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IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava karakterizacijo mikrostrukture polkontinuirno ulite zlitine
4047A na robu in v osrednjem delu ulitega droga v litem in toplotno obdelanem stanju.
Kemijska sestava zlitine je bila določena z metodo optične emisijske spektrometrije.
Karakterizacija mikrostrukture je potekal z metodami svetlobne mikroskopije, vrstične
elektronske mikroskopije (SEM) ter mikroanalize (EDS) in rentgenske fazne analize.
Rezultati so pokazali, da je velikost kristalnega zrna manjša na robu kot v osrednjem delu
ulitka v toplotno obdelanem stanju. Rezultati tudi kažejo, da je poleg αAl in βSi v
mikrostrukturi prisotna tudi faza z obliko iglic. Ta faza je prisotna tudi v litem stanju in
predstavlja stabilno fazo Al9Fe2Si2. Prisotnost te faze je bila potrjena tudi z metodo
rentgenske fazne analize.
Ključne besede:
Al- zlitina, mikrostruktura, velikost kristalnega zrna, rentgenska fazna analiza

ABSTRACT
Diploma work deals with the characterization of microstructure of DC cast alloy 4047A in
as cast and heat treated state from the edge and central region of the casting. Chemical
composition of the alloy has been determined by optical emission spectrometry analyser.
Characterization of microstructure has been performed by using light microscopy,
scanning electron microscopy (SEM) and micro-chemical analysis (EDS) and X-ray
diffraction (XRD). Results reveals that grain size is smaller in the edge region compared
to central region of the casting in heat treated state. It was also found that besides αAl and
βSi phases with needle-like shape are present in microstructure. This phase is already
present in as-cast state and represents stable phase Al9Fe2Si2. Presence of this phase
was also confirmed by X-ray diffraction in heat treated state.
Key words:
Al- alloy, microstructure, grain size, X ray diffraction
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1. UVOD
Glede na zahteve naročnikov zlitine 4047A in razpoložljive opreme za metalografske analize v
našem podjetju Impol, Raziskave in razvoj d. o. o., bi želeli s strokovnostjo, znanjem in
optimizacijo obstoječih metod zagotoviti relevantne analize metalografskih preiskav v zlitini ob
različnih pogojih. Zlitina 4047A je kot končni produkt namenjena kot dodajni material za varjenje
v obliki žice. Že v samem začetku izdelave zlitine je potrebno upoštevati zahtevane končne
mehanske lastnosti, zato je bilo potrebno že v livarni izdelati zlitino, ki bo kasneje s toplotnimi in
drugimi tehnološkimi obdelavami dosegala želene oziroma zahtevane lastnosti. Drogove zlitine
4047A smo metalografsko analizirali v litem in toplotno obdelanem oziroma difuzijsko
(homogenizacijsko) žarjenem stanju. Z opremo, ki nam je na voljo v podjetju, smo zasledovali in
analizirali mikrostrukturo. Karakterizacija mikrostrukture je potekala predvsem z metodama
svetlobne mikroskopije in vrstične elektronske mikroskopije (SEM) in mikroanalize (EDS).
Karakterizacijo faz v mikrostrukturi smo nadgradili z uporabo difraktometerske metode
rentgenske fazne analize (XRD), s katero lahko zanesljivejše potrdimo prisotne faze v
mikrostrukturi.

1

2. LITERATURNI PREGLED
2.1

ALUMINIJ IN NJEGOVE ZLITINE

V vrstnem redu elementov, ki sestavljajo zemeljsko skorjo, je aluminij s 7,7 mas.% na tretjem
mestu za kisikom in silicijem, ter pred železom, z 4,8 mas.%. Elementarnega aluminija v naravi ni
mogoče najti, pač pa je v obliki oksida Al2O3 bistveni sestavni del mnogih kamnin, ki sestavljajo
skorjo zemeljske površine.1
Glavna surovina za pridobivanje aluminija je boksit, ki je zmes aluminijevih, železovih, silicijevih
in titanovih oksidov.
Tehnično pridobivanje aluminija je sestavljeno iz treh med seboj neodvisnih faz:
 pridobivanje čistega aluminijevega oksida (glinice) iz boksita po bazičnem Bayerjevem
postopku,
 pridobivanje primarnega aluminija s termično elektrolizo v kriolitu raztopljene glinice,
 rafinacija primarnega aluminija.2
Aluminij je nemagnetna in mehka kovina srebrno bele barve, z dobro električno in toplotno
prevodnostjo, mehansko se dobro preoblikuje v hladnem in toplem stanju in ima dobro livnost.
Dobro se vari (argonsko), nekoliko težje se lota. Pri hladnem preoblikovanju se utrjuje, z žarjenjem
pri temperaturi 400 - 500°C se ponovno zmehča.
Na zraku je obstojen, saj se prevleče s tanko oksidno kožico, ki je oksidacijsko odporna.
Odporen je na mnoge kisline, na morsko vodo in luge pa ne. Da je korozijsko obstojnejši, njegovo
oksidno kožico površinsko obdelamo – okrepimo z anodizacijo ali tako imenovanim eloksiranjem,
kjer dosežemo debelejšo oksidno plast.1
Aluminij in še posebej njegove zlitine so vsestransko uporabne. Iz njih izdelujemo pločevine,
folije, žice, profile vseh vrst in oblik, palice ter cevi in ulitke. Uporabljajo se v prehranski,
farmacevtski, električni, avtomobilski in letalski industriji.2
Ker je poznana in uporabljena kot razmeroma mlada kovina, se v komercialne namene uporablja
zadnjih 150 let. Za železom je druga najpogosteje uporabljena kovina. Letna primarna proizvodnja
v letu 2006 je znašala okoli 34 milijonov ton, sekundarna (reciklaža) pa okoli 16 milijonov ton.
Visoko razmerje med trdnostjo in težo aluminija in njegovih zlitin ima danes pomembno vlogo pri
uporabi za vesoljske tehnologije in predvsem v avtomobilski industriji. Zaradi nekaterih
komponent aluminijevih zlitin, ki so namesto težjih materialov vgrajene v prevozna sredstva, se
le to pozna na nižji porabi goriva in posledično manjših izpustih CO2 v okolje. Velja, da ima en
kilogram aluminija, ki se uporabi z zamenjavo težjih materialov v avtomobilu, potencial, da
odpravi cca 20 kg CO2 v življenjski dobi avtomobila.3
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2.2. ALUMINIJEVE ZLITINE Al-Si IN MODIFIKATORJI
Zlitine Al-Si ali tako imenovani Silumini, imajo dobre livne lastnosti v staljenem stanju in le
majhno nagnjenost k nastanku nekompaktnosti in tvorbi razpok v toplem med strjevanjem.
Izdelujejo in uporabljajo se tri glavne skupine zlitin Al-Si in sicer:
 podevtektske zlitine s 4,0 do 7,0 mas. % Si
 evtektske zlitine z 10,0 do 13,0 mas. % Si
 nadevtektske zlitine z 18,0 do 24,0 mas. % Si
Binarni zlitinski sistem Al-Si sodi v enostavni evtektski sistem, z evtektsko točko pri 12,6 mas. %
Si in temperaturi 577 ºC, slika 1. Aluminij kot glavni zlitinski element ima tališče pri 660,452 ºC,
p.c.k. kristalno strukturo, maksimalna topnost aluminija v siliciju je pri 0,015 mas. % Si. Silicij
kot glavni legirni element ima tališče pri 1414 ºC in kristalizira s kubično kristalno strukturo,
maksimalna topnost silicija v aluminiju pa je pri 1,65 mas.%. Z zniževanjem temperature se
topnost Si v Al tako zmanjšuje, da je pri 300 ºC topnost le še 0,05 mas. % Si.

Slika 1: Diagram stanja in značilne mikrostrukture v binarnem zlitinskem sistemu Al-Si 4
Zlitine Al-Si imajo dobre livne in gnetne lastnosti, vendar moramo med ulivanjem zmanjšati
velikost kristalov βSi, kar dosežemo s hitrim ohlajanjem in modificiranjem. Pri izdelavi zlitin AlSi je pomembno, da med ulivanjem zmanjšamo velikost kristalov. Zmanjšanje dosežemo s hitrim
ohlajevanjem ter z modificiranjem predvsem pri evtektskih zlitinah. Kot modifikator se uporablja
natrij, v novejšem času pa še stroncij in antimon. Za udrobnitev primarnih kristalov βSi, kot
3

modifikator uporabljamo fosfor, za α zmesne kristale aluminija pa uporabljamo modifikacijske
zlitine n.pr. Al-Ti-B.
Ohlajevalna hitrost vpliva na nastanek določene mikrostrukture. Pri počasnem ohlajanju, približno
10 ºC/min, taline s 13,0 mas. % Si, nastane zrnata mikrostruktura, ki med litjem izboljša livnost in
napajanje pri strjevanju, poslabša pa mehanske lastnosti, predvsem raztezek, slika 2.

Slika 2: Nastanek zrnate mikrostrukture pri počasnem ohlajanju4
Pri srednje hitrem ohlajanju, približno 100 ºC/min zlitine s 13,0 mas. % Si, nastane lamelna
mikrostruktura, ki ima slabše livne lastnosti, vendar boljše mehanske lastnosti, slika 3.

Slika 3: Nastanek lamelne mikrostrukture pri srednje hitrem ohlajanju4
Pri hitrem ohlajanju, približno 500 ºC/min, s 13,0 mas. % Si, nastane globulitna mikrostruktura z
drobnimi in zaobljenimi delci evtektske faze βSi in ima izrazito boljše mehanske lastnosti,
predvsem raztezek, slika 4.

Slika 4: Nastanek globulitne mikrostrukture pri hitrem ohlajanju4
Globulitno mikrostrukturo imenujemo tudi oplemeniteni tip mikrostrukture. Sodi med izrazite
modificirane mikrostrukture evtektika, ki ga ustvarimo z večjimi ohlajevalnimi hitrostmi ali pa z
4

dodatki modifikacijskega elementa. V globulitnem evtektiku, ki ga tvorita evtektski αAl in
evtektski βSi, so kristali evtektskega βSi zaradi vpliva modifikatorjev drobni, dendriti trdne
raztopine so na osnovi αAl, slika 5.

Slika 5: Lito modificirano stanje4
V mikrostrukturi zlitine Al-Si z enako sestavo in v nemodificiranem stanju, je le-ta zrnata. V
evtektiku, ki ga tvorita trdna raztopina αAl + βSi, so veliki primarni kristali αAl in igličasti βSi
evtektski kristali, slika 6.

Slika 6: Lito nemodificirano stanje4
Za modificirano in nemodificirano mikrostrukturo je značilno, da vsebuje primarne dendrite αAl,
ki so bolj opazni pri manjših povečavah nemodificiranih zlitin, pri modificiranih pa izrazito pri
vseh povečavah.
5

Pri ulivanju z modificiranjem in hitrim ohlajanjem dosežemo zmanjšanje velikosti zmesnih
kristalov v zlitini Al-Si. V mikrostrukturi je izrazita razlika v obliki in velikosti kristalov βSi med
modificiranim in nemodificiranim stanjem. Udrobnitev kristalov splošno vodi k boljšim
mehanskim lastnostim zlitine.
Na evtektsko točko in temperaturo vplivajo tudi ostali legirni elementi. Tako na primer dobimo
premaknjeno točko in temperaturo, če je aluminiju in siliciju dodano še železo, kot je razvidno iz
slike 7 obeh zlitinskih diagramov.5

a)
b)
Slika 7: Diagram stanja v zlitinskem sistemu Al-Si a) in diagram stanja v zlitinskem sistemu AlFe-Si b)5
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3. EKSPERIMENTALNO DELO
Eksperimentalno delo za diplomsko nalogo je bilo izvedeno v kemijskem in metalografskem
laboratoriju podjetja Impol, Raziskave in razvoj d. o. o., ter na Ka- katedri za metalografijo
Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Na Katedri za metalografijo so bile izvedene
rentgenske fazne analize z difraktometersko metodo, ostale analize pa so se izvajale v matičnem
podjetju.

3.1. KEMIJSKA SESTAVA DROGOV ZLITINE 4047A, S Ti-B IN Sr
MODIFIKATORJI
Spektroskopija je raziskovanje spektrov atomov in molekul v različnih področjih valovnih dolžin
elektromagnetnega spektra. Razne spektroskopije sodijo med najobčutljivejše in najpomembnejše
metode v kemijski analizi. Glede na tip spektra se spektroskopija deli na več vrst. Najpomembnejši
sta absorpcijska spektroskopija in emisijska spektroskopija.

a)
b)
Slika 8: Shematski prikaz valovne dolžine absorbirane energije a) in intenzitete koncentracije
energije b)8
Osnova za uporabo spektrov v analitske namene je njihova odvisnost od narave substance.
Valovna dolžina emitirane ali absorbirane energije v obliki svetlobe služi za določitev atomske
vrste, intenziteta pa določitvi koncentracije, slika 8. Valovna dolžina svetlobe, ki jo emitira atom,
se imenuje spektralna linija elementa.
Emisijski spektroskop (kvantometer) meri emitirano (oddano) svetlobo in sicer intenziteto
svetlobe pri posameznih valovnih dolžinah. Osnovni moduli kvantometra so:
 izvor energije,
 optični sistem,
 sistem za izračun in izpis rezultatov.
Optični sistem ima tri poglavitne dele:
 del, kjer svetloba vstopa v sistem,
 del, kjer se svetloba razprši,
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del, kjer se izvrši detekcija svetlobe.

Svetloba vstopa v sistem skozi vstopno režo. Do vstopne reže vodimo svetlobo po optičnih kablih,
ki zmanjšajo izgube. Vstopna reža je tanka vertikalna reža (10-20 m), ki poskrbi za to, da se
ustvari tanek intenziven žarek svetlobe. Svetlobni žarek potuje na mrežico, kjer se razprši. Mrežica
ima več kot 2000 zarez na mm, ki omogočajo diskretno razpršitev. Svetloba razpršena na valovne
dolžine se vodi preko izstopne reže na detektor, kjer se na foto pomnoževalkah pretvori v električni
signal. Sistem za izračun pretvori električni signal iz detektorja za posamezno valovno dolžino
(posamezno spektralno linijo) v intenziteto svetlobe. Intenziteta svetlobe se preračuna v
koncentracijo posameznega elementa, rezultati pa se izpišejo s pomočjo računalniške podpore.8
3.1.1. KEMIJSKA PREISKAVA LITINE
Zlitina z oznako po SIST EN 573-3:2014,EN AW-4047A s specifično težo 2,65 kg/dm3, ima
kemijsko sestavo, ki jo v Interni nomenklaturi Al zlitin podjetja Impol najdemo pod nazivom
AS60, tabela 1. Kemijska sestava se je analizirala na emisijskem spektroskopu (kvantometru)
Spectrolab, slika 9.

Slika 9: Emisijski spektroskop Spektrolab
Po odvzetem vzorcu taline iz odstajne peči, se je talina ulila v zato pripravljeno kokilo, kjer se je
ulitek-gobica ohlajal na temperaturo okolja. Ohlajena »gobica« se vzame iz kokile, postruži, da je
površina povsem gladka in primerna za kemijsko analizo. Vzorec »gobice« se da na iskrišče
emisijskega spektroskopa (kvantometra), kjer se preiskri v zelo čisti argonski atmosferi, ki
preprečuje oksidacijo vzorca.
Iskrenje vzorca omogoča električna razelektritev do katere pride med volframovo elektrodo kot
anodo in vzorcem kot katodo. Iskrenje vzorca ima dva poglavitna sklopa in sicer pred iskrenje, ki
služi kot čiščenje površine ter glavno iskrenje, ki služi za merjenje intenzitete svetlobnih signalov
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pri posameznih valovnih dolžinah. Rezultat iskrenja je žarek svetlobe, kjer so pomešane spektralne
linije vseh v vzorcu prisotnih elementov.
Pred iskrenjem vzorca analitik preveri točnost delovanja optičnega emisijskega spektrometra z
meritvijo primernega certificiranega referenčnega materiala, ki ima predpisano kemijsko sestavo
in je v mojem primeru umeritve zlitine 4047A v skladu z zahtevami interne nomenklature.
Preverjanje točnosti delovanja spektrometra se izvaja za vsako zlitino posebej, z zato ustreznim
referenčnim materialom. V primeru, da pride do odstopanj med rezultati referenčnega materiala in
OES, se parametri korigirajo, tako da so skladni z rezultati referenčnega materiala. V primeru
analize vzorca za diplomsko delo, korekcija ni bila potrebna.

Tabela 1: Zahtevana kemijska sestava11
Sestava [%]

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Zr

11,00
12,00

max.
0,30

max.
0,05

max.
0,05

max.
0,05

max.
0,05

max.
0,10

max.
0,15

max.
0,05

Sr

Cd

Be

Hg

Ca

Posamezni
element

Ostali elementi
skupno

Ti
(posebna
zahteva)

Al

0,02
0,03

max.
0,003

max.
0,003

max.
0,0050

max.
0.0005

max.
0,01

0,10

0,010
0,020

ostanek

3.2. DIFUZIJSKO ŽARJENJE
Z difuzijskim ali homogenizacijskem žarjenjem želimo doseči homogeno ali enakomerno
kemijsko sestavo v mikrostrukturnih sestavinah. Neenakomerna ali nehomogena kemijska sestava
nastane pri neravnotežnem strjevanju, ker prevelika hitrost strjevanja onemogoči izenačitev
sestave. Posledice nehomogene kemijske sestave (kristalnih izcej) so lahko neugodne kombinacije
mehanskih lastnosti, slabša korozijska odpornost ipd.
Dendritu faze α, ki nastane pri strjevanju poljubne zlitine v zlitinskem sistemu s popolno topnostjo
v tekočem in trdnem stanju, se koncentracija topljenca B spreminja od središča dendrita do
meddendritnega prostora. Valovna dolžina kristalnih izcej λ je približno enaka razdalji med
sekundarnimi dendritnimi vejami λ2.
Kristalne izceje odpravimo na način, da komponenta B preide iz območij z večjo koncentracijo v
področja z manjšo. Prenos snovi v trdnih snoveh poteka z difuzijo. Kot že vemo, je difuzija tem
hitrejša, čim višja je temperatura. Najvišja dovoljena temperatura homogenizacijskega žarjenja je
temperatura solidus, slika 10. Če bi jo presegli, bi natalili zlitino in povzročili številne napake.

9

Slika 10: Diagram stanja7
Čas žarjenja je obratno sorazmeren difuzijskemu koeficientu D in valovni dolžini kristalnih izcej
λ. Kot prikazuje slika 11 a), se med žarjenjem amplituda kristalnih izcej zmanjšuje in se polagoma
približuje enakomerni porazdelitvi zlitinskih elementov. Temperature tik pod krivuljo solidus so
zadosti visoke, da se bo sestava izenačila v relativno kratkem času, toda hkrati bo obstajala resna
nevarnost, da se kristalna zrna močno povečajo ter da zlitina oksidira (slika 11 b), b3)). Slednje
lahko preprečimo z žarjenjem v primerni varovalni atmosferi.6

a)

b)
Slika 11: Zmanjšanje kristalnih izcej pri homogenizacijskem žarjenju a) in mikrostrukturne
spremembe pri homogenizacijskem žarjenju b), b1) začetna mikrostruktura z dendritno
oblikovanimi enakoosnimi kristalnimi zrni in kristalnimi izcejami, b), b2) homogena
mikrostruktura, b), b3) mikrostruktura z velikimi kristalnimi zrni6
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3.2.1. DIFUZIJSKO ŽARJENJE DROGOV ZLITINE 4047A
Difuzijsko žarjenje je potekalo v komorni peči ALHCF-40-991-0828 SISTEM TEKNIK, ATES,
kot prikazuje slika 12 a), ogrevano z visoko hitrostnimi rekuperativnimi gorilniki z zemeljskim
plinom in reverzibilnim horizontalnim pretočnim sistemom zraka. Peč se je najprej 8 ur segrevala
na 530 ºC, žarjenje je potekalo v dveh stopnjah:
 8 ur držanja na temperaturi 530 ºC
 6 ur držanja na temperaturi 560 ºC
Po končanem žarjenju se drogovi iz peči za žarjenje s transportno napravo odložijo v hladilno
komoro za hitro hlajenje ALHCC-40-992-0828 SISTEM TEKNIK, ATES, kot prikazuje slika 12
b), kjer so se 8 ur ohlajali pod temperaturo 200 ºC. Hlajenje je omogočeno z dvema ventilatorjema
z reverzibilnim pretokom zraka in sicer 150.000 m3/h.

a)
b)
Slika 12: Peč za difuzijsko žarjenje a) in hladilna komora za hitro ohlajanje b)

3.3. PRIPRAVA VZORCEV ZA METALOGRAFSKE PREISKAVE
MIKROSTRUKTUR DROGOV ZLITINE 4047A
Izbira vzorcev za metalografske preiskave je zelo pomembna, saj se rezultati preiskave nanašajo
na vrednotenje izbranega vzorca. Zaradi tega mora biti vzorec izbran tako, da predstavlja
značilnosti materiala, ki ga preiskujemo. Namen in cilj metalografske preiskave nam običajno
določata izbiro mesta jemanja vzorca in število vzorcev. Vzorec, ki je vzet pravokotno na
površino v smeri litja, nam pokaže razlike v mikrostrukturi od zunanjega roba proti sredini ulitka,
zato smo vzorce za analizo odvzeli na robu in sredini, kot je prikazano na sliki 13 a).
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a)
b)
Slika 13: Shema mesta za odvzemanje vzorcev na drogu prečno po preseku glede na smer litja a)12
in primer odrezane plošče (diska) od litega droga b)
Za preiskave mikrostrukture z okroglim presekom vzamemo vzorce v velikosti od 10 mm do 25
mm v premeru. Višina vzorcev mora biti manjša kot je premer vzorca oz. manjša kot sta dolžina
in širina vzorca, s tem se možnost zaokrožitve robov vzorca med pripravo zmanjša na minimum.
Za metalografske preiskave se vzorci iz kosov primerne velikosti izrežejo v metalografskem
laboratoriju na krožni žagi, večji kosi pa v mehanskem laboratoriju na tračni žagi.
Pri rezanju vzorcev iz osnovnega materiala in iz vzorcev naročnika moramo paziti:
 da je vzorec odrezan na izbranem mestu,
 da se med rezanjem, struženjem in drugo obdelavo vzorec ne pregreva, ker se pri tem
spremeni osnovna struktura materiala,
 da ne pride do deformacije odrezane površine.
Vzorce za preiskavo označimo z gravirno iglo s tekočo številko iz evidence vzorcev. Paziti
moramo, da so vzorci jasno označeni, tako da oznak med pripravo ne moremo zbrisati in da je
zagotovljena sledljivost.
Preden začnemo brusiti, moramo razločno označen vzorec očistiti in razmastiti z organskimi
topili kot so alkohol, aceton. Vzorcu tudi odpilimo ostre robove.
Avtomatsko brušenje poteka na avtomatskem polirnem stroju na brusnem papirju različne
gradacije, voda doteka na brusno površino v curku, tabela 2.
Tabela 2: Postopki in stopnje brušenja ter poliranja12
Podlaga
Zrnatost
Sredstvo
Hitrost
[rpm]
Sila [N]
Čas [min]

1. Izravnalno brušenje
SiC-papir na MD-fuga
320

2. Končno brušenje
MD-Largo
9 μm

Voda

DiaPro AlegroLargo

300

150

150 (držalo holder)
25/1 (držalo single)
5

180 (držalo holder)
30/1 (držalo single)
4

3. Prvo poliranje
MD-Mol
/
DiaProMol - 3 μm

150
60 (držalo holder)
10/1 (držalo single)
2

4. Končno poliranje
MD-Chem
/
DiaProChem ali
Masterpolish - 0,05
μm
150
60 (držalo holder)
10/1 (držalo single)
1

Ko so vzorci pobrušeni, jih poliramo na avtomatskem polirnem stroju, kjer so vzorci vpeti v
držalo, ki ga pritrdimo v polirno glavo, ki pritiska na polirno površino z nastavljeno silo, slika
14. Poliranje je končano, ko je površina brez raz, zrcalno gladka in svetla. Po zadnji fazi poliranja
vzorce speremo pod tekočo vodo in v alkoholu ter jih vzamemo iz držala.
12

Slika 14: Polirni stroj Tegramin-30, Struers

3.4. METALOGRAFSKE PREISKAVE MIKROSTRUKTUR
3.4.1. SVETLOBNA MIKROSKOPIJA

Pri metalografskih preiskavah je svetlobna mikroskopija zraven radiografije metoda, s katero
preiskujemo površino materialov, kjer dobimo vpogled v mikrostrukturo po celotnem preseku
vzorca. Opazujemo velikost, obliko in razporeditev mikrostrukturnih sestavin. Uporabljajo se
inverzni svetlobni mikroskopi in novejši računalniško podprti svetlobni mikroskopi z natančnimi
in funkcionalno izdelanimi optičnimi sistemi.
Inverzni svetlobni mikroskop deluje na odbiti svetlobi od površine vzorca. Sestavljen je iz
iluminatorja za osvetljevanje površine vzorca in objektiva za razločevanje ter povečanje slike
mikrostrukturnih podrobnosti, slika 15. Slika objektiva nastane v dveh stopnjah s pomočjo sistema
leč objektiva in okularja. Za raziskave je potrebna zadostna osvetljenost vzorca, ki se doseže z
izvirom svetlobe, kondenzatorjem in nastavljivimi zaslonkami. Ustreznost osvetljevanja je
izpolnjeno po Köhlerjevem principu, kjer se svetlobni curek usmerja skozi kondenzator in
zaslonke na način, da nastane slika brez motilnih refleksov. Pri tem se na vzorec dovaja toliko
svetlobe, da se le ta ne segreva prekomerno.9
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Slika 15: Sestavni deli inverznega mikroskopa in pot svetlobe v njem4

3.4.1.1. Metalografska preiskava na svetlobnem mikroskopu
Vzorce za »klasične« metalografske analize smo preiskovali na svetlobnem mikroskopu
OlympusBX61, slika 16 a), pri različnih povečavah. Opazovali smo mikrostrukturo, porazdelitev
faz, velikost faz, zrnatost strukture in iskali morebitne napake v strukturi kot so pore, razpoke,
nekovinski vključki in podobno. Vsi vzorci so bili vzorčeni in pripravljeni v skladu z internimi
navodili. Za preiskave mikrostruktur na svetlobnem mikroskopu so bili vzorci brušeni in polirani.
3.4.1.2. Določitev razreda zrnatosti G
Vzorci, ki so bili preiskovani za zrnatost, so se po klasičnem poliranju še elektrolizno jedkali na
aparatu LectroPol-5, Struers, slika 16 b). Na svetlobnem mikroskopu OlympusBX61, slika 16 a),
so bile posnete površine vzorcev s polarizirano svetlobo, ki nam je omogočila določitev razreda
zrnatosti G. Metoda je bila izvedena v skladu z internim dokumentom KM-000219: Določitev
zrnatosti, ki je skladna standardom ASTM E112. Razred zrnatosti G preiskovanih vzorcev je bil
določen iz tabele 3 za razred M-0 do M-14,3 iz omenjenega standarda, slika 17.
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a)
b)
Slika 16: Svetlobni mikroskop a) OlympusBX61 in aparat b) za elektrolizno jedkanje LectroPol5, Struers

Slika 17: Tabela 3 iz standarda ASTM E112 za določitev razreda zrnatosti G13
Pri analizi se nismo posluževali merilnih ploščic s primerjalnimi rastri za določevanje števila zrn,
temveč po enačbi DZRNA = F / N [µm] (1), pri čemer je F faktor, ki je odvisen od povečave.
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n1 = 32
n2 = 22
n3 = 22
n4 = 23
n5 = 24

Slika 18: Primer štetja zrn13
Število preštetih zrn na petih vrisanih črtah na sliki 18, posnetih pri povečavi 200 x je:
N = 32+22+22+23+24 = 123
Izračun: DZRNA = F / N [µm] = 2689/123 = 21,86 µm

3.4.1.3. Elektronska mikroskopija
Elektronsko mikroskopijo izvajamo na vrstičnem elektronskem mikroskopu (SEM). Kratica SEM
izhaja iz angleških besed Scanning Electron Microscope, vrstični pa se imenuje zato, ker
elektronski curek površino obstreljuje po vzporednih črtah.
Vrstični elektronski mikroskop je sestavljen iz elektronske puške (volframova katoda, elektronskih
leč, detektorjev, vakuumske enote in krmilja. Vakuumska enota v komori zagotavlja podtlake od
10-4 do 10-6 mbar. V elektronski puški nastane snop pospešenih elektronov, ki jih fokusira in
odklanja elektronska leča. Detektorji sprejemajo elektrone in elektromagnetna valovanja, ki
nastanejo pri interakciji elektronskega snopa z vzorcem. Krmilje optimizira pogoje dela, ki so
potrebni za prikaz elektronske slike.
Elektronski snop se pomika po površini vzorca po 1000 med seboj enako razmaknjenih vrsticah.
V vsaki vrstici se ustavi na 1000 med seboj enako oddaljenih točkah. Pri interakciji snopa z
vzorcem nastane določeno število odbitih elektronov. Detektor odbite elektrone zajame, tako da v
detektorju nastane električni signal. Le tega ojačamo, z njim pa krmilimo jakost elektronskega
curka. Čim večji je odbiti tok odbitih elektronov, tem svetlejša je točka na monitorju.9
Analiza mikrostrukture je bila izvedena na vrstičnem elektronskem mikroskopu JSM-6610LV,
proizvajalca JEOL, slika 19, z EDS detektorjem. S pomočjo detektorja se je izvedla analiza
kemijske sestave faz, z 10kV pospeševalno napetostjo.
Vzorci so bili preiskovani in posneti pri 500 x povečavi in sicer na lokacijah rob in sredina, prečno
po preseku v litem ter toplotno obdelanem stanju. Polirani so bili na polirnem stroju Tegramin-30,
proizvajalca Struers. Na vrstičnem elektronskem mikroskopu smo analizirali faze v mikrostrukturi,
porazdelitev le teh, zasledovali njihovo morfologijo v različnih stanjih in ugotavljali kemijsko
sestavo posameznih faz.
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Slika 19: Vrstični elektronski mikroskop JSM-6610LV, JEOL, z EDS detektorjem
3.4.1.4. Rentgenska fazna analiza
Rentgenska fazna analiza po difraktometerski metodi (XRD) je analiza, pri kateri se uporabljajo
detektorji za zapis intenzitete uklona v odvisnosti od kota 2 θ. Vzorec je nameščen v središču
merilnega kroga, detektor pa na tem krogu zaznava uklonjeno rentgensko sevanje. Ko rentgenski
žarki (monokromatska rentgenska svetloba) padajo na mrežne ravnine kristalov, se v določenih
smereh pojavijo ukloni. Med obratovanjem se vzorec sinhrono vrti s polovično hitrostjo detektorja
na način, da je kot med virom žarkov in vzorca vedno enak kotu med vzorcem in detektorjem. Pri
določenem kotu θ se pojavi uklon rentgenskih žarkov. Uklonjeni rentgenski žarki tako dosežejo
detektor, kar se kaže kot vrh oziroma pik v uklonskem spektru. Nujni pogoj za pojav uklona
imenujemo Braggov pogoj ali zakon.9

a)
b)
Slika 20: Shema difraktometra in geometrijska ureditev poti rentgenskih žarkov a) in kombinacija
zveznega in črtnega difraktograma b)9
Braggov pogoj opisuje pogoje za nastanek uklona rentgenskih žarkov na kristalu.
Imenuje se po angleškem fiziku in kemiku Williamu Henryju Braggu (1862 – 1942) in njegovem
sinu fiziku Williamu Lawrencu Braggu (1890 – 1971). Leta 1915 sta za raziskave kristalnih
struktur z rentgenskimi žarki dobila Nobelovo nagrado. Neodvisno od Williama Lawrencea
Bragga je leta 1913 pogoj zapisal tudi ruski kristalograf Georgij Viktorovič Vulf (1863 – 1925).
Braggov pogoj, ki je nujni pogoj za uklon rentgenskih žarkov v kristalu je podan z naslednjo
enačbo:
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2dsinθ=nλ
(2) kjer je:
 d medmrežna razdalja
 θ uklonski kot

celo število
 valovna dolžina rentgenskih žarkov

Slika 21: Izpeljava Braggovega pogoja10

Slika 22: Na levi strani je prikazana ojačitev (interferenca) sipanega valovanja, na desni pa
oslabitev10
Za preiskave z difraktometersko metodo smo vzorce pripravili iz obstoječih vzorcev, ki so
predhodno bili analizirani na svetlobnem in vrstičnem elektronskem mikroskopu, razen vzorcev,
ki so bili elektrolizno jedkani. Na polirani površini smo jih zaščitili pred mehanskimi poškodbami
in jih na krožni žagi razrezali na dimenzijo 15 x 15 x 2 mm, kot je prikazano na sliki 23.

Slika 23: Priprava vzorcev za rentgensko fazno analizo z difraktometersko metodo
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Rentgensko fazno analizo smo izvedli z difraktometersko metodo, slika 24, kjer smo z detektorji
za zapis intenzitete uklona v odvisnosti od kota 2 θ analizirali difraktogram. Kot izvor rentgenske
svetlobe (X-žarkov) je bila uporabljena bakrova tarča (valovna dolžina X-žarkov znaša 1,540598
nm) brez uporabe monokromatorja. Spekter je bil posnet v kotnem območju 2 θ od 10 do 90°.

Slika 24: Difraktometer PANalytical, X’Pert PRO
Vrhove smo analizirali s pomočjo baze kristalografskih podatkov o fazah, JCPDS in tako določili
fazo, ki je prisotna v mikrostrukturi.
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4. REZULTATI IN DISKUSIJA
4.1. ANALIZA REZULTATOV KEMIJSKE PREISKAVE
Ugotovljena kemijska sestava ustreza internim in tudi mednarodnim standardom za zlitino 4047A
(tabela 3 in 4).
Tabela 3: Zahtevana kemijska sestava zlitine 4047A v mas. %
Sestava [mas %]

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Zr

11,00
12,00

max.
0,30

max.
0,05

max.
0,05

max.
0,05

max.
0,05

max.
0,10

max.
0,15

max.
0,05

Sr

Cd

Be

Hg

Ca

Posamezni
element

Ostali elementi
skupno

Ti
(posebna
zahteva)

Al

0,02
0,03

max.
0,003

max.
0,003

max.
0,0050

max.
0.0005

max.
0,01

0,10

0,010
0,020

ostanek

Tabela 4: Dejanska kemijska sestava litih drogov zlitine 4047A v mas. %
Sestava [mas %]

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Zr

11,2047

0,1750

0,0073

0,0100

0,0135

0,0031

0,0048

0,0189

0,000

Sr

Cd

Be

Hg

Ca

Posamezni
element

Ostali
elementi
skupno

Al

Skupaj

0,0271

0,001

0,0002

0,0009

0,0003

0,0100

0,0362

88,4979

100,0000
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4.2.

ANALIZA REZULTATOV SVETLOBNE MIKROSKOPIJE
4.2.1.
ANALIZA REZULTATOV VELIKOSTNEGA
KRISTALNIH ZRN NA SVETLOBNEM MIKROSKOPU

RAZREDA

Na slikah 25 a) in b) je prikazana mikrostruktura robu in sredine droga v litem stanju, na slikah 25
c) in d) pa mikrostruktura v homogenizacijsko žarjenem stanju. Iz primerjave slik sledi, da je
velikost kristalnega zrna na robu manjša kot na sredini droga. Tudi po homogenizacijskem žarjenju
je še vedno vidna lita dendritna morfologija primarnih zrn.

a)

b)

c)
d)
Slika 25: Mikrostruktura litega droga v litem stanju na a) robu in b) sredini ter homogenizacijsko
žarjenem stanju na c) robu in d) sredini (svetlobna mikroskopija)
Izmerjene velikosti kristalnega zrna so podane v tabeli 5. Število zrn na enoto površine je na robu
droga večje kot na sredini droga. Na robu znaša velikost kristalnega zrna po ASTM standardu M12,0 na sredini droga pa M-10,5. Večje število zrn na enoto površine na robu oziroma manjša
velikost kristalnega zrna na robu je pričakovana, saj je tam ohlajevalna hitrost večja kot na sredini.
Tabela 5: Velikost kristalnega zrna na drogovih po homogenizacijskem žarjenju (ASTM E112)
Stanje/ Lokacija
Razred zrnatosti G Število zrn/mm2
Homogenizacijsko žarjeno stanje - rob
M-12,0
3,175
Homogenizacijsko žarjeno stanje - sredina M-10,5
1,122
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4.2.2. ANALIZA REZULTATOV PREISKAVE FAZ V MIKROSTRUKTURI
NA SVETLOBNEM MIKROSKOPU
Na sliki 26 je prikazana mikrostruktura droga na robu v litem in homogenizacijsko žarjenem
stanju.

a)

b)

c)
d)
Slika 26: Mikrostruktura droga na robu v litem a), b) in homogenizacijsko žarjenem stanju c), d)
(svetlobna mikroskopija)
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Na sliki 27 je prikazana mikrostruktura droga v sredini v litem in homogenizacijsko žarjenem
stanju.

a)

b)

c)
d)
Slika 27: Mikrostruktura droga v sredini v litem a), b) in homogenizacijsko žarjenem stanju c), d)
(svetlobna mikroskopija)
V litem stanju, prikazanem na slikah 26, 27 in 28 so prisotna dendritna zrna primarnega αAl in
evtektskega zloga (αAl + βSi). Evtektska faza βSi kaže, da je zlitina modificirana. To je razvidno
tudi iz tabele 4, saj vsebuje 0,027 mas. % Sr. Ponekod se v področju prej omenjenega evtektskega
zloga pojavljajo tudi svetlo sive faze. Te faze kažejo obliko globularnih delcev ponekod pa tudi
obliko iglic .

23

αAl

Evtektik (αAl + βSi)

+

Slika 28: Svetlobno mikroskopski posnetek mikrostrukture na sredini v litem stanju
Po homogenizacijskem žarjenju, prikazanem na slikah 26, 27 in 29, se oblika evtektske faze βSi
(temno siva) spremeni v izrazito kroglasto obliko (sferoidizacija). V mikrostrukturi so še vedno
opazna dendritna primarna zrna αAl. Poleg tega so v mikrostrukturi ponekod prisotne tudi svetlo
sive faze v obliki iglic in globularnih delcev.

βSi

Slika 29: Svetlobno mikroskopski posnetek mikrostrukture na sredini po homogenizacijsko
žarjenem stanju
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4. 3. ANALIZA REZULTATOV PREISKAVE FAZ V MIKROSTUKTURI
Z VRSTIČNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM
Na sliki 30 sta prikazana elektronska posnetka mikrostrukture zlitine v a) litem in b)
homogenizacijsko žarjenem stanju na robu droga, na sliki 31 pa v a) litem in b) homogenizacijsko
žarjenem stanju na sredini droga.

a)
Slika 30: SEM posnetek mikrostrukture zlitine
homogenizacijsko žarjenem stanju

b)
na robu droga v a) litem stanju in v b)

a)
Slika 31: SEM posnetek mikrostrukture zlitine
homogenizacijsko žarjenem stanju

b)
droga v sredini v a) litem stanju in v b)

Svetlo siva faza v mikrostrukturi je αAl temnejša siva pa predstavlja βSi. Najsvetlejša faza v
mikrostrukturi z igličasto in ponekod nekoliko globulitno obliko pa najverjetnejše predstavlja fazo,
ki poleg aluminija in silicija vsebuje tudi železo. Intermetalna faza aluiminija, silicija in železa z
igličasto morfologijo bi lahko bila, glede na literaturne podatke 14, Al9Fe2Si2 (ponekod znana tudi
kot Al5FeSi), ki je ravnotežna faza v sistemu Al-Fe-Si.
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Na slikah 32 do 37 so podane sestave nekaterih področij v mikrostrukturi roba in sredine v litem
in homogenizacijsko žarjenem stanju.

Mesto
Spectrum 1
Spectrum 2
Spectrum 3
Spectrum 4

Al
Si
Fe
96,3 1,5
74,4 5,3 18,1
82,0 16,9
67,8 31,4

Slika 32: Elektronski posnetek (SEM) mikrostrukture z označenimi področji mikroanalize EDS
ter tabela z rezultati kemijske sestave analiziranih področij v at. % na robu droga v litem stanju
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Mesto
Al
Si
Fe
Spectrum 1 76,3 10,7 13,0
Spectrum 2 79,6 10,1 10,3
Spectrum 3 85,8 4,8 9,4
Slika 33: Elektronski posnetek (SEM) mikrostrukture z označenimi področji mikroanalize EDS
ter tabela z rezultati kemijske sestave analiziranih področij v at. % na robu droga v litem stanju
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Mesto
Al
Si
Fe
Spectrum 1 1,4 97,6
Spectrum 2 1,3 97,8
Spectrum 3 99,0
Spectrum 4 99,0
Spectrum 5 69,0 8,8 19,8

Slika 34: Elektronski posnetek (SEM) mikrostrukture z označenimi področji mikroanalize EDS
ter tabela z rezultati kemijske sestave analiziranih področij v at. % na robu droga v
homogenizacijsko žarjenem stanju
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Mesto
Spectrum 1
Spectrum 2
Spectrum 3
Spectrum 4
Spectrum 5

Al
Si
Fe
91,4 1,5
82,8 1,2
69,7 12,7
65,1 16,6
65,0 4,7 17,6

Slika 35: Elektronski posnetek (SEM) mikrostrukture z označenimi področji mikroanalize EDS
ter tabela z rezultati kemijske sestave analiziranih področij v at. % sredine droga v litem stanju
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Mesto
Spectrum 1
Spectrum 2
Spectrum 3
Spectrum 4
Spectrum 5

Al
Si
Fe
70,7 15,3 14,0
84,7 7,7 7,5
73,4 12,7 13,8
79,7 8,7 11,6
71,5 19,9 8,6

Slika 36: Elektronski posnetek (SEM) mikrostrukture z označenimi področji mikroanalize EDS
ter tabela z rezultati kemijske sestave analiziranih področij v at. % na sredini droga v litem stanju
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Mesto
Al
Si
Fe
Spectrum 1 2,2 96,8
Spectrum 2 1,5 98,0
Spectrum 3 70,5 8,6 18,4
Spectrum 4 97,5 0,2
Spectrum 5 98,1

Slika 37: Elektronski posnetek (SEM) mikrostrukture z označenimi področji mikroanalize EDS
ter tabela z rezultati kemijske sestave analiziranih področij v at. % na sredini droga v
homogenizacijsko žarjenem stanju

Svetlo siva faza na slikah 32 do 37 predstavlja αAl, ki v litem stanju vsebuje, zaradi topnosti silicija
v aluminiju in neravnotežnega strejvanja, tudi več kot 1,5 at. % silicija. V homogenizacijsko
žarjenem stanju pa je koncentracija silicija v αAl večinoma pod mejo detekcije. Mikroanaliza
najsvetlejše (bele) faze v mikrostrukturi kaže, da ta faza vsebuje tudi železo.
Kot navaja literatura, ima ravnotežna faza Al9Fe2Si2 igličasto morfologijo14. Mikroanaliza faz z
morfologijo iglic na slikah 32 do 37 potrjuje, da je razmerje med železom in silicijem približno 1
(razmerje v at. %) kar je skladno s tem, da gre v tem primeru za fazo Al9Fe2Si2. Kot kažejo rezultati
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se ta faza pojavlja tudi že v litem stanju. Zaradi interakcijskega volumna pri mikroanalizi in
dejstva, da so delci te faze dokaj majhni, je vsebnost silicija in železa nekoliko nižja od
pričakovane glede na dejansko sestavo, saj analiziramo tudi okolico faze, ki jo predstavlja αAl.
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4.4.
ANALIZA REZULTATOV
DIFRAKTOMETERSKO METODO

PREISKAVE

FAZ

Z

Na sliki 38 je prikazan uklonski spekter sredine litega droga v homogenizacijsko žarjenem stanju.

Slika 38: Uklonski spekter sredine litega droga v homogenizacijsko žarjenem stanju

Analiza vrhov, ki se pojavljajo v spektru na sliki 38 kaže, da je poleg αAl s kubično ploskovno
centrirano strukturo in βSi s kubično ploskovno centrirano (diamantno) strukturo (a=0,54307 nm)
v mikrostrukturi prisotna še faza Al9Fe2Si2 z mrežnimi parametri a=2,0813 nm, b=0,6175 nm,
c=0,6161 nm ter α=90°, β=90,42° in γ=90°. Prisotnosti drugih faz z metodo rentgenske fazne
analize ne moremo potrditi.
Prisotnost faze Al9Fe2Si2 v mikrostrukturi je pričakovana. Glede na to, da se je ta faza pojavljala
tudi že v litem stanju, kar kažejo rezultati mikroanalize igličastih faz in, da je ta faza dejansko
ravnotežna faza je pričakovano, da ta faza v mikrostrukturi ostane tudi po daljšem
homogenizacijskem žarjenju.
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5. ZAKLJUČKI
Diplomsko delo obravnava karakterizacijo mikrostrukture v polkontinuirno litih drogovih zlitine
EN AW-4047A iz zlitinskega sistema Al-Fe-Si v litem in homogenizacijsko žarjenem stanju. Na
osnovi rezultatov analize kemijske sestave, svetlobne mikroskopije, vrstične elektronske
mikroskopije (SEM) in mikroanalize (EDS) ter rentgenske fazne analize ugotavljamo:
Kemijska analiza zlitine potrjuje, da kemijska sestava ustreza predpisani sestavi za zlitino EN AW4047A.
Velikost kristalnega zrna po homogenizacijskem žarjenju drogov je večja na sredini in znaša M10,5 v skladu s standardom ASTM E112. Na robu znaša velikost kristalnega zrna M-12,0.
Zlitina v litem stanju je modificirana. V mikrostrukturi se po homogenizacijskem žarjenju
spremeni morfologija evtektske faze βSi v izrazito kroglasto obliko. Mikroanaliza z metodo EDS
kaže, da so v mikrostrukturi tudi v litem stanju že prisotne faze, ki vsebujejo železo in imajo
morfologijo iglic ter razmerje med silicijem in železom (v at. %) približno 1.
Rentgenska fazna analiza sredine droga po homogenizacijskem žarjenju kaže, da so poleg αAl in
βSi v spektru prisotni še šibki piki, ki kažejo na prisotnost ravnotežne faze Al9Fe2Si2 iz sistema AlFe-Si.
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