
 
 

OPTIMITZACIÓ DELS PARAMETRES D’UN FORN D’INDUCCIÓ PER LA 
CONFORMACIÓ EN ESTAT SEMISÒLID 

Héctor Galimany Castilla 

Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica  
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC).  Avda. Víctor Balaguer nº1. 08800 Vilanova i la Geltrú 

Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície (CDAL) 
_______________________________________________________________________________________ 

RESUM: Actualment les empreses han de innovar en noves tecnologies que permetin obtenir components 
amb una major qualitat a un cost de producció inferior degut a la gran competitivitat que existeix a nivell 
industrial, concretament en sectors del transport com l'automoció i l’aeronàutic. Amb els processos de 
conformació en estat semisòlid (SSM) s'obtenen components amb millors propietats mecàniques, es 
redueixen els defectes i també els costos de producció. 
L’aliatge utilitzat en aquest projecte és el A357, aquest és idoni per a processos de conformació en estat 
semisòlid, degut al seu interval de solidificació que possibilita treballar dins aquest ampli rang de 
temperatures. 
Aquest projecte té com a finalitat trobar els millors paràmetres per a la obtenció de l’aliatge A357 en estat 
semisòlid de la manera més homogènia i ràpida, mitjançant la fusió parcial d’un lingot en un forn d’inducció 
d’alta freqüència. Determinant així la influència del voltatge, la temperatura, els temps de inducció i la 
distància a la bobina en les propietats de l’aliatge. 
Per a l’optimització del procés s’han preparat varies provetes per realitzar assajos de microduresa Vickers i 
analitzar la microestructura, amb l’objectiu de determinar quina combinació de paràmetres del forn d’inducció 
proporcionen les propietats desitjades. 
 
PARAULES CLAU: A357, Alumini, Semisòlid, Inducció. 
_______________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUCCIÓ 

Històricament la conformació dels aliatges 
d'alumini es realitzava per processos d'injecció o 
col·lada per gravetat. Però aquesta tècnica tenia 
l'inconvenient de la formació de micro i macro 
porositat, a causa del règim turbulent en 
l’ompliment del motlle i al gas dissolt. Aquests 
defectes augmenten la fragilitat del material i 
redueixen les propietats mecàniques. Amb la 
conformació en estat semisòlid (SSM) i els seus 
nous processos es poden superar aquestes 
limitacions i s’obren noves perspectives per la 
producció de components d'alumini amb millors 
propietats mecàniques i a costos propers als de la 
fosa injectada. Aquests avantatges es deuen al fet 
que en aquests processos, la injecció és a baixa 
temperatura, sense turbulències, i amb una major 
uniformitat en les condicions de refredament [1]. 

Aquestes noves tècniques aconsegueixen una alta  
productivitat ja que hi ha molta llibertat en el 
disseny dels diferents motlles. Els components 
SSM poden tenir seccions molt primes i tenir 
bones propietats mecàniques. Tots els 

desenvolupaments d'aquests nous processos 
tenen l'objectiu i la necessitat de produir productes 
amb menys defectes i a un cost inferior [1]. 

En aquest treball s’ha escollit un material que fos 
idoni per a processos SSM, degut al seu 
considerable interval de solidificació que possibilita 
treballar dins aquest ampli rang de temperatures. 
El material utilitzat és l’aliatge A357, aquest 
pertany a la sèrie 3xx.x, és un aliatge Alumini-
Silici-Magnesi. Es caracteritza per ser un aliatge 
tractable tèrmicament, amb una excel·lent 
col·labilitat i amb una gran resistència mecànica 
[2].  

El mètode utilitzat durant aquest projecte per a 
escalfar les diferents provetes és l'escalfament per 
inducció. S’ha de tenir en compte que és un 
mètode d’escalfament sense contacte, que serveix 
per obtenir calor contínua ràpidament per a 
aplicacions industrials en les quals calgui alterar 
les propietats dels metalls o altres materials, 
sempre que aquests siguin conductors elèctrics. 
Aquest procés utilitza els corrents elèctrics induïts 
en el material per produir calor, és un procés que 



 
 
no contamina el material que s’escalfa (Figura 1). 
Els últims avenços en la tecnologia de l'estat sòlid 
han simplificat notablement l'escalfament per 
aquesta tècnica, aconseguint un mètode 
d'escalfament molt rendible en aplicacions que 
impliquin tractaments tèrmics, escalfaments i 
prova de materials [3]. 

 

Figura 1: Forn d’inducció AMBRELL EKOHEAD 

2. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

En aquest projecte s’ha utilitzat l’aliatge A357 amb 
una estructura prèviament globulitzada, la 
composició d’aquest s’indica a la Taula 1. 

Taula 1: Composició química de l’aliatge A357 (% 
en pes) [1]. 
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S’han escalfat diferents lingots de  Ø30x45mm 

d’A357, efectuant un manteniment de 15 minuts a 
diferents temperatures i voltatges per a 
posteriorment estudiar la seva microestructura i 
les microdureses obtingudes. A continuació a la 
Taula 2 es mostren els paràmetres utilitzats en els 
diferents lingots. 

Per l’anàlisi de la microestructura del material s’ha 
utilitzat un microscopi òptic Leica model MEF4M. 

Els assajos de duresa s’han realitzat amb un 
microduròmetre Duramin 1, segons la normativa 
ASTM E92-82(2003) e2 (equivalent a la norma 
UNE- EN ISO 6507-1 (2005)).  

 

Taula 2: Diferents escalfaments efectuats per 
inducció. 

Proveta   
, 

Voltatge 
(V) 

Temperatura 
(ºC) 

Manteniment 
(min) 

A10 300V 565ºC 15 

A11 300V 570ºC 15 

A12 200V 565ºC 15 

A13 200V 570ºC 15 

A14 150V 565ºC 15 

A15 150V 570ºC 15 
 
S’ha realitzat l’anàlisi de les provetes en diferents 
zones dels lingots. A continuació es mostra 
l’esquema de les zones estudiades (Figura 2): 

Zona 1: situada a la perifèria de la proveta, s’ha 
escollit estudiar aquesta zona per ser la més 
propera a la bobina. 

Zona 2: situada entre la zona 1 i 3 de la proveta, 
s’ha escollit estudiar aquesta zona per veure 
l’evolució de la microestructura i la duresa de la 
perifèria al centre de la proveta. 

Zona 3: situada al centre de la proveta, s’ha 
decidit estudiar aquesta zona per ser la més 
allunyada de la bobina. 

 

Figura 2: Esquema de les zones estudiades. 

3. ANÀLISI I DISCUSIÓ DE RESULTATS 

3.1 Velocitat d’escalfament 

El voltatge utilitzat influeix en la velocitat 
d’escalfament, quan més gran és el voltatge de 
treball s’aconsegueix escalfar la proveta amb 
menor temps. Per tant amb el voltatge es pot 

1       2       3   



 
 
variar la velocitat d’escalfament. Amb voltatges 
inferiors a 150V l’escalfament és lent, en canvi 
amb voltatges superiors a 300V l’escalfament és 
molt ràpid però té l’inconvenient de que es difícil 
controla la temperatura i la diferència de 
temperatures entre la zona 1 i la zona 3 supera 
l’interval de ±5ºC establert inicialment.  

En la Figura 3 es poden observar les velocitats 
d’escalfament de les provetes escalfades amb 
diferents voltatges. 

 

Figura 3: Velocitats d’escalfament segons el 
voltatge 

3.2 Anàlisi de la microestructura 

La microestructura que s’ha observat en la majoria 
de micrografies és fase α globular rodejada de un 
micro-constituent eutèctic. En les Figures 4 a 6, si 
s’observen per parelles es veu un creixement del 
gra i del micro-constituent eutèctic quan augmenta 
la temperatura. La forma de la fase α és més 
esfèrica i homogènia a 570ºC.  

 
565ºC                           570ºC 

Figura 4: Microestructures a 300V. 

Si es comparen per voltatges es veu un augment 
de mida del gra i una forma de la fase α més 
globular quant més baix és el voltatge. La quantitat 
de micro-constituent eutèctic és més fi quan 
augmenta el voltatge. Amb un voltatge alt 

s’aconsegueix la microestructura que es buscava 
inicialment. 

 
565ºC                           570ºC 

Figura 5: Microestructures a 200V. 

 
565ºC                           570ºC 

Figura 6: Microestructures a 150V. 

En les Figures 5 i 6 apareix silici primari, aquest 
apareix perquè hi ha segregació. 

3.3 Assaig de duresa Vickers 

S’ha realitzat l’assaig de duresa en la fase α del 
material. De manera que s’han fet 4 indentacions 
a cada zona de cadascuna de les provetes. En la 
Taula 3 es pot veure els resultats de duresa 
Vickers obtinguts.  

Taula 3: Dureses  

Proveta V  ºC 
Zona 1 
(HV) 

Zona 2 
(HV) 

Zona 3 
(HV) 

Proveta A10 300  565  89 84 81 
Proveta A11 300  570  88 85 82 
Proveta A12 200  565  84 79 77 
Proveta A13 200  570  82 79 77 
Proveta A14 150  565  83 78 76 
Proveta A15 150  570  81 77 75 

 
En la Taula 3 es pot observar una disminució de la 
duresa quan més baix és el voltatge. Aquesta 
diferència posa de manifest que en els voltatges 
baixos que tenen una velocitat d’escalfament més 
lenta i per tant són escalfats durant més temps la 
duresa final de la fase α disminueix respecte als 
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voltatges alts. Els voltatges de 300V són els que 
tenen més duresa . 

En les Figures 7 i 8 es poden veure de forma 
gràfica els resultats de la Taula 3. 

 

Figura 7: Evolució de la duresa segons el voltatge. 

 

Figura 8: Evolució de la duresa segons la distància 
a la bobina. 

Es pot observar també una disminució de la 
duresa quan més lluny està situada la proveta de 
la bobina. S’ha de tenir en compte la distància a la 
bobina perquè les zones més properes s’escalfen 
abans i durant més temps que les zones més 
allunyades. La zona 1 és la que té major duresa. 

5. CONCLUSIONS  

Els paràmetres òptims que s’han determinat per a 
treballar amb l’aliatge A357 amb un lingot de 
Ø35x45mm en un forn d’inducció, per la 
conformació en SSM són: un voltatge de 300V en 
un escalfament discontinu a una temperatura de 
570ºC. 

Un augment del voltatge de treball ha significat 
augmentar la velocitat d'escalfament, però el 
treballar amb altes velocitats d’escalfament en 
dificulta el control de la temperatura de l'assaig 
quan es fa de forma manual. Per tant, s'ha 

d'aconseguir la temperatura final reduint el 
voltatge a un valor que faciliti aquest procés. 

Un augment de la temperatura de treball ha 
significat un creixement de gra i una estructura 
més globular.  

El procediment d'escalfament per inducció permet 
obtenir una temperatura homogènia en tot 
l'aliatge, per tant es pot escalfar l'aliatge amb el 
voltatge desitjat dins dels marges que ofereix el 
forn d'inducció. Amb voltatges inferiors a 150V 
l’escalfament és més lent i amb superiors a 300V 
l’escalfament no pot ser continu, perquè la 
diferència de temperatures que hi ha entre la zona 
central i la perifèrica és superior a 5 ºC, per la qual 
cosa s’ha d’anar aturant la inducció. 

En aquest projecte la microestructura de l'aliatge 
A357 escalfat amb un forn d’inducció consisteix en 
fase α rodejada per un micro-constituent eutèctic i 
bastant silici primari acumulat en les fronteres de 
gra. En escalfar l’aliatge s’arrodoneix la 
microestructura. Aquesta es veu afectada per la 
velocitat d'escalfament, la temperatura final i el 
temps de manteniment del bloc a la temperatura 
de semisòlid.  

La globulització d'aquest aliatge es podria 
accentuar més realitzant un manteniment a la 
temperatura de semisòlid més llarg. 

La duresa de la fase α va augmentant amb 
voltatges més alts obtenint el valor màxim (89HV) 
en provetes realitzades a 300V, escalfament 
discontinu i tremp. Això succeeix perquè amb 
aquest voltatge la velocitat d’escalfament és la 
més ràpida.  

La duresa de l’aliatge decreix des de la perifèria al 
centre de la proveta, augmenta en les zones més 
properes a la bobina ja que les zones perifèriques 
s’escalfen més que les del centre, i són aquests 
graus de diferència els que al fer el tremp donen 
una mica més de duresa a la peça. 

El silici primari que apareix en les micrografies és 
produït per l’efecte de la segregació. 

 
6. PERSPECTIVES  

Aquest projecte realitzat en el grup de recerca 
CDAL de l’EPSEVG podria tenir una possible 
continuació: en el present projecte s'ha fet una 
optimització de diferents paràmetres d’un forn 
d’inducció per la conformació en estat semisòlid 
d’aliatges Al-Si, aquests paràmetres han estat la 
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temperatura i voltatges. Es podria estudiar l’efecte 
en altres mides de provetes i l’ús de diferents 
bobines, estudiar altres tipus d’aliatges (per 
exemple: acers), provar d’altres aplicacions com la 
realització de tractaments tèrmics i etc.  
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