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IZVLEČEK
V diplomskem delu smo preučevali vpliv upadanja učinka udrobnilnih sredstev na zlitini
AlSi7Mg. Izdelali smo primerjalni vzorec, ki je bil zlitina AlSi7Mg brez dodatkov in tri serije
z različnimi dodatki Ti. V vsaki seriji je bilo šest vzorcev, ki smo jih ulili v različnih časovnih
intervalih po dodatku predzlitine AlTi5B1. Uporabili smo enostavno termično analizo za
določevanje likvidus temperatur in metalografsko analizo za določevanje velikost zrn primarnih
zmesnih kristalov αAl. Za ovrednotenje rezultatov smo izdelali dva grafa, ki podajata likvidus
temperature in velikost kristalnih zrn v odvisnosti od časa zadrževanja taline v peči pred
ulivanjem. Ugotovili smo, da je najbolj optimalen čast zadrževanja ena minuta, saj se nato s
časom zrna večajo in po eni do dveh ur presežejo velikost primerjalnega vzorca. Kot najboljša
se je izkazala serija z dodatkom 0,035 mas. % Ti, saj je pri njej upadanje učinka najmanjše
oziroma velikost kristalnih zrn najmanjša.
Ključne besede: Al–Si zlitine, udrobnjevanje, upadanje učinka, termična analiza.

ABSTRACT
In this diploma thesis we examined the influence of fading effect of grain refiners on AlSi7Mg
alloy. We made a comperative sample, which was pure AlSi7Mg alloy without additions and
three series with different additions of Ti. In each of these series, there were six samples, which
were poured in different times after the addition of AlTi5B1 master alloy. We used simple
thermal analysis to determine liquidus temperatures and metallography to determine the size of
primary αAl crystal grains. To evaluate the results, we made two graphs, that shows the liquidus
temperature and the size of grains depending on the holding time of the melt in the furnace
before pouring. We figured out, that one minute is the most optimal time of melt holding,
because grains grow with time and in a matter of one to two hours they overgrow the basic
example. Series with the addition of 0,035 mass. % Ti turned out as the best, because it showed
the weakest fading effect and the smallest grains.
Key words: Al–Si alloys, grain refinement, fading effect, thermal analysis
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1. UVOD
Livarske zlitine Al–Si predstavljajo v današnjem času ene izmed najbolj uporabnih litih
kovinskih materialov, predvsem zaradi odlične livnosti, nizke gostote, dobre korozijske
obstojnosti, dobre varivosti in ker so primerne za večino tehnologij litja. Mehanske lastnosti
lahko z ustrezno mikrostrukturo oziroma z udrobnitvijo primarnih zmesnih kristalov αAl še
dodatno izboljšamo. To lahko poleg hitrega ohlajanja dosežemo tudi z dodatki udrobnilnih
sredstev. Za zmanjšanje primarnih zmesnih kristalov αAl se danes najpogosteje uporabljata titan
(Ti) in bor (B) v obliki predzlitine Al–Ti–B. Če je talina zadržana v peči, predolgo po dodatku
udrobnilnih sredstev, pride do upadanja učinka in imamo kasneje na ulitku groba in velika zrna,
namesto finih in homogenih. Stropnjo udrobnitve lahko ocenimo s pomočjo termične analize,
pri čemer dobimo karateristične krivulje, z značilnimi temperaturami, iz katerih lahko ocenimo,
če je potrebno izvesti udrobnjevanje mikrostrukture. Za ugotavljanje stopnje udrobnitve se
uporablja tudi metalogafska analiza, kjer lahko s pomočjo sistema za analizo slik izmerimo
dejanske velikosti primarnih zmesnih kristalov αAl.
Preiskovana zlitina je bila AlSi7Mg, ki smo jo stalili v indukcijski peči, nato pa smo dodali tri
različne količine predzlitine AlTi5B1, in ulivali v različnih časovnih intervalih. Uporabili smo
enostavno termično analizo in metalografsko analizo, pri kateri smo vzorce opazovali s svetlem
polju in polarizirani svetlobi.
Namen diplomskega dela je bilo raziskovanje upadanja učinka udrobnilnih sredstev glede na
čas zadrževanja taline v peči in določiti najbolj optimalen dodatek Ti ter čas učinkovanja.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 ALUMINIJ IN Al–Si ZLITINE
Aluminij (Al), ki je z 8 mas. % tretji najpogostejši element v zemeljski skorji, je na tehnični
pomembnosti pridobil konec 19. stoletja, ko sta Hall in Herault odkrila pridobivanje aluminija
z elektrolitsko redukcijo Al2O3 v raztopljenem kriolitu. Vse od takrat se je njegova uporaba
stalno večala in je danes kovina, ki jo proizvedemo več kot katerekoli druge barvne kovine.
Njegova uporaba v gospodarstvu vseskozi narašča, na različnih področjih, kot so avtomobilska,
strojna, gradbena, elektro in kemična industrija itd. Odlikujejo ga dobre mehanske lastnosti,
nizka gostota, dobra korozijska obstojnost, dobra električna prevodnost, tehnološke lastnosti
kot so sposobnost oblikovanja in preoblikovanja…1 Čisti aluminij se v livarstvu uporablja v
omejenem obsegu, zaradi slabe livnosti in slabih trdnostnih lastnosti, zato več uporabljamo
zlitine. Aluminijeve zlitine se glede na namen uporabe najpogosteje delijo v dve skupini, in
sicer na livarske in gnetne zlitine. Najpogosteje so legirane z elementi: silicij (Si), magnezij
(Mg), baker (Cu), cink (Zn), mangan (Mn) in železo (Fe), saj se z dodatki teh elementov, z
deformacijskim utrjevanje ali toplotno obdelavo, zlitinam izboljšajo mehanske lastnosti. Shema
na sliki 1 prikazuje delitev alumiijevih zlitin glede na legirne elemente.2

Slika 1: Razdelitev aluminijevih zlitin glede na legirne elemente in namembnost.2
Livarske zlitine Al–Si so v današnjem času ene izmed najbolj uporabnih litih kovinskih
materialov, predvsem zaradi odlične livnosti, nizke gostote, dobrih mehanskih lastnosti, dobre
korozijske obstojnosti, dobre varivosti in ker so primerne za večino tehnologij litja. Strjevanje
Al–Si zlitin spremljamo po binarnem faznem diagramu, prikazanem na sliki 2. Glede na
vsebnost silicija ločimo tri skupine zlitin, in sicer podevtektske, evtektske in nadevtektske. Vse
tri skupine se v livarski praksi uporabljajo namensko, in sicer se podevtektske in evtektske
največ uporabljajo v avtomobilski industriji, nadevtektske pa se zaradi visoke trdote in obrabne
obstojnosti uporabljajo za izdelavo batov v motorjih z notranjim izgorevanjem. Al–Si zlitine
vsebujejo tudi druge elemente, ki so lahko nečistoče ali pa so dolegirani. Večina teh elementov
se v Al slabo raztaplja, zato tvorijo intermetalne spojine, ki so ponavadi trde in krhke, ter
2

negativno vplivajo na mehanske lastnosti še posebej v primeru grobega izoblikovanja. Za
izboljšanje mehanskih lastnosti z mehanizmom izločevalnega utrjevanja, dodajamo zlitinam
elemente kot sta Cu in Mg. Zaradi majhne topnosti teh dveh elementov, pride pri nizkih
temperaturah do izločanja delcev faz Al2Cu–θ in/ali Mg2Si, ki utrdijo osnovo. Za zlitine, ki se
ulivajo tlačno, se kot legirna elementa dodajata še Fe in Mn, zaradi tvorbe faze imenovane
kitajska pisava, ki ima sestavo Alx(FeMn)ySiz in zmanjša lepljenje ulitka na orodje. Med
nekovinskimi nečistočami je najbolj pogost O, v obliki filma Al2O3, ki se nahaja na površini
taline v peči in ga je potrebno odstraniti, saj povzroča nezveznost v ulitku.1,3

Slika 2: Fazni diagram Al–Si.3
Čisti aluminij se strjuje pri 660 °C. Pri strjevanju podevtektskih zlitin se najprej prične
kristalizacija primarnih zmesnih kristalov αAl, vse do evtektske temperature 577 °C in vsebnosti
Si 12,6 mas. %, kjer se začne evtektska reakcija L → (αAl + βSi) in se s tem strjevanje tudi
zaključi. V mikrostrukturi podevtektstkih zlitin je mogoče opaziti primarne zmesne kristale αAl
in evtektik (αAl + βSi), kar prikazuje slika 3.

Slika 3: Mikrostruktura podevtektske zlitine Al–Si.3
3

Mikrostruktura ima odločilen pomen na mehanske in tehnološke lastnosti ulitkov, zato težimo
k določeni mikrostrukturi, ki posledično zagotavlja lastnosti. Namensko ustvarjanje želene
mikrostrukture oziroma zmanjševanje primarnih zmesnih kristalov αAl lahko dosežemo z veliko
ohlajevalno hitrostjo, pri kateri je glavna gonilna sila za nastanek kali stopnja podhladitve.
Tvorbo kali lahko opišemo kot nastanek trdnega delca, obdanega s tekočo fazo, ki ima majhen
nukleacijski potencial in potrebuje visoko stopnjo podhladitve (3 - 5 °C). Da bi dosegli čim
manjše velikosti kristalnih zrn, je potrebno večje število kali, za kar pa je potrebna velika
podhladitev. Na zmanjšanje primarnih zmesnih kristalov αAl pa lahko vplivamo tudi z dodatki,
ki v talini sprožijo heterogeno nukleacijo.3,4

2.2 UDROBNJEVANJE KRISTALNIH ZRN
Mehanizem zmanjšanja primarnih zmesnih kristalov αAl imenujemo udrobnjevanje.
Najpomembnejši parameter pri stopnji udrobnitve mikrostrukture je, kot je že omenjeno,
ohlajevalna hitrost, ki mora biti dovolj velika, da so zmesni kristali αAl fino izločeni. Ker pa ne
moremo vedno zagotoviti dovolj velike ohlajevalne hitrosti, kot na primer pri litju v peščene
forme in v ulitkih z debelo steno, se v takšnih primerih za udrobnitev mikrostrukture dodajajo
udrobnilna sredstva. Le ta zaradi vnosa delcev intermetalnih spojin in s sprožitvijo heterogene
nukleacije, tako kot ohlajevalna hitrost povzročijo nastanek in rast finih αAl kristalnih zrn.
Uspešna udrobnitev primarnih zmesnih kristalov αAl izboljša kakovost ulitkov, ki se kaže v
povečanju mehanskih lastnosti in lažji/boljši končni obdelavi.1
2.2.1 Mehanizmi udrobnjevanja
Pri nukleaciji obstajata dva primera, in sicer homogena nukleacija, ter heterogena nukleacija.
Homogena nukleacija poteka zelo redko, le pri čistih kovinah in velikih podhladitvah. Pri
heterogeni nukleaciji pa le ta poteka na delcih primešanih v talino, ki delujejo kot kali za rast
kristalnih zrn ali stenah forme, delcih nečistoč... V zlitini brez dodatkov, se pri strjevanju vedno
pojavi podhladitev pod ravnotežno likvidus temperaturo, kar je gonilna sila za nastanek kali na
katerih raste faza αAl. Zaradi hitre rasti se sprosti veliko latentne toplote, kar povzroči porast
temperature, ta pojav imenujemo rekalescenca, nato pa se nadaljuje rast kristalov. V udrobnjeni
zlitini se zaradi obstoječih in/ali dodanih kali v talini, ta ne pohladi toliko, in rast kristalnih zrn
se začne ko je dosežena likvidus temperatura (TL). Primerjavo ohlajevalnih krivulj udrobnjene
in neudrobnjene zlitine iz sistema Al–Si prikazuje slika 4, kjer se vidi da je TL v udrobnjeni
zlitini višja in rekalescenca je manjša.5
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(a)
(b)
Slika 4: Primerjava ohlajevalnih krivulj neudrobnjene (a) in udrobnjene zlitine (b).5
Delci primešani v talino, ki jih imenujemo kristalizatorji, so učinkoviti kadar so izpolnjeni
naslednji pogoji: velikost, število in razporeditev delcev, skladnost mrežne osnove in kali,
kristalna zgradba in medsebojna orientiranost. Točen mehanizem udrobnjevanja še ni čisto
jasen, v literaturi pa obstaja kar nekaj teorij o mehanizmih, ki obravnavajo vloge kristalizatorjev
v Al-zlitinah in te so: teorija peritektske reakcije, teorija peritektske reakcije in ovoja, karbidno
- boridna teorija, teorija hipernukleacije, teorija dupleks nukleacije in druge. Kot najbolj
uveljavljena med naštetimi je teorija peritektske reakcije.6,7
2.2.1.1 Teorija peritektske reakcije
Poznamo več elementov, ki imajo učinek udrobnjevanja. Ti so največkrat Ti, B in C, ki jih
dodajamo v talino v obliki predzlitin. V teoriji peritektske reakcije nastopa kot udrobnilno
sredstvo Ti, ki z Al tvori peritektski fazni diagram, prikazan na sliki 5. Pri ohlajanju nastaja, s
peritektsko reakcijo taline in trdne faze, nova trdna faza. Udrobnjevanje zrn dosežemo z
dodatkom delcev, kateri v talini sprožijo heterogeno nukleacijo preko peritektske reakcije. V
sistemu Al–Ti, začne potekati peritektska reakcija pri ravnotežnih pogojih 665 °C in 0,15 mas.
% Ti. Prisotni morajo biti delci Al3Ti, ki se tvorijo nad peritektsko temperaturo in nad 0,15 mas.
% Ti. Ti delci se v talini začnejo raztapljati, kar pomeni, da se okoliška talina bogati s Ti. Pri
temperaturi 665 °C in koncentraciji večji od 0,15 mas. % Ti, se začne peritektska reakcija
L + Al3Ti → αAl. Produkt reakcije je trdna raztopina αAl iz sistema Al–Ti, ki raste na površini
Al3Ti delca, dokler ga ne prekrije. Ko je delec v celoti prekrit, se Al3Ti delec zaradi
neravnotežnih pogojev ne more več raztapljati, kar pomeni, da se rast αAl ustavi. V istem
trenutku delec, ki je obdan z trdno raztopino αAl, postane potencialna kal za nukleacijo.
Shematsko prikazan proces nukleacije αAl s peritektsko reakcijo v sistemu Al–Ti prikazuje slika
6. Rast αAl trdne raztopine pa se začne, ko je dosežena temperatura kristalizacije v sistemu Al–
Si in raste v skladu s faznim diagramom Al–Si (slika 2).8
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Slika 5: Aluminijev kot faznega diagrama Al–Ti.9

Slika 6: Nukleacija αAl s peritektsko reakcijo v sistemu Al–Ti.10
2.2.2 UDROBNILNA SREDSTVA
Za zmanjševanje velikosti zrn v Al–Si zlitinah se kot udrobnilna sredstva uporabljajo različni
elementi, najbolj pogosto Ti in B, manj pa se uporabljajo še cirkonij (Zr), skandij (Sc) in ogljik
(C). V talino jih dodajamo predvsem v obliki predzlitin, kot žice ali tablete, zaradi visokega
tališča, hitrejšega raztapljanja in preprečevanja usedanja. Udrobnilna sredstva lahko dodajamo
tudi v elementarni obliki, kot prah, in v obliki soli, ki so kompaktirane v tablete. Izbira
ustreznega sredstva je odvisna od razmerja cena/učinek, pa tudi od proizvodnega procesa.
Predzlitine so najbolj učinkovite, a tudi najdražje, medtem ko so soli najcenejše in dosežejo
manjši učinek kot predzlitine.11
Ti v talino dodajamo v obliki soli ali pa predzlitin, ki so lahko binarne, kot je AlTi5, ali tudi
ternarne in poleg Ti vsebujejo še B, ki še izboljša učinek. Da bi dosegli najboljši učinek,
6

moramo v talino uvesti tolikšno količino udrobnilnega sredstva, da zagotovi zadostno količino,
velikost in porazdelitev kali. Količina dodanega Ti je v zlitinskem sistemu Al–Si odvisna
predvsem od koncentracije Si. Večja kot je koncentracija Si, manjši bo delež primarnih zmesnih
kristalov αAl in zato je potreben dodatek udrobnilnega sredstva manjši. Potrebne količine Ti v
odvisnosti od koncentracije Si v zlitini so prikazane v tabeli 1.12
Tabela 1: Dodatki Ti zlitinam z različnimi koncentracijami Si.11
Si [mas. %]
Dodatek Ti [mas. %]
4-7
0,05 - 0,03
8 - 10
0,03 - 0,02
11 - 13
0,02 - 0,01
Poleg Ti je zelo dobro udrobnilno sredstvo tudi B, ki se ga pogosto dodaja predzlitinam s Ti. V
nekaterih zlitinah je B kot sam, boljše udrobnilno sredstvo od Ti. Predzlitine iz sistema Al–B
so v uporabi kot AlB3, AlB4 in druge. V kombinaciji s Ti pa je najpogostejša AlTi5B1, zaradi
dobrega učinka B tudi AlTi2,5B2,5. Količine B, ki jih dodajamo zlitinam so do 0,05 mas. %, s
čimer lahko dosežemo boljše učinke kot pri uporabi Ti.1 Učinke različnih udrobnilnih sredstev
na zmanjšanje αAl kristalnih zrn v zlitini AlSi7Mg prikazuje slika 7.

Slika 7: Učinek različnih udrobnilnh sredstev na velikost kristalnih zrn v zlitini AlSi7Mg.1
Ti in B v talini tvorita intermetalne spojine, ki delujejo kot kali za nukleacijo. Te spojine so
Al3Ti pri uporabi Ti, in AlB2 pri uporabi B. Pri uporabi Ti in B hkrati, pa so kali delci TiB2.
Delci faze Al3Ti, ki nastane pri 0,15 mas. % Ti (Slika 5) se pri daljšem zadrževanju taline v
zadrževalnih pečeh učinek udrobnjevanja zmanjša oziroma izniči, kar imenujemo upadanje
učinka (fading effect). Vpliv Ti, dodanega v talino, je prisoten do 40 min. Z dodatkom B se
upadanje učinka zmanjša.12
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2.3 UPADANJE UČINKA UDROBNILNIH SREDSTEV
V večini primerov, ko je talina zadržana v peči dlje časa po dodatku udrobnilnih sredstev,
zasledimo na ulitku grobo mikrostrukturo. Obseg upadanja učinka je lahko v nekaterih primerih
zelo velik, kar se kaže v velikih in grobo izoblikovanih kristalnih zrnih. To pomeni, da število
potencialnih kali narašča s časom zadrževanja taline v peči, kar lahko pripišemo raztapljanju,
ali pa usedanju kali po dolgem zadrževanju taline.
Delci Al3Ti, ki jih dodamo v talino s predzlitino kot udrobnilno sredstvo pri temperaturi 720
°C, niso stabilni in se začnejo raztapljati. Čas raztapljanja je funkcija temperature, velikosti,
morfologije in števila delcev, ter koncentracije zlitinskih elementov v talini. Veliko
znanstvenikov se je ukvarjalo s časom raztapljanja delcev in prišli so do zelo različnih
rezultatov, od 3 – 4 sekund, pa do 30 min. Različne rezultate lahko pripišemo razlikam v
velikosti delcev Al3Ti v predzlitinah in prisotnosti zlitinskih elementov, ki imajo velik vpliv na
kinetiko raztapljanja. Delci TiB2 so stabilni v aluminijevi talini in se s časom ne raztapljajo.
Obstaja tudi razlaga pojava upadanja, ki pravi, da se delci TiB2 zaradi gostote in gravitacije
usedajo, če so dlje časa v talini. Potrjeno je, da se z mešanjem po tem, ko je bila talina zadržana
v peči dolgo časa, kaže obnovitev učinka udrobnjevanja, kar prikazuje slika 8.7

Slika 8: Graf vpliva mešanja na upadanje učinka.7
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2.4 TERMIČNA ANALIZA Al–Si ZLITIN
Strjevanje se najpogosteje zasleduje s termično analizo, rezultat katere so ohlajevalne krivulje
in njihovi odvodi, iz katerih je mogoče opredeliti temperaturni potek strjevanja. Bäckerud in
sodelavci5 so na osnovi temperatur, izmerjenih v sredini vzorca (TC) in diferencirane krivulje
(dT/dt) določili potek strjevanja zlitine AlSi7Mg. Slika 9a prikazuje ohlajevalno krivuljo
omenjene zlitine AlSi7Mg.

a)
b)
Slika 9: Ohlajevalna krivulja zlitine AlSi7Mg (a) in njen prvi odvod (b).5
Točka 1 (slika 9a) na ohlajevalni krivulji prikazuje začetek strjevanja oziroma strjevanje
kristalnih zrn αAl , točka 2 pa glavno evtektsko reakcijo, pri kateri se izločajo delci faze, ki
vsebujejo Al, Si, Fe in Mn v obliki faze (Al15(Mn,Fe)3Si2). Več o procesu strjevanja izvemo s
prvim odvodom ohlajevalne krivulje, ki je prikazan na sliki 9b.
Odvod v vsaki točki krivulje je numerično enak naklonu ohlajevalne krivulje in zato predstavlja
ohlajevalno hitrost zlitine. Ko odvod narašča pomeni, da poteka reakcija s sproščanjem toplote,
kar upočasnjuje hitrost ohlajanja in to je strjevanje nove faze.
Na začetku krivulje iz slike 9b, je vzorec v tekočem stanju in ohlajevalna hitrost je v navedenem
primeru približno 0,9 °C/s. Če se kristalizacija ne začne, se ohlajevalna hitrost počasi zmanjša,
kot nam kaže črtkana črta na sliki 9b, ki se imenuje bazna krivulja. Bazna krivulja prikazuje
ohlajevalno hitrost vzorca, v primeru da ne bi bilo toplotnih efektov med ohlajanjem. Bazna
krivulja je funkcija temperaturne razlike med vzorcem in okolico.
V točki 1 na sliki 9b se kaže veliko odstopanje od bazne krivulje, odvod hitro naraste do
maksimuma, približno + 0,4 °C/s in zopet pade. Z drugimi besedami, v maksimumu odvoda, se
vzorec segreva s hitrostjo 0,4 °C/s. Ta hiter porast spremembe temperature povzroči nenadna
nukleacija in rast aluminijevih zrn. S časom hitrost ohlajanja pojenja in rast aluminijevih
dendritov se širi iz hladnejših sten proti središču vzorca (točka 2 na sliki 9b). Po določenem
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času se dendriti srečajo v točki koherentnosti in ne rastejo več v dolžino, temveč se le še
debelijo, kar je opazno v področju 3 na sliki 9b. Dejstvo, da je krivulja še vedno nad bazno, je
dokaz, da se z nadaljevanjem rasti aluminijevih kristalov sprošča latentna toplota. V točki 4 na
sliki 9b imamo zopet hiter porast krivulje, ki ga lahko pripišemo evtektski reakciji in pojavljanju
silicijevih delcev. Rast silicijevih delcev in tudi evtektskega αAl, ki ju vsebuje evtektik, se
nadaljuje v področju 5 (slika 9b). Področji 4 in 5 na sliki 9b nam kažeta da je podobno kot pri
nastanku aluminijevih zrn, tudi rast silicijevih zrn na začetku hitra, nato pa se upočasnjuje. V
točki 6 na sliki 9b se pojavi faza Mg2Si, ki je v ohlajevalni krivulji težko opazna. Ko je
strjevanje končano (področje 7 na sliki 9b), se krivulja vrne v bazno.5
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3. EKSPERIMENTALNO DELO
Praktični del diplomskega dela, ki je zajemal taljenje, udrobnjevanje in ulivanje aluminijeve
zlitine AlSi7Mg, smo izvajali v Livarskem laboratoriju Naravoslovnotehniške fakultete v
Ljubljani. Istočasno smo izvajali enostavno termično analizo (ETA). Po ulivanju pa smo izvedli
metalografsko analizo (MA) v svetlem polju in polarizirani svetlobi.
3.1 TALJENJE IN ULIVANJE
Uporabili smo osnovno preiskovano zlitino AlSi7Mg proizvajalca Talum d.d. Za udrobnjevanje
smo uporabili predzlitino AlTi5B1 s 5 mas. % Ti in 1 mas.% B. Ulitih je bilo 19 vzorcev. Eden
izmed njih je bila osnovna, neudrobnjena zlitina, namenjena primerjavi. Ostali vzorci so bili
razdeljeni v tri serije po 6 vzorcev. Prvi seriji smo dodali 0,025 mas. % Ti, drugi 0,030 mas. %
Ti, tretji pa 0,035 mas. % Ti. Litje vsake izmed serij je potekalo v časovnih intervalih, in sicer
smo talino pred litjem v peči zadrževali 1, 10, 30, 60, 120 in 180 minut po dodatku udrobnilnega
sredstva. Oznake vzorcev, dodane količine udrobnilnih sredstev in časovni intervali so
predstavljeni v tabeli 2.
Tabela 2: Oznake vzorcev, dodatek udrobnilnih sredstev in časovni interval.
Oznaka vzorca

Dodatek Ti v talino
[mas. %]

Časovni interval
[min]

Primerjalni vzorec

0

-

0

1. serija

251
252
253
254
255
256

0,025

1
10
30
60
120
180

2. serija

301
302
303
304
305
306

0,030

1
10
30
60
120
180

3. serija

351
352
353
354
355
356

0,035

1
10
30
60
120
180
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Iz bloka osnovne zlitine AlSi7Mg, sestave, podane v tabeli 3, smo s tračno žago narezali vložke
za vsako serijo posebej, z maso cca. 1100 g, kar je zadostovalo za 6 vzorcev iz določene serije.
Taljenje smo izvajali v elektro uporovni peči, z nameščenim grafitnim lončkom. Ko je
temperatura taline dosegla 700 °C, smo dodali predzlitino AlTi5B1 v različnih zatehtah. Za
vsako serijo je bil delež Ti različen. Talino smo premešali in jo pustili v peči 1 minuto, nato
smo odstranili oksidno plast in jo ulili v merilno celico. Postopek ulivanja smo ponavljali v
različnih časovnih intervalih (Tabela 2), vendar brez nadaljnjega mešanja. Talina je bila torej
premešana le enkrat, takoj po dodatku udrobnilnega sredstva, kasneje pa ne.
Tabela 3: Kemijska sestava preiskovane zlitine AlSi7Mg.
Al
92,38

Si
6,88

Mg
0,35

Fe
0,14

Ti
0,12

Mn
0,08

Cu
0,03

Ga
0,01

Zn
0,01

3.2 ENOSTAVNA TERMIČNA ANALIZA (ETA)
Enostavno termično analizo (ETA) smo izvajali v merilni celici izdelani po postopku Croning,
tako imenovani Quick cup probi, kjer je bil termoelement nameščen v sredini. Slika 10
prikazuje merilno celico in mesto namestitve termoelementa. Uporabili smo termoelement Ktip, ki smo ga premazali z alkoholnim premazom na bazi cirkona - Thermocoat AZ, proizvajalca
Termit d.d., z namenom natančnejših meritev. Termoelement, je bil s kompenzacijskimi
vodniki povezan na merilno kartico NI cDAQ-9172, ta pa je bila povezana na računalnik, ki je
shranjeval izvedene meritve. Dobljene podatke smo obdelali v programskem paketu ORIGIN
9.0 in dobili ohlajevalne krivulje in njihove odvode, ter iz njih določevali likvidus temperaturo
posameznih vzorcev.

Slika 10: Merilna celica za ETA, izdelana po postopku Croning.
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3.3 VZORČENJE ZA METALOGRAFSKO ANALIZO
Vzorce za metalografsko analizo smo izrezali iz ulitka, ki je bil ulit v merilno celico izdelano
po postopku Croning. Ulitek smo horizontalno prerezali tik pod nameščenim termoelementom
in iz spodnjega dela izrezali četrtino, kar prikazuje slika 11. Vsi vzorci so bili ustrezno označeni
(slika 12).

Slika 11: Uliti vzorec in razrez.

Slika 12: Vzorci za metalografsko analizo.
Vzorci so bili ustrezno pripravljeni za metalografsko analizo. Brušenje je potekalo na brusnih
papirjih granulacije od 320 do 4000. Sledilo je poliranje z volnenim blagom, na katerega je bila
nanešena polirna pasta na osnovi alkohola v kombinaciji z diamantno suspenzijo.
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3.4 METALOGRAFSKA ANALIZA
Mikrostrukturo smo v svetlem polju in polarizirani svetlobi opazovali z optičnim mikroskopom
Olympus BX 61, opremljenim z video kamero DP 70 in programsko opremo analySIS 5.0 (slika
13). Pri določevanju velikosti kristalnih zrn smo vzorce opazovali v polarizirani svetlobi. Pred
tem smo jih elektrolizno jedkali v 2,5 % vodni raztopini HBF4, devetdeset sekund pri napetosti
23 V in toku 1 A. Aluminij je optično izotropen, zaradi ploskovno kubične kristalne strukture,
in se posledično njegova kristalna zrna v polarizirani svetlobi različno obarvajo. Površino na
kateri smo merili in določevali velikost zrn αAl je prikazana na sliki 11.

Slika 13: Optični mikroskop Olympus BX 61 opremljen z video kamero DP70 in programsko
opremo analySIS 5.0 za analizo metalografskih slik.
Za določevanje velikosti kristalnih zrn smo uporabili presečno metodo po standardu ASTM E
112-96, ki je integrirana v programski opremi analySIS 5.0. Ta program omogoča avtomatsko
prepoznavanje mej, ki pa smo jih še dodatno ročno korigirali. Iz narisanih kristalnih mej smo
dobili podatke o srednji presečni razdalji (lsr) in številu G. Iz tega smo izračunali povprečno
število kristalnih zrn na površinsko enoto (NA) po enačbi, ki jo podaja standard ASTM E 11296:
G = (3,321928 log10 NA ) – 2,954.
(1)
Rekonstrukcijo kristalnih mej in prikaz presečne metode prikazuje slika 3.5.
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a)

b)

c)
Slika 14: Posnetek mikrostrukture zlitine AlSi7Mg udrobnjene z 0,035% Ti po 1 minuti (vzorec
351); z optičnim mikroskopom v polarizirani svetlobi (a), slika rekonstrukcije kristalnih mej
(b) in prikaz presečne metode (c).
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 ENOSTAVNA TERMIČNA ANALIZA
V merilni celici izdelani po postopku Croning je bil med ulivanjem in strjevanjem nameščen en
termoelement. S pomočjo računalnika smo zaradi obsega podatkov posneli le ohlajevalne
krivulje vzorcev iz 2. serije z 0,030 mas. % Ti, kar naj bi bil najbolj optimalen in/ali učinkovit
dodatek.11 Izmerjene podatke smo prenesli v računalniški program Origin 9.0, kjer smo jih
matematično obdelali tako, da smo izrisali prvi odvod. Dobljene rezultate smo prikazali v
grafični obliki na sliki 15.
Ohlajevalno krivuljo primerjalnega vzorca 0 in njen prvi odvod prikazuje slika 15. Na njej so
označene značilne točke med strjevanjem:
- TLmin = minimalna likvidus temperatura (začetek strjevanja)
- TLmax = maksimalna likvidus temperatura
- dTL = rekalescenca pri likvidus temperaturi (dTL = TLmax - TLmin)
- TEmin = minimalna evtektska temperatura
- TEmax = maksimalna evtektska temperatura
- dTE = rekalescenca pri evtekstkem strjevanju (dTE = TEmax – TEmin)
- TE2 = temperatura strjevanja drugega evtektika
- TE3 = temperatura strjevanja tretjega evtektika
- TS = solidus temperatura (konec strjevanja)

Slika 15: Ohlajevalna in diferencirana ohlajevalna krivulja osnovne zlitine AlSi7Mg z
označenimi značilnimi točkami.
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Iz slike 15 lahko razberemo, da najprej pride do podhladitve pri likvidus temperaturi zaradi
nastanka kali in rekalescence zaradi hitre rasti αAl kristalnih zrn. TLmin je 611,9 °C in TLmax je
612,2 °C, rekalescenca je 0,3 °C. Strjevanje αAl poteka do evtektske reakcije, kjer se strjuje
evtektik (αAl + βSi + β-Al5FeSi) pri temperaturi TEmin je 570,3 °C. Tudi pri evtektskem strjevanju
pride do rekalescence (dTE) zaradi hitre rasti βSi faze. Odčitana maksimalna evtektska
temperatura je 570,5 °C, rekalescenca znaša 0,2 °C. Za tem se strjujeta še dva evtektika in sicer
pri temperaturah TE2 in TE3. Pri temperaturi TE2 je 552,7 °C se strjuje evtektik, ki vključuje fazo
Mg2Si, pri TE3 je 540,7 °C pa evtektik s fazo π-AlMgFeSi, glede na literaturna vira 5,13.
Strjevanja je konec pri temperaturi 536,9 °C. Mikrostrukturne sestavine so prikazane na sliki
16.

Slika 16: Posnetek mikrostrukture primerjalnega vzorca 0 z označenimi fazami.
Na sliki 16 opazimo, da je v mikrostrukturi osnova αAl, poleg nje pa nastopajo še evtektska faza
βSi, faza Mg2Si, faza β-AlFeSi in faza π-AlMgFeSi.
Pri naslednjih šestih vzorcih je potek strjevanja podoben. Predmet diplomske naloge so
predvsem likvidus temperature oziroma vpliv Ti na le te.
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Slika 17 prikazuje začetni del ohlajevalne in diferencirane ohlajevalne krivulje vzorca 301, ki
je bil ulit eno minuto po dodatku predzlitine AlTi5B1. Strjevanje se začne pri nekoliko višji
temperaturi, TLmin je 613,4 °C, kar je pokazatelj uspešnega udrobnjevanja. TLmax je 613,6 °C,
rekalescenca pa 0,2 °C.

Slika 17: Ohlajevalna in diferencirana ohlajevalna krivulja vzorca 301, ulitega eno minuto po
dodatku predzlitine AlTi5B1.
Slika 18 prikazuje začetni del ohlajevalne in diferencirane ohlajevalne krivulje vzorca 302, ki
je bil ulit deset minut po dodatku predzlitine AlTi5B1. Strjevanje se začne pri višji temperaturi
glede na primerjalni vzorec, a je nižja od vzorca 301 ulitega po eni minuti. TLmin je 612,7 °C,
TLmax je 612,8 °C, rekalescenca pa 0,1 °C.

Slika 18: Ohlajevalna in diferencirana ohlajevalna krivulja vzorca 302, ulitega deset minut po
dodatku predzlitine AlTi5B1.
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Slika 19 prikazuje začetni del ohlajevalne in diferencirane ohlajevalne krivulje vzorca 303,
ulitega trideset minut po dodatku predzlitine AlTi5B1. Strjevanje se začne pri TLmin je 612,6
°C, kar je višja temperatura glede na primerjalni vzorec, a nižja od prejšnjih dveh vzorcev. TLmax
je 612,7 °C, rekalescenca pa 0,1 °C.

Slika 19: Ohlajevalna in diferencirana ohlajevalna krivulja vzorca 303, ulitega trideset minut
po dodatku predzlitine AlTi5B1.
Slika 20 prikazuje začetni del ohlajevalne in diferencirane ohlajevalne krivulje vzorca 304,
ulitega šestdeset minut po dodatku predzlitine AlTi5B1. Strjevanje se začne pri TLmin je 612,4
°C, kar je zopet višje glede na primerjalni vzorec, a nižja od prejšnjih treh vzorcev. TLmax je
612,6 °C, rekalescenca pa 0,2 °C.

Slika 20: Ohlajevalna in diferencirana ohlajevalna krivulja vzorca 304, ulitega šestdeset minut
po dodatku predzlitine AlTi5B1.
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Slika 21 prikazuje začetni del ohlajevalne in diferencirane ohlajevalne krivulje vzorca 305,
ulitega sto dvajset minut po dodatku predzlitine AlTi5B1. Strjevanje se začne pri TLmin je 612,3
°C, kar je spet višje glede na primerjalni vzorec, a nižje od prejšnjih vzorcev. TLmax je 612,5 °C,
rekalescenca pa 0,2 °C.

Slika 21: Ohlajevalna in diferencirana ohlajevalna krivulja vzorca 305, ulitega sto dvajset minut
po dodatku predzlitine AlTi5B1.
Slika 22 prikazuje začetni del ohlajevalne in diferencirane ohlajevalne krivulje vzorca 306,
ulitega sto osemdeset minut po dodatku predzlitine AlTi5B1. Strjevanje se začne pri TLmin je
612,3 °C, kar je spet višje glede na primerjalni vzorec, a nižje od vseh prejšnjih vzorcev. TLmax
je 612,4 °C, rekalescenca pa 0,1 °C.

Slika 22: Ohlajevalna in diferencirana ohlajevalna krivulja vzorca 306, ulitega sto osemdeset
minut po dodatku predzlitine AlTi5B1.
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Za lažjo predstavitev rezultatov smo izdelali krivulje, ki so prikazane na sliki 23. Prikazuje nam
likvidus temperature v odvisnosti od časa zadrževanja taline v peči po dodatku predzlitine
AlTi5B1 ter krivuljo spreminjanja rekalescence. Podana je tudi tabela 4, s podatki o likvidus
temperaturah in rekalescencah. Na sliki 24 so za primerjavo izrisane ohlajevalne krivulje
osnovnega primerjalnega vzorca in vzorcev iz 2. serije z dodatkom 0,030 mas. % Ti, kjer se
vidi, kako se začetek strjevanja po dodatku Ti premakne k višjim temperaturam, potem pa se
stalno znižuje.

Slika 23: Likvidus temperature v odvisnosti od časa zadrževanja taline v peči po dodatku
predzlitine AlTi5B1, ter krivulja spreminjanja rekalescence.
Tabela 4: Temperaturi likvidus in rekalescenca za vse vzorce iz serije 2, z dodatkom 0,030 mas.
% Ti.
vzorec

TLmin [°C]

TLmax [°C]

dTL

0

611,9

612,2

0,3

301

613,4

613,6

0,2

302

612,7

612,8

0,1

303

612,6

612,7

0,1

304

612,4

612,6

0,2

305

612,3

612,5

0,2

306

612,23

612,4

0,1
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Slika 24: Primerjava ohlajevalnih krivulj vzorca 0 in ostalih šestih vzorcev iz 2. serije.
Iz slik 23 in 24, ter tabele 4 je razvidno, da je likvidus temperatura po dodatku predzlitine
AlTi5B1 naraste za cca. 1,5 °C, nato pa s časom pada in doseže po stoosemdesetih minutah za
cca. 0,5 °C višjo temperaturo kot primerjalni vzorec. Iz teh podatkov lahko zaključimo, da je
najbolj učinkovit čas za litje ena minuta po dodatku predzlitine.
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4.2 OPIS MIKROSTRUKTURE
S svetlobnim mikroskopom smo opazovali mikrostrukture ulitih vzorcev. Z računalniškim
programom, ki ima integriran standard ASTM E 112-96, smo določili in analizirali velikost
primarnih zmesnih kristalov αAl. Za določevanje le teh, smo elektrolizno jedkane vzorce
opazovali v polarizirani svetlobi. Velikost zrn smo določali na mestu, prikazanem na sliki 11.
Zbrane podatke o velikostih zrn , številu G in številu zrn na površinsko enoto za vseh 19 vzorcev
podaja tabela 5.
Slika 25 prikazuje mikrostrukturo vzorca 0, ki je osnovna zlitina AlSi7Mg. Velikost zrn je
definirana z vrednostjo G = - 0,3, kar ustreza srednji presečni razdalji 348 µm.
Slika 26 prikazuje posnetke mikrostrukture, v polarizirani svetlobi, vzorcev iz 1. serije, z
dodatkom 0,025 mas. % Ti. Vzorci so bili uliti v različnih časovnih intervalih po dodatku
predzlitine AlTi5B1. Iz slike 26 in tabele 5 vidimo, da z ulivanjem eno minuto po dodatku
predzlitine dosežemo najmanjša zrna, velika 282 µm. S časom se velikost zrn povečuje in pri
vzorcu 253, ulitem trideset minut po dodatku predzlitine, preseže velikost primerjalnega vzorca.
Zrna so pri vzorcu 253 velika 361 µm. Največja zrna so pri zadnjem vzorcu iz serije in sicer pri
vzorcu 256, kjer so zrna velika 428 µm.
Slika 27 prikazuje mikrostrukture, v polarizirani svetlobi, vzorcev iz 2. serije, z dodatkom 0,030
mas. % Ti. Tudi ti vzorci so bili uliti v različnih časovnih intervalih po dodatku predzlitine
AlTi5B1. Iz slike 27 in tabele 5 je opaziti, da so zrna najmanjša pri vzorcu 301, ki smo ga ulili
eno minuto po dodatku predzlitine AlTi5B1 in sicer so velika 284 µm. Tudi v tej seriji se zrna
s časom večajo in pri vzorcu 305, ulitem sto dvajset minut po dodatku predzlitine, z velikostjo
zrn 400 µm, presežejo velikost zrn v primerjalnem vzorcu. Največja zrna imamo pri vzorcu
306, velika 427 µm.
Slika 28 prikazuje mikrostrukture, v polarizirani svetlobi, vzorcev iz 3. serije, z dodatkom 0,035
mas.% Ti. Prav tako kot pri prejšnjih dveh serijah, so bili vzorci uliti v različnih časovnih
intervalih po dodatku predzlitine AlTi5B1. Najmanjša zrna so v vzorcu 351, velika 268 µm. S
časom velikost zrn zopet narašča. Vzorec 354, ulit eno uro po dodatku predzlitine, z velikostjo
zrn 356 µm, preseže velikost zrn primerjalnega vzorca. Največja zrna so pri vzorcu 356, velika
375 µm.
Slika 29 prikazuje velikost kristalnih zrn v odvisnosti od časa zadrževanja taline v peči pred
ulivanjem, po dodatku predzlitine AlTi5B1, za tri različne serije.
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Slika 25: Mikrostruktura osnovne, neudrobnjene zlitine AlSi7Mg, v polarizirani svetlobi,
elektrolizno jedkano.
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a)

b)

c)

d)

e)
f)
Slika 26: Mikrostrukture zlitine AlSi7Mg z dodatkom 0,025 mas. % Ti, v polarizirani svetlobi,
elektrolizno jedkano, ulite po časih; 1 min (a), 10 min (b), 30 min (c), 60 min (d), 120 min (e),
180 min (f) po dodatku udrobnilnega sredstva
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a)

b)

c)

d)

e)
f)
Slika 27: Slika 4.3: Mikrostrukture zlitine AlSi7Mg z dodatkom 0,030 mas. % Ti, v polarizirani
svetlobi, elektrolizno jedkano, ulite; 1 min (a), 10 min (b), 30 min (c), 60 min (d), 120 min (e),
180 min (f), po dodatku udrobnilnega sredstva.
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a)

b)

c)

d)

e)
f)
Slika 28: Mikrostrukture zlitine AlSi7Mg z dodatkom 0,035 mas. % Ti, v polarizirani svetlobi,
elektrolizno jedkano, ulite; 1 min (a), 10 min (b), 30 min (c), 60 min (d), 120 min (e), 180 min
(f), po dodatku udrobnilnega sredstva.
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Tabela 5: Število G, srednje presečne razdalje in število zrn na površinsko enoto za vseh 19
vzorcev.
Primerjalni vzorec

1. serija

2. serija

3. serija

Oznaka vzorca
0
251
252
253
254
255
256
301
302
303
304
305
306
351
352
353
354
355
356

G
-0,3
0,4
-0,1
-0,3
-0,4
-0,8
-0,8
0,3
0,1
-0,1
-0,2
-0,6
-0,8
0,5
0,3
0,0
-0,3
-0,3
-0,5

lsr [µm]
349
282
335
361
365
421
428
284
306
335
339
400
427
268
290
325
356
360
375

NA [mm-2]
6,5
9,9
7,1
6,1
6,0
4,5
4,3
9,8
8,5
7,1
6,9
5,0
4,3
11,0
9,4
7,5
6,3
6,1
5,6

Slika 29: Velikost zrn v odvisnosti od časa zadrževanja taline v peči po predzlitine AlTi5B1,
za tri različne serije.
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Iz slike 29 razberemo, da v vseh treh serijah, pri vzorcih ulitih po eni minuti, velikost pade na
268 – 282 µm, nato pa po desetih minutah velikost začne naraščati. Pri 1. seriji vzorcev, z
dodatkom 0,025 mas. % Ti, velikost najbolj poraste, najmanj pa pri 3. seriji, z največjim
dodatkom, 0,035 mas. % Ti. Zaključimo lahko, da je najbolj primeren čas litija eno minuto po
dodatku predzlitine AlTi5B1 in da je najbolj učinkovit dodatek 0,035 mas. % Ti.
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5. ZAKLJUČKI
Za preiskovanje upadanja učinka smo izdelali tri serije vzorcev z različnimi dodatki Ti in jih
ulivali v različnih časovnih intervalih po dodatku predzlitine AlTi5B1.
Iz rezultatov termične analize smo za vzorce iz 2. serije z dodatkom 0,030 mas. % Ti in
primerjalni vzorec, brez dodatkov, izrisali ohlajevalne krivulje in določili likvidus temperature.
Iz ohlajevalnih krivulj se vidi, da se glede na primerjalni vzorec likvidus temperatura premakne
višje, kar je posledica dodatka heterogenih kali in s tem ni več potrebna velika podhladitev.
Najvišjo likvidus temperaturo doseže vzorec 301, ulit eno minuto po dodatku predzlitine
AlTi5B1, nato pa začnejo temperature padati, a nikoli ne padejo pod likvidus temperaturo
primerjalnega vzorca.
Metalografska analiza je pokazala, da ima pri vseh treh serijah, vzorec ulit eno minuto po
dodatku predzlitine najmanjša kristalna zrna, velikosti med 268 – 282 µm. S časom se zrna
večajo in po eni do dveh urah zadrževanja taline v peči že presežejo velikost primerjalnega
vzorca brez dodatkov. Kot najboljša se je izkazala 3. serija z dodatkom 0,035 mas. % Ti, saj je
pri njej upadanje učinka najmanjše oziroma velikost kristalnih zrn najmanjša.
Upadanje učinka udrobnjevanja lahko glede na literaturni vir 7 pripišemo raztapljanju
termodinamsko nestabilnih delcev intermetalne spojine Al3Ti in posledično zmanjšanju števila
kali, ter aglomeriranju in usedanju delcev TiB2 zaradi večje specifične teže, kot jo ima talina.
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