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POVZETEK 

Preučevali smo udrobnjevanje aluminijeve zlitine AA6110A, v kateri sta glavna zlitinska 

elementa magnezij in silicij. Razložimo vpliv cirkonija na proces udrobnjevanja, ki ga 

izvedemo z dodajanjem udrobnjevalca Al-3Ti-1B. Predstavimo meritve povprečne velikosti 

kristalnih zrn aluminijeve zlitine, pridobljene s presečno metodo, v odvisnosti od kontaktnega 

časa in količine dodanega udrobnjevalca. 

 

Ključne besede: udrobnjevanje, aluminijeva zlitina AA6110A, udrobnilno sredstvo Al-3Ti-1B, 

kontaktni čas, velikost kristalnih zrn, elektrolitsko jedkanje, presečna metoda. 

ABSTRACT 

We present a study of a grain refinement of the aluminium alloy AA6110A, in which the two 

most important alloy elements are magnesium and silicon. We explain the influence of 

zirconium on the grain refining process, which was done with the addition of Al-3Ti-1B grain 

refiner. We show the mesurments of the average grain size of aluminium alloy, obtained with 

the lineal intercept method, as a function of contact time and amount of added grain refiner. 

Key words: grain refinement, aluminium alloy AA6110A, grain refiner Al-3Ti-1B, contact 

time, grain size, electrolitic etching, lineal intercept method. 
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1 Uvod 

 

Aluminij je mehka, nemagnetna kovina belo-srebrne barve. Za kovino ima zelo majhno gostoto, 

je odporen na korozijo, dobro prevaja električni tok, je dober toplotni prevodnik in dobro odbija 

elektromagnetno valovanje v vidnem in infrardečem delu spektra. Za človeka ni strupen in 

mogoče ga je zelo dobro reciklirati za ponovno uporabo. Čisti aluminij nima posebno dobrih 

mehanskih lastnosti, zato se uporabljajo aluminijeve zlitine. Zlitine serije 6000 se uporabljajo 

predvsem v izdelkih za avtomobilsko industrijo največkrat v obliki odkovkov, saj jih je lahko 

preoblikovati in jih je mogoče toplotno utrditi. Pri strjevanju aluminijevih zlitin nastajajo tudi 

nekaj milimetrov velika kristalna zrna primarnih kristalov α-Al. Mehanizem, s katerim 

zmanjšamo velikost kristalnih zrn, imenujemo udrobnjevanje. S tem se aluminijevim zlitinam 

izboljšajo mehanske in dinamične lastnosti, korozijska odpornost ter obdelovalnost [1]. Začetki 

udrobnjevanja aluminija segajo v leto 1930. Takrat je Rosenhein dokazal, da dodatek titana 

talini pred litjem zmanjša velikost kristalnih zrn [2]. Sicha in Boehm sta bila prva, ki sta 

ugotovila, da udrobnjevanje s titanom izboljša natezno trdnost zlitine [3]. Danes se najpogosteje 

uporabljajo udrobnjevalci tipa Al-Ti-B [4]. Naslednji velik korak pri razumevanju 

udrobnjevanja sta naredila Jones in Pearson. Dokazala sta, da ko udrobnjevalec dodamo talini, 

je potreben čas, ki se razlikuje za različne taline in uporabljene udrobnjevalce, preden 

udrobnjevalec doseže največjo učinkovitost. Če čakamo predolgo, prične udrobnjevalec slabeti 

[5]. Kontaktni čas je čas, ki preteče od dodatka udrobnjevalca v talino in trenutka litja. Čas, ki 

je potreben, da udrobnjevalec doseže največjo učinkovitost, pa imenujemo optimalni kontaktni 

čas. 

Ker so pogoji udrobnjevanja različni za vsako talino, smo študijo udrobnjevanja izvedli na 

zlitini AA6110A. Zlitina poleg magnezija, silicija in ostalih zlitinskih elementov lahko vsebuje 

tudi do 0,2 masnega odstotka cirkonija (Zr). Cirkonij lahko v malih količinah ugodno vpliva na 

mehanske lastnosti, saj zavira rekristalizacijo. Slaba lastnost cirkonija je ta, da močno oslabi 

delovanje udrobnjevalcev vrste Al-Ti-B [6].  

Namen diplomskega seminarja je podrobnejše razumevanje in optimizacija procesa 

udrobnjevanja aluminija. Cilj je ugotoviti vpliv količine dodanega udrobnjevalca in 

kontaktnega časa na končno velikost kristalnih zrn aluminija. Ovrednotiti želimo tudi v 

industriji uporabljene metode določanja povprečne velikosti kristalnih zrn. V ta namen smo  v 

podjetju Impol izvedli eksperimentalno udrobnjevanje aluminijeve litine in analizo vzorcev. 

V diplomskem seminarju bomo v drugem poglavju natančneje predstavili teorijo 

udrobnjevanja, kontaktni čas in vpliv cirkonija na udrobnjevalce tipa Al-Ti-B. V tretjem 

poglavju bomo podrobno opisali udrobnjevanje litine in potrebno pripravo vzorcev preden grejo 

na analizo. V četrtem poglavju bomo opisali, zakaj vidimo barve na sliki kristalne strukture 

aluminija, predstavimo presečno metodo, s katero smo izračunali povprečno velikost kristalnih 

zrn. V petem poglavju bomo predstavili in analizirali rezultate. 
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2 Teorija udrobnjevanja 

 

Brez udrobnjevalca je najpomembnejši parameter pri udrobnjevanju ohlajevalna hitrost. Ta 

mora biti dovolj visoka, da so primarni kristali α-Al drobno izločeni. V primeru, ko ne moremo 

zagotoviti dovolj visoke ohlajevalne hitrosti, pa dodajamo udrobnilna sredstva. S tem v talino 

vnesemo trdne delce, nukleante, na katerih se začne heterogena nukleacija primarnih kristalov 

α-Al [1]. Mehanizem zmanjševanja primarnih kristalov α-Al še ni popolnoma pojasnjen, kljub 

temu, da se udrobnilna sredstva vrste Al-Ti-B v industriji uporabljajo že več desetletij. Obstaja 

več teorij o mehanizmu zmanjševanja zrn, vendar nobena ne pojasni vseh pojavov, ki jih 

opazimo pri udrobnjevanju. V seminarju bomo opisali najnovejšo teorijo, ki se imenuje dupleks 

nukleacijska teorija [4]. 

Udrobnilno sredstvo je v obliki predzlitine, kjer sta aluminiju dodana titan in bor v različnih 

koncentracijah, in sestoji iz primarnih kristalov α-Al ter delcev TiB2 in Al3Ti (slika 1) [7]. 

 

 
Slika 1. Posnetek mikrostrukture udrobnilnega sredstva AlTi5B1 [7] 

 

Potek strjevanja aluminijeve zlitine brez dodanega udrobnilnega sredstva je dobro razviden iz 

ohlajevalne krivulje (slika 2). Pri določeni podhladitvi nastanejo prve kristalne kali. Strjevalna 

toplota, ki se pri tem sprosti, je premajhna, da bi preprečila nadaljnje ohlajevanje taline. Zato 

do največje podhladitve že nastali kristali rastejo, tvorijo pa se tudi novi. Sproščanje strjevalne 

toplote najprej zmanjša hitrost ohlajevanja, nato pa povzroči segrevanje taline. Ponovno 

segrevanje taline imenujemo rekalescenca. Med rekalescenco lahko nastali kristali rastejo, novi 

pa ne morejo več nastajati. V začetku rastejo zrna neodvisno drug od drugega, nato pa se 

začnejo ovirati. Ko posamezna kristalna zrna trčijo, tvorijo trden skelet, strjuje se le talina 

znotraj skeleta [8]. Prostor med trdnim skeletom kristalnega zrna imenujemo meddendritni 

prostor. Po koncu strjevanja so v makrostrukturi kristalna zrna z dendritno morfologijo, v kateri 

se kemijska sestava spreminja od središča dendritnih vej proti meddendritnemu prostoru. 
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Nehomogenosti se močno zmanjšajo, če se zmanjša velikost kristalnih zrn, kar dosežemo z 

dodajanjem udrobnilnega sredstva [8]. 

 

 
Slika 2. Potek strjevanja aluminija in rast kristalnih zrn. Ohlajevalna krivulja prikazuje temperaturo litine (𝑇) v 

odvisnosti od časa (𝑡). Pike predstavljajo nova, krogi pa rastoča kristalna zrna. S številkami so označene faze 

strjevanja litine 1: začetek nukleacije, 2: nastanek novih in rast obstoječih zrn, 3: rast zrn in pričetek rekalescence, 

4: konec kristalizacije. Označeni sta tudi temperatura tališča aluminija (𝑇𝑇) in razlika med temperaturo taline po 

rekalescenci in temperaturo tališča aluminija (Δ𝑇). Povzeto po [8]. 

 

Strjevanje aluminijevih zlitin z dodatkom udrobnjevalca se začne pri višjih temperaturi, saj je 

za pričetek strjevanja potrebna manjša podhladitev taline (slika 3), ker so v talini že prisotne 

heterogene kali. Nadalje se zlitina strjuje skladno z ohlajevalno krivuljo. 

 
Slika 3. Ohlajevalni krivulji aluminijeve zlitine z (modra) in brez (rdeča) dodanega udrobnjevalca prikazujeta 

temperaturo taline (𝑇) v odvisnosti od časa (𝑡). Na posameznem grafu sta označeni razliki temperature (Δ𝑇) pred 

segrevanjem in po segrevanju taline zaradi rekalescence. Povzeto po [8]. 
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Razlika v mikrostrukturi litega vzorca čistega aluminija brez dodanega udrobnjevalca in v 

mikrostrukturi udrobnjenega vzorca je zelo očitna (slika 4). Opazimo lahko, da je velikost 

primarnih kristalov α-Al v udrobnjenem aluminiju bistveno manjša, kot v primeru čistega 

aluminija. Z večanjem deleža dodanega udrobnilnega sredstva se velikost kristalnih zrn α-Al 

nadalje zmanjšuje (slika 5). 

 

Slika 4. Posnetek mikrostrukture a) čistega in b) udrobnjenega aluminija. Hitrost ohlajanja obeh vzorcev je bila 

0,8 °C/s . Z rdečo so obrobljeni primeri kristalnih zrn. Vzorec čistega aluminija je bil udrobnjen z dodatkom 0,16 

% udrobnjevalca Al-3Ti-0,2B. Povzeto po [9]. 

 

 
Slika 5. Povprečna velikost kristalnih zrn aluminija (𝑑 ̅) v odvisnosti od masnega odstotka dodanega udrobnilnega 

sredstva (𝑤𝑢). Prikazane so razlike med tremi uporabljenimi vrstami udrobnjevalcev; Črni trikotniki: 

udrobnjevanje s predzlitino Al-6Ti, rdeči krogi: Al-3Ti-0,2B in modri kvadrati: Al-3Ti-1B. Povzeto po [9]. 
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Da lahko udrobnjevalec povzroči učinkovito nukleacijo, mora biti njegovo tališče višje od 

tališča taline, ki jo udrobnjujemo. Brez tega se ne more pričeti proces heterogene nukleacije, 

saj ta poteka na delcih trdnega stanja prisotnih v talini. Omogočiti mora rast kristalnih zrn pri 

zelo majhni podhladitvi. Bolj kot je udrobnjevalec učinkovit, manjša je potrebna podhladitev 

taline za pričetek nukleacije [4]. Dokazano je, da aluminijeve litine v prisotnosti delcev Al3Ti 

potrebujejo zelo nizko stopnjo podhladitve za pričetek strjevanja [10]. Prav tako je zelo 

pomembna enakomerna porazdelitev udrobnjevalca v talini. Čas od trenutka, ko dodamo 

udrobnjevalec v talino, do trenutka, ko se prične litje, imenujemo kontaktni čas (𝑡𝑐). Kontaktni 

čas ima poleg hitrosti ohlajanja in kemijske sestave zlitine največji vpliv na učinkovitost 

udrobnjevanja. Ko udrobnjevalec dodamo v talino, je potreben čas, da nukleanti postanejo 

učinkoviti. V tem času se predzlitina udrobnjevalca stopi in nukleanti se porazdelijo po talini. 

Čas, ki je potreben, da udrobnjevalec doseže svojo največjo učinkovitost, imenujemo optimalni 

kontaktni čas (𝑡𝑜). Prekoračitev optimalnega kontaktnega časa se odraža v zmanjšanju 

učinkovitosti udrobnjevalca in povečanju povprečne velikosti kristalnih zrn aluminija (slika 6). 

Temu pravimo, da prične udrobnjevalec slabeti. Razlog za to je raztapljanje nukleacijskih 

delcev in njihovo posedanje v talini zaradi razlik v gostoti udrobnjevalca in taline. Slednje lahko 

do neke mere odpravimo s tem, da premešamo talino z dodanim udrobnjevalcem pred 

vlivanjem, v kolikor je kontaktni čas predolg [4]. Idealni udrobnjevalec prične delovati hitro in 

tudi ob večjih kontaktnih časih ne kaže znakov slabljenja [5]. Tak udrobnjevalec zagotavlja 

optimalno delovanje in večje tolerance glede časa ulivanja. Kadar smo izven kontroliranih 

pogojev laboratorija, je to zelo pomembno. 

 

 

Slika 6. Spreminjanje povprečne velikosti kristalnih zrn aluminija (𝑑 ̅) z večanjem kontaktnega časa (𝑡𝑐). Ko 

prekoračimo optimalni kontaktni čas (𝑡𝑜) prične udrobnjevalec slabeti in povprečna velikost kristalnih zrn ponovno 

naraščati (1). Problem posedanja odpravimo z mešanjem taline (2). Povzeto po [4]. 
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Izkaže se, da je za udrobnjevaneje zelo pomembno tudi kristalografsko ujemanje razdalj med 

atomi (𝐿) v kristalnih strukturah med nukleanti in aluminijem. Manjša kot je razlika v razdalji 

med atomi udrobnjevalca in kristali aluminija, lažje se prične nukleacija in je udrobnjevanje 

bolj učinkovito. Glede na zadnje teorije se kristalizacija aluminijevih zlitin začne na delcih 

TiB2, ki jih obdaja zelo tanek sloj Al3Ti, lahko širok le nekaj atomov [6]. Ti dve molekuli imata 

različne razdalje med atomi v svojih kristalnih strukturah, a ko je sloj Al3Ti na molekuli TiB2 

zelo tanek, prevzame Al3Ti enako razdaljo med atomi, kot jo ima kristalna struktura TiB2, na 

katero je sloj nanešen. Če se debelina sloja Al3Ti veča, se razdalja med atomi približuje lastni 

karakteristični medatomski razdalji kristala Al3Ti (slika 7). Kristalna struktura Al3Ti se zmeraj 

bolje ujema s kristalno strukturo aluminija, kot kristalna struktura TiB2, vendar je lahko 

ujemanje še boljše, če razdalja med Al3Ti relaksira proti lastni razdalji do te mere, da je 

medatomska razdalja kar se da blizu medatomski razdalji aluminija [6]. 

Znano je, da elementi kot so Mg, Cu, Zn, Fe in manjše količine Si, pripomorejo k boljši 

učinkovitosti udrobnjevalcev vrste Al-Ti-B, medtem ko jo Cr, Zr, Li in večje količine Si 

zmanjšujejo [4]. Za udrobnilna sredstva tipa Al-Ti-B največji problem povzroča predvsem 

cirkonij, saj s svojo prisotnostjo v talini ne le zavira udrobnjevanje, temveč tudi kemijsko 

spremeni delce udrobnjevalca [6]. V aluminijevih zlitinah, ki vsebujejo cirkonij, prihaja v 

delcih udrobnjevalca  Al3Ti in TiB2 do zamenjave atomov Ti z atomi Zr. Tako nastajajo delci 

Al3Zr in ZrB2. Delci ZrB2 imajo sicer enako obliko kristalne strukture kot delci TiB2, le da je 

ta večja (slika 7), kar poslabša učinek udrobnjevanja, saj je verjetnost nukleacije aluminija na 

teh kristalih manjša. Tako kot Al3Ti, imajo tudi delci Al3Zr dobro sposobnost udrobnjevanja. 

Vendar se prispevka obeh heterogenih kali v talini ne seštevata. Rezultat je povsem nasproten, 

njuna skupa učinkovitost je slabša, ker drug drugemu zavirata sposobnost udrobnjevanja [6]. 

 

Slika 7. Velikosti razdalj med atomi v kristalni strukturi (𝐿) različnih molekul v primerjavi z aluminijem. 

Ponazorjeno je spreminjanje velikosti razdalje med atomi v kristalni strukturi Al3Ti in Al3Zr, ko je (1) sloj zelo 

tanek in (2) ko je sloj debelejši. Povzeto po [6]. 
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3 Udrobnjevanje litine in metalografska priprava vzorca 

 

Namen diplomskega seminarja je podrobnejše razumevanje in optimizacija procesa 

udrobnjevanja aluminija. Cilj je ugotoviti vpliv količine dodanega udrobnjevalca in 

kontaktnega časa na končno velikost kristalnih zrn aluminija. Ovrednotiti želimo tudi v 

industriji uporabljene metode določanja povprečne velikosti kristalnih zrn. V ta namen smo 

izvedli eksperimentalno udrobnjevanje aluminijeve litine in analizo vzorcev. 

Vpliv količine dodanega udrobnjevalca in kontaktnega časa na povprečno velikost kristalnih 

zrn smo preverjali na aluminijevi zlitini AA6110A. Zlitina poleg aluminija vsebuje še 0,7-1,1 

masnega odstotka (mas. %) Si, 0,7-1,1 mas. % Mg, 0,3-0,9 mas. % Mn, 0,3-0,8 mas. % Cu in 

do 0,2 mas. % Zr. Udrobnjevali smo dve različni šarži zlitine, saj so vrednosti kemijskih primesi 

različne od litja do litja. Šarža je posamezna serija litja te litine, čeprav vsaka šarža ustreza 

zgoraj navedenim kriterijem, nobena ni povsem enaka. Majhna nihanja v kemijski sestavi 

predstavljajo tudi odstopanja v količini aktivnih kali, ki so že v zlitini in na katere nimamo 

vpliva. 

Osnovno zlitino AA6110A (šarža 1 in 2) smo stalili v indukcijski talilni peči, kjer je talina 

dosegla temperaturo 720 °C. Nato smo v talino dodajali udrobnjevalec Al-3Ti-1B v količinah 

0,5, 1, 2 in 3 g/kg in jo v talilnem lončku zadržali pri treh različnih kontaktnih časih 1, 2, in 4 

minute. Po pretečenem kontaktnem času smo jo ulili v tako imenovano Cronningovo merilno 

celico, kjer se je ohlajala. Cronningova merilna celica je narejena iz peska in smole in je 

namenjena enkratni uporabi. Vanjo je bil vstavljen termoelement tipa K, s katerim smo merili 

temperaturo. Termoelementi so narejeni iz dveh žic, in sicer Ni-CrNi. So poceni, zanesljivi in 

imajo velik razpon delovanja. Učinkovito lahko z njimi merimo temperature od -200  oC do 

1100  oC. Napaka termoelementov je ± 2,2 ali ±0,75 %   meritve, kateri koli od teh pogojev je 

večji [11]. Termoelement je bil priključen na merilno kartico, ki meri razliko električnega 

potenciala. Z računalnikom smo zapisovali temperaturo. 

Za eksperiment smo najprej stehtali približno 150 g aluminijeve zlitine ter pripravili ustrezno 

količino udrobnjevalca, ki smo ga zaščitili z aluminijasto folijo. Vzorce zlitine smo segrevali v 

pečici pri temperaturi 720°C. Ko so se vzorci stalili, smo vanje vrgli udrobnjevalec in nato 

talino in udrobnjevalec 10 s dobro mešali s stekleno palčko, ki je bila oplaščena z borovim 

nitritom. Sloj borovega nitrita na stekleni palčki preprečuje raztapljanje stekla v vzorec. Po tem 

smo vzorec postavili nazaj v peč, do pretečenega željenega kontaktnega časa. Po preteku 

kontaktnega časa smo vzorec ulili v Cronningovo merilno celico in na računalniku spremljali 

potek strjevanja.  

 

Po litju smo vzorce razrezali na mestu merjenja temperature in jih metalografsko pripravili. 

Metalografska priprava zajema brušenje in poliranje do kovinskega sijaja. Preiskovano 

površino, ki smo jo želeli opazovati, smo kemično obdelali z elektrolitskim jedkanjem. Jedkanje 

je kemijski postopek, kjer nezavarovan del kovine raztopimo v kislini in s tem poudarimo 

mikrostrukturne sestavine, ki so potem bolj izrazite in lažje vidne pod mikroskopom. Razlika 
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na površini, pred in po jedkanju, je vidna že s prostim očesom (slika 8). Jedkanje je potekalo na 

napravi LectroPol-5 znamke Struers, kjer vzorec predstavlja anodo, pod vzorcem pa je 

nameščena katoda. Vzorec je bil iz spodnje strani oblit z razredčeno kislino.  

 

 

Sika 8. Vzorec a) po in b) pred postopkom jedkanja 

 

Na tak način smo 90 sekund jedkali površino vzorca pri napetosti 25 V, ga splahnili z vodo in 

očistili z alkoholom. Ob postopku jedkanja se na površino aluminija s procesom elektrolize 

nanese oksidna plast. 

 

4 Določanje velikosti kristalnih zrn 

 

Površine kovin so največkrat sive. Zlato in baker pri močni osvetlitvi odbijata svetlobo in v 

spektru odbite svetlobe prevladuje rumena svetloba. Veliko kovin pa lahko jedkamo z reagenti, 

ki pustijo tanek oksidni sloj na površini [12]. Reagent, ki smo ga uporabili za jedkanje vzorcev, 

je bila 2,5 % raztopina HBF, znana kot Barkerjev reagent. Jedkanje s tem reagentom poudari 

posamezna kristalna zrna. Tako ob močni osvetlitvi s polarizirano svetlobo, uporabi 𝜆-

retardacijske ploščice in analizatorja, lahko vidimo kristalna zrna naravno sivih kovin v barvah 

[13]. 

Vzorce smo pregledali z optičnim mikroskopom Olympus BX61. Pri opazovanju vzorca z 

nepolarizirano svetlobo vidimo le črno belo sliko, če je vzorec med prekrižanima 

polarizatorjema, pa vidimo obarvana zrna. Svetloba prehaja skozi linearni polarizator preden 

vpade na vzorec in gre po odboju skozi analizator, katerega prepustna smer je pravokotna na 

smer polarizacije vpadne svetlobe. Ob dodatku teh dveh polarizatorjev, lahko opazimo komaj 

vidno barvno sliko. Za ojačitev barv na sliki pred analizator vstavimo 𝜆-retardacijsko ploščico, 

ki vso vpadno svetlobo z valovno dolžino različno od 540 nm eliptično polarizira, med tem ko 
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ostane svetloba z 540 nm linearno polarizirana. Prepustna smer analizatorja je obrnjena 

pravokotno na polarizacijo zelene svetlobe. Ta serija optičnih elementov je torej neprepustna 

za zeleno svetlobo valovne dolžine 540 nm. Zato vidimo kristalna zrna večinoma v modrikastih 

in rdečih odtenkih (slika 9). Barva kristalnih zrn je odvisna od njihove orientacije [14]. 

 

Slika 9. Mikrostruktura jedkane aluminijeve zlitine a) brez uporabe polarizatorjev in retardacijske ploščice in b) z 

njihovo uporabo. 

 

Vzorec analiziramo pod mikroskopom s 25-kratno povečavo. Kristalno strukturo vsakega 

vzorca smo slikali na treh različnih mestih. Dobljene slike nato računalniško obdelamo, tako da 

so barvni kontrasti bolje vidni in jasni. Barva posameznega kristalnega zrna ponazarja njegovo 

orientacijo. Opazimo več različnih barv kristalnih zrn, ki so enakomerno razporejene po vzorcu. 

Iz tega lahko zaključimo, da je orientacija zrn v vzorcu naključna. Tako lahko z zagotovostjo 

potrdimo, da v vzorcu ne obstaja nobena ugodnejša kristalna smer, v katero bi se kristali raje 

obrnili. Material je torej izotropen. Tako dobljena slika je končno primerna za uporabo pri 

določanju povprečne velikosti kristalnih zrn s presečno metodo. 

 

4.1 Presečna metoda 

 

Za določanje povprečne velikosti kristalnih zrn smo uporabljali presečno metodo po standardu 

ASTM E112-12. Pri tej metodi čez sliko vzorca narišemo pet vodoravnih črt, ki so enakomerno 

oddaljene med sabo (slika 10). V računalniški program, ki računa po zgoraj omenjenem 

standardu, vnesemo povečavo in število zrn, ki jih seka posamezna črta. Da zagotovimo večje 

število meritev in zmanjšamo napako končnega rezultata, meritev opravimo trikrat, vsakič na 

drugi sliki kristalne strukture istega vzorca. Računalniški algoritem nam poda povprečen 

premer kristalnih zrn v vzorcu. Velikost napake naših rezultatov so znotraj meje enega odstotka 

velikosti meritve. 
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Slika 10. Presečna metoda za določanje povprečne velikosti kristalnih zrn po standardu ASTM E112-12. Čez 

vzorec narišemo pomožne črte in preštejemo število zrn, ki jih seka črta. 

 

Da sem preveril rezultate presečne metode, sem sam analiziral en vzorec na treh različnih 

mestih, s pomočjo računalniškega programa ImageJ. S programom sem izmeril površino 

posameznih kristalnih zrn in nato izračunal povprečno ploščino (𝑆) kristalnih zrn. Privzel sem, 

da je oblika zrn okrogla in iz tega izračunal efektivni premer zrn (𝑑): 

𝑑 =  2√
𝑆

𝜋
 .                                                              (1) 

Za pričetek merjenja je bilo potrebno dodatno obdelati z mikroskopom zajete slike (slika 11a). 

Posamezna zrna sem obrisal (slika 11b) v programu Slikar, ki je namenjen manipulaciji slik. 

Obrisana so le zrna, ki so v celoti na sliki. Zrna, katerih celotna površina ni vidna na siki 11a, 

so izvzeta iz meritev. Za obrobo je bila uporabljena črna barva. To sliko (slika 11b) sem nato 

uvozil v program ImageJ. 

 

Slika 11. Slika a) pridobljena z mikroskopsko analizo in b) po obrobi robov kristalnih zrn. 
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Sliko 11b sem najprej pretvoril v črno-bel spekter (slika 12a) in obdelal z barvnim pragom. 

Funkcija barvnega praga nam prikaže celotni spekter barv prisotnih na sliki, v našem primeru 

je to od črne do bele. Funkcija nato omogoča, da na črno-belem spektru določimo, katere barve 

naj na sliki ostanejo in katere naj program iz slike odstrani. Sliko obdelamo tako, da je vidna le 

popolnoma črna barva (slika 12b). S tem zagotovimo vidnost le našim ročno izrisanim 

obrobam. 

 

Slika 12. Slika a) pretvorjena v črno belo in b) po obdelavi z barvnim pragom. 

 

Ko tako obdelamo in s pomočjo priloženega merila kalibriramo velikost slike, lahko pričnemo 

z zbiranjem podatkov. Program avtomatsko zazna robove zrna, ki smo ga označili, izmeri 

njegovo ploščino in jo zapiše v tabelo. Meritve v obliki tekstovne datoteke uvozimo v Microsoft 

Excel, kjer izračunamo povprečno ploščino kristalnih zrn vzorca na vseh treh mestih zajema 

slike. Dobljeno povprečno ploščino sem vstavil v enačbo (1) in izračunal povprečno velikost 

kristalnih zrn tega vzorca (tabela 1). 

 

5 Meritve in rezultati 

 

Meritve povprečne ploščine kristalnih zrn smo izvedli na 23 vzorcih aluminijeve zlitine, z 

različnimi količinami dodanega udrobnjevalca in ulitih pri različnih kontaktnih časih. Pri šaržah 

1 in 2 smo ulivali vzorce z 0,1 %, 0,2 % in 0,3 % deležem udrobnilnega sredstva. Pri šarži 1 pa 

smo drobnjevanje izvedli tudi z 0,05 % dodanega udrobnjevalca, ker smo želeli preveriti 

dobljeno velikost kristalnih zrn pri manjšem dodatku udrobnjevalca. Po ulitju vzorca smo merili 

njegovo temperaturo ob ohlajanju in izrisali ohlajevalne krivulje (slika ). Temperatura ulivanja 

je bila v povprečju med 690 °C in 700 °C. Opazimo, da se udrobnjena zlitina ohlaja hitreje kot 

čista neudrobnjena zlitina. Razvidno je tudi, da pri udrobnjenih vzorcih potrebna manjša stopnja 

podhladitve za pričetek strjevanja, kot pri zlitini brez dodatnega udrobnjevalca, kar je v skladu 
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z dosedanjimi raziskavami [10]. S presečno metodo, ki smo jo opisali v prejšnjem poglavju, 

smo izmerili velikosti kristalnih zrn, ki so podane za šaržo 1 (tabela 1) in za šaržo 2 (tabeli 2). 

 

 

Slika 13. Ohlajevalne krivulje šarže 1 z 0,1% dodanega udrobnjevalca. Grafi prikazujejo temperaturo taline (𝑇) v 

odvisnosti od časa (𝑡). Rdeč graf prikazuje temperaturo udrobnjene litine pri kontaktnem času 1 minute, zelen 2 

minuti, moder 4 minute in črn čisto litino. 𝑇𝐿  je temperatura litja, 𝑇𝑇  tališče aluminija, 𝑇𝑆 temperatura, ko se prične 

zlitina strjevati in 𝑇Č temperatura, ko se prične strjevati čista litina. 

 

                𝑡𝑐                               1 min                            2 min                            4 min 

𝑤𝑢 �̅� [ μm ] �̅� [ μm ] �̅� [ μm ] 
0,05% 296,58 310,22 328,53 

0,1% 275,31 255,68 315,33/398 

0,2% 242,00 228,21 241,75 

0,3% 224,85 228,05 228,42 
Tabela 1: Povprečna velikost kristalnih zrn (𝑑 ̅) šarže 1 izračunana s presečno metodo, pri različnih odstotkih 

dodatkih udrobnjevalca (𝑤𝑢) in kontaktnih časih (𝑡𝑐). Povprečna velikost kristalnih zrn čiste zlitine je �̅�č𝑙 =

2,6330 mm. Podčrtana vrednost prikazuje rezultat pridobljen po metodi merjenja ploščine s programom ImageJ.  

 

                𝑡𝑐                                1 min                             2 min                            4 min 

𝑤𝑢 �̅� [ μm ] �̅� [ μm ] �̅� [ μm ] 
0,1% 282,10 230,36 262,15 

0,2% 231,36 249,00 228,23 

0,3% 208,67 217,88 230,02 
Tabela 2: Povprečna velikost kristalnih zrn (𝑑 ̅) šarže 2 izračunana s presečno metodo, pri različnih odstotkih 

dodatkih udrobnjevalca (𝑤𝑢) in kontaktnih časih (𝑡𝑐). Povprečna velikost kristalnih zrn čiste zlitine je �̅�č𝑙 =

1,5317 mm. 
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Iz tabel vidimo, da je tudi najslabši rezultat udrobnjevanja (tabela1), z 0,05% dodanega 

udrobnjevalca, pri kontaktnem času 4 minute (slika 14a), opazno zmanjšal velikost kristalnih 

zrn, v primerjavi s čisto zlitino (slika 14b). Razlika med tema dvema vzorcema je vidna že pod 

mikroskopom, brez računalniške analize. Povprečna velikost kristalnih zrn najslabše 

udrobnjenega vzorca, je približno 8-krat manjša kot v čisti litini. 

 

 

Slika 14. Kristalna struktura vzorca a) udrobnjenega z 0,05% dodanega udrobnjevalca pri kontaktnem času 4 

minute in b) čiste zlitine šarže 1. 

 

Za lažjo predstavo smo izrisali tudi grafe povprečne velikosti kristalnih zrn, v odvisnosti od 

količine dodanega udrobnjevalca (slika 15) in kontaktnega časa (slika 16) za obe šarži. 

 

 

Slika 15. Povprečna velikost kristalnih zrn (𝑑 ̅) za a) šaržo 1 in b) šaržo 2 v odvisnosti od masnega odstotka 

dodanega udrobnjevalca (𝑤𝑢) pri različnih kontaktnih časih. Črni kvadrati: 𝑡𝑐 = 1 min, rdeči krogi: 𝑡𝑐 = 2 min in 

zeleni trikotniki: 𝑡𝑐 = 4 min. 
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Slika 16. Povprečna velikost kristalnih zrn (𝑑 ̅) za a) šaržo 1 in b) šaržo 2 v odvisnosti od kontaktnega časa (𝑡𝑐) pri 

različnih količinah dodanega udrobnjevalca. Pri šarži 1 črni kvadrati: 𝑤𝑢 = 0,05%, rdeči krogi: 𝑤𝑢 = 0,1%, zeleni 

trikotniki s kotom navzgor: 𝑤𝑢 = 0,2% in modri trikotniki s kotom navzdol: 𝑤𝑢 = 0,3%. Pri šarži 2 črni kvadrati: 

𝑤𝑢 = 0,1%, rdeči krogi: 𝑤𝑢 = 0,2% in zeleni trikotniki: 𝑤𝑢 = 0,3%. 

 

Z meritvami smo potrdili napoved, da se z večanjem količine dodanega udrobnjevalca zmanjša 

velikost kristalnih zrn. Če primerjamo rezultate udrobnjevanja šarže 1 z rezultati udrobnjevanja 

šarže 2 (slika 16), se na prvi pogled rezultati v drugem primeru zdijo naključni. Vendar v 

povprečju še vedno velja, da se velikost kristalnih zrn zmanjšuje z večanjem količine dodanega 

udrobnjevalca. Iz rezultatov povprečne velikosti kristalnih zrn šarže 1 (tabela 1) in šarže 2 

(tabela 2) opazimo, da so povprečne velikosti kristalnih zrn šarže 2 praviloma manjše, kot pri 

šarži 1, pri enakih pogojih. Prav tako je velikost kristalnih zrn čiste neudrobnjene litine šarže 2 

(tabela 2) manjša od šarže 1 (tabela 1), za približno 1 mm. To nakazuje, da ima litina iz šarže 2 

v sebi večje število aktivnih kali in kemijsko sestavo, ki je bolj naklonjena udrobnjevanju, kot 

litina iz šarže 1. S tem lahko tudi razložimo boljše rezultate udrobnjevanja pri šarži 2. Boljše 

rezultate bi lahko pripisali tudi manjši vsebnosti cirkonija v šarži 2. Cirkonij, katerega delovanje 

je opisano v prejšnjih poglavjih, namreč zelo slabo vpliva na sposobnosti udrobnjevanja s 

predzlitino Al-3Ti-1B [6].  

Zveza med večanjem dodane količine udrobnjevalca in velikostjo zrn ni linearna (slika 15). To 

pomeni, da ni smiselno dodajati večjih količin udrobnilnega sredstva, saj bi bile spremembe 

velikosti kristalnih zrn vedno manjše. Povečali bi se tudi stroški izdelave zlitine, zaradi večje 

porabe udrobnjevalca Al-3Ti-B1, v mikrostrukturi pa bi imeli veliko aglomeratov delcev TiB2, 

ki ne bi sodelovali pri nukleaciji in bi predstavljali napake. 

Odvisnost velikosti kristalnih zrn od kontaktnega časa, pri različnih dodatkih udrobnjevalca 

(slika 16), nam da jasnejšo sliko uspešnosti udrobnjevanja. Izkazalo se je, da je kontaktni čas 

štirih minut predolg. S tem kontaktnim časom smo namreč v večini primerov dosegli najslabše 

rezultate. Pri obeh šaržah smo dosegli najboljši rezultat pri 0,3 % dodanega udrobnjevalca in 

kontaktnem času ene minute. Iz grafov (slika 16) opazimo, da je zlitino najbolje uliti v prvih 

dveh minutah, po dodatku udrobnjevalca. 
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Ob analizi rezultatov moramo upoštevati nehomogenost uporabljenih snovi. Za vzorce 

aluminija in udrobnjevalca namreč predpostavljamo, da je njihova kemijska sestava homogena. 

Lahko se je zgodilo, da smo udrobnjevali vzorec s podpovprečno vsebnostjo cirkonija in z 

udrobnjevalcem, ki je vseboval več aktivnih kali od povprečja. S tem lahko razložimo vzorce, 

ki odstopajo od predvidenih vrednosti. Rezultati udrobnjevanja so v skladu s pričakovanji in 

teorijo, predvsem ko upoštevamo, da nismo uporabljali laboratorijskih litin, temveč 

komercialno udrobnilno sredstvo in aluminijevo zlitino, izdelano iz recikliranega aluminija. 

 

7 Zaključek 

 

V diplomskem seminarju smo obravnavali udrobnjevanje aluminijeve zlitine AA6110A. 

Obravnavali smo teorijo udrobnjevanja, določali velikost kristalnih zrn ulitega vzorca, v 

odvisnosti od količine dodanega udrobnjevalca (slika 15) in kontaktnega časa (slika 16). 

Razložili smo negativni vpliv cirkonija pri udrobnjevanju z udrobnjevalci vrste Al-Ti-B. 

Predstavili smo metalografsko pripravo vzorcev in prikazali pomembnost jedkanja za njihovo 

analizo. Opisali smo eksperiment, pri katerem smo udrobnjevali dve šarži z udrobnjevalcem 

Al-3Ti-1B. Ugotovili smo, da že zelo majhna prisotnost udrobnjevalca v talini močno vpliva 

na velikost kristalnih zrn aluminija (slika 14). Za določanje velikosti zrn smo uporabili presečno 

metodo po standardu ASTM E112-12. Rezultati eksperimenta kažejo, da se z dodajanjem večje 

količine udrobnilnega sredstva velikost kristalnih zrn zmanjšuje, medtem ko je optimalni 

kontaktni čas manjši od 4 min. V prihodnje bi bilo potrebno opraviti več ponovitev meritev, se 

osredotočiti na kontaktne čase od 1 do 3 min in preveriti, koliko bi še lahko zmanjšali velikost 

kristalnih zrn z dodatkom večje količine udrobnjevalca. 
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