperature deformacij in hitrosti deformacij. Ta povezava je podana v tabeli 3. Iz spodnjih
makroposnetkov na sliki 20 je razvidno, da je bil tok materiala, kot posledica tlačnega
preizkusa, podoben pri vseh preizkusih, opravljenih pri nižjih temperaturah.
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Slika 20: Makroposnetki prerezanih vzorcev deformiranih pri nizkih temperaturah ter
hitrosti deformacije 1,0 s -1 : sobna temperatura (a), 100 °C (b), 150 °C (c); hitrosti
deformacije 0,1 s -1 : sobna temperatura (d), 100 °C (e), 150 °C (f), ; hitrosti
deformacije 0,01 s -1 : sobna temperatura (g), 100 °C (h), 150 °C (i).
Slika 21 prikazuje mikrostrukturo vzorca 1, ki je bil deformiran pri hitrosti 1,0 s -1 na sobni
temperaturi. Slika 21a prikazuje rob in je narejena z 200-kratno povečavo, slika 21b pa isti
del vzorca pri 500-kratni povečavi. Sredino istega vzorca pri 200-kratni povečavi prikazuje
slika 21c, pri 500-kratni pa slika 21d. Mikrostrukture ostalih osmih vzorcev so podane v
dodatku. Za preiskavo mikrozrnatosti so bili vzorci poslikani pod polarizirano svetlobo,
tipični rezultat te analize pa prikazuje slika 22, ki kaže mikrostrukturo vzorca 1. Pri tem kaže
slika 22a mikrostrukturo na robu, slika 23b pa v sredini. Mikrostrukturne sestavine se
pojavljajo z enako razporejenostjo po celotnem vzorcu enako in s podobno velikostjo. V
sredini vzorcev napak ni opaziti.
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Slika 21: Mikrostruktura vzorca 1: rob, povečava 200x (a), rob, povečava 500x (b), sredina,
povečava 200x (c), sredina, povečava 500x (d).

Slika 22: Mikrostruktura vzorca 1, slikanega s polarizirano svetlobo: rob, povečava
200x (a), sredina, povečava 200x (b).
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5. ZAKLJUČKI
V diplomskem delu smo se ukvarjali s preoblikovalnostjo Al zlitine z interno oznako podjetja
Impol d. d. AS62, ki je bila razvita za aplikacije motorjev, in sicer za litje motornih blokov ali
pa za nadaljnje postopke preoblikovanja v motorne bate. Trenutno zlitino uporabljajo za
izdelavo batnih kompresorjev za klima naprave.
Delo je bilo predvsem osredotočeno na preoblikovalnost te zlitine pri nižjih temperaturah, t.j.
med sobno temperaturo in 150 °C. Dodatno pa smo naredili še nekaj raziskav tudi na
temperaturnem intervalu med 200 °C in 400 °C. Zlitino smo dobili v obliki valjastih vzorcev
za tlačne preizkuse, ki smo jih nato izvedli na računalniško krmiljenem simulatorju
termomehanskih stanj Gleeble 1500D, in sicer pri treh različnih hitrostih deformacije: 1,0 s-1,
0,1 s-1 in 0,01 s-1 ter še dodatni preizkus pri sobni temperaturi in hitrosti deformacije 30,0 s-1.
Na osnovi rezultatov tlačnih preizkusov smo izdelali krivulje tečenja oziroma diagrame prave
napetosti v odvisnosti od prave (logaritemske) deformacije. Dobljene krivulje tečenja kažejo,
da se z višanjem temperature napetosti znižujejo, kar je pričakovan rezultat. Malce drugače pa
je bilo s hitrostjo deformacije.
Pri višjih temperaturah, t.j. na intervalu med 200 °C in 400 °C, je po pričakovanju napetost
tečenja naraščala z naraščajočo hitrostjo deformacije, na temperaturnem intervalu med sobno
temperaturo in 150 °C pa je bil odziv materiala na plastično deformacijo bolj kompleksen.
Zato smo ta dva primera obravnavali ločeno. Krivulje tečenja v intervalu višjih temperatur
smo uporabili za izračun navidezne aktivacijske energije za deformacijo ter ostalih
parametrov Sellarsove konstitucijske enačbe, ki opisuje zvezo med temperaturo, hitrostjo
deformacije in napetostjo tečenja v kvazistacionarnem stanju in je uporabna tako za
krmiljenje tehnologij vročega preoblikovanja kot tudi za numerične simulacije teh postopkov.
Omenjena navidezna aktivacijska energija znaša 136 kJ/mol, kar je blizu vrednosti
aktivacijske energije za samodifuzijo v čistem aluminiju, od koder smo sklepali, da je glavni
mehanizem, ki kontrolira temperaturno odvisnost napetosti tečenja pri visokih temperaturah
tesno difuzijsko plezanje dislokacij med drsnimi ravninami, pri čemer delci drugih faz ali
drugi elementi nimajo bistvenega vpliva na ta pojav. Primerjava med izmerjenimi in
vrednostmi napetostmi tečenja stacionarnega stanja, ki smo ga dobili na osnovi določenih
parametrov Sellarsove enačbe, je pokazala odlično ujemanje.
Pri nižjih temperaturah, t.j. na intervalu med sobno temperaturo in 150 °C smo že na krivuljah
tečenja opazili cikcakasto oziroma žagasto spreminjanje napetosti tečenja. Da bi bolj raziskali,
kakšni so razlogi za takšno obnašanje, smo za nekaj deformacij in za vse tri temperature
izrisali odvisnosti
od
̇ , saj nam naklon teh krivulj da informacijo o tako
imenovanem parametru občutljivost na hitrost deformacije, ki smo ga nato, za vse
obravnavane termomehanske pogoje v omenjenem temperaturnem intervalu, tudi izračunali.
Ker smo dobili večinoma negativne vrednosti tega parametra, smo nestabilnosti napetosti
tečenja pripisali Portevin–Le Chatelier-ovem pojavu. Zanj je namreč značilna prav takšna
cikcakasta oblika napetosti tečenja. Znano je, da je ta pojav povezan z dinamičnim staranjem,
ki zavira gibanje dislokacij in zmanjšuje plastičnost materiala med preoblikovanjem ter vpliva
tudi na izgled površine izdelkov.
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Na osnovi krivulj tečenja, izdelanih na intervalu med sobno temperaturo in 150 °C, smo za
enake štiri stopnje deformacije, kot pri izračunu občutljivosti na hitrost deformacije, izdelali
procesne mape. V ta namen smo najprej tvorili tabelo napetosti v odvisnosti od temperature in
hitrosti deformacije, na osnovi te tabele pa smo celoten problemski prostor s pomočjo
interpolacije z bikubičnimi zlepki pokrili. Od tod pa smo najprej določili tako imenovane
mape porabe moči, nato pa še mape nestabilnosti. Procesne mape so pokazale veliko področje
nestabilnosti. Mape nestabilnosti so področja nestabilnosti, ki bi se ujemala z rezultati analize
parametra občutljivosti na hitrost deformacije, najbolje napovedale pri nižjih temperaturah,
pri višjih pa slabše. So se pa rezultati veliko bolje ujeli pri mapah porabe moči, ki so pokazala
na približno enaka področja nestabilnosti, kot ji je nakazoval omenjen parameter. V
prihodnjih raziskavah bi bilo dobro v analizo vključiti celoten temperaturni interval od sobne
temperature pa vse do 400 °C in mogoče še više. Koristno pa bi bilo narediti več preizkusov
pri še nižjih hitrostih deformacije in tudi pri večih temperaturah. V prihodnosti bi bilo dobro
več pozornosti posvetiti tudi kontroli temperature pri preizkusih z višjo hitrostjo deformacije.
Vsi vzorci so bili takoj po končani plastični deformaciji gašeni z vodno prho, tako da se je
ohranila mikrostruktura za nadaljnje metalografske preiskave. Vsi vzorci so bili
metalografsko pregledani s pomočjo optične in elektronske mikroskopije. SEM analiza je
pokazala prisotnost naslednjih faz v materialu: Al5Cu2Mg8Si6, α (AlFeSiCrMnCu), β-Si in
Al7Cu4Ni. S pomočjo optične mikroskopije nismo dobili nobenih dodatnih informacij o
preoblikovalnosti raziskovane AS62 zlitine, saj so si mikrostrukture na tej prostorski skali
izredno podobne. V prihodnosti bo potrebna bolj temeljita SEM-analiza deformiranih
vzorcev.
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PRILOGA
V dodatkih najprej podajam grafe tipičnega poteka temperature in stopnje prave
(logaritemske) deformacije kot funkcije časa med tlačnimi preizkusi, in sicer najbolj kritičen
del, to je za preizkuse, narejene pri sobni temperaturi, kar pomeni, da ni bilo nobenega
dodatnega ogrevanja ali kontrole temperature. Zato temperature tudi najbolj odstopajo od
predpisanih. Pri višjih temperaturah moramo vzorce segrevati in če se njihova temperatura
zaradi plastične deformacije dvigne, pač zmanjšamo njihovo ogrevanje. Iz spodnje slike 23
vidimo, da se med plastično deformacijo pri najnižjih dveh hitrostih deformacije 0,01 s-1 in
0,1 s-1 temperature ne spremeni dosti, pri višjih hitrostih 1,0 s-1 in 30,0 s-1 pa opazimo kar
znaten dvig temperature. Iz odvisnosti stopnje deformacije od časa pa lahko razberemo, da je
hitrost deformacije pri vseh preizkusih, razen pri hitrosti deformacije 30,0 s-1, izredno dobro
kontrolirana in ves čas konstantna.

Slika 1: Temperature in prava deformacija kot funkcija časa med p lastično
deformacijo za preizkuse narejene pri sobni temperaturi z različnimi hitrostmi
deformacije: 0,01 s -1 (a), 0,1 s -1 (b), 1,0 s -1 (c) in 30,0 s -1 (d).
V nadaljevanju pa so podane še slike mikrostruktur za vzorce od številke 2 do 9, in sicer na
slikah 2-9.

Slika 2: Mikrostruktura vzorca 2 deformiranega pri 1 s -1 in 100 °C: rob, vzdolžno,
200X (zgoraj, levo), rob, vzdolžno, 500X (zgoraj, desno), sredina, vzdolžno, 200X
(sredina, levo), sredina, vzdolžno, 500X (sredina, desno); polarizirana svetloba: rob,
vzdolžno, 200X (spodaj, levo), rob, vzdolžno, 500X (spodaj, desno).

Slika 3: Mikrostruktura vzorca 3 deformiranega pri 1 s -1 in 150 °C: rob, vzdolžno,
200X (zgoraj, levo), rob, vzdolžno, 500X (zgoraj, desno), sredina, vzdolžno, 200X
(sredina, levo), sredina, vzdolžno, 500X (sredina, desno); polarizirana svetloba: rob,
vzdolžno, 200X (spodaj, levo), rob, vzdolžno, 500X (spodaj, desno).

Slika 4: Mikrostruktura vzorca 4 deformiranega pri 0,1 s -1 in sobna temperatura: rob,
vzdolžno, 200X (zgoraj, levo), rob, vzdolžno, 500X (zgoraj, desno), sredina,
vzdolžno, 200X (sredina, levo), sredina, vzdolžno, 500X (sredina, desno);
polarizirana svetloba: rob, vzdolžno, 200X (spodaj, levo), rob, vzdolžno, 500X
(spodaj, desno).

Slika 5: Mikrostruktura vzorca 5 deformiranega pri 0,1 s -1 in 100 °C: rob, vzdolžno,
200X (zgoraj, levo), rob, vzdolžno, 500X (zgoraj, desno), sredina, vzdolžno, 200X
(sredina, levo), sredina, vzdolžno, 500X (sredina, desno); polarizirana svetloba: rob,
vzdolžno, 200X (spodaj, levo), rob, vzdolžno, 500X (spodaj, desno).

Slika 6: Mikrostruktura vzorca 6 deformiranega pri 0,1 s-1 in 150°C: rob, vzdolžno, 200X
(zgoraj, levo), rob, vzdolžno, 500X (zgoraj, desno), sredina, vzdolžno, 200X (sredina, levo),
sredina, vzdolžno, 500X (sredina, desno); polarizirana svetloba: rob, vzdolžno, 200X (spodaj,
levo), rob, vzdolžno, 500X (spodaj, desno).

Slika 7: Mikrostruktura vzorca 7 deformiranega pri 0,01 s-1 in sobna temperatura: rob,
vzdolžno, 200X (zgoraj, levo), rob, vzdolžno, 500X (zgoraj, desno), sredina, vzdolžno, 200X
(sredina, levo), sredina, vzdolžno, 500X (sredina, desno); polarizirana svetloba: rob,
vzdolžno, 200X (spodaj, levo), rob, vzdolžno, 500X (spodaj, desno).

Slika 8: Mikrostruktura vzorca 8 deformiranega pri 0,01 s-1 in 100°C: rob, vzdolžno, 200X
(zgoraj, levo), rob, vzdolžno, 500X (zgoraj, desno), sredina, vzdolžno, 200X (sredina, levo),
sredina, vzdolžno, 500X (sredina, desno); polarizirana svetloba: rob, vzdolžno, 200X (spodaj,
levo), rob, vzdolžno, 500X (spodaj, desno).

Slika 9: Mikrostruktura vzorca 9 deformiranega pri 0,01 s-1 in 150 °C: rob, vzdolžno, 200X
(zgoraj, levo), rob, vzdolžno, 500X (zgoraj, desno), sredina, vzdolžno, 200X (sredina, levo),
sredina, vzdolžno, 500X (sredina, desno); polarizirana svetloba: rob, vzdolžno, 200X (spodaj,
levo), rob, vzdolžno, 500X (spodaj, desno).

