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L’objectiu d’aquest treball és aconseguir una microestructura d’un aliatge 

hipereutèctic Al-Si en que el silici primari es presenti en plaques petites, arrodonides i 

repartides homogèniament per tot l’aliatge. Per tal d’aconseguir això, es van aplicar 

tractaments ultrasònics variant com a paràmetres la temperatura d’aplicació i la 

potència ultrasònica. Es van aplicar els ultrasons en estat semi sòlid  i en estat líquid 

total. Els ultrasons modifiquen la morfologia del Si primari, fent que els cristalls siguin 

més arrodonits en tots els casos i més petits quan s’apliquen en estat semi sòlid. Uns 

altres efecte dels ultrasons ha estat el de desgasificar i també el d’arrodonir la fase 

alfa. 
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1.  GLOSSARI 

 

 

CDAL    Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície 

 

UST    Ultrasonic Treatment 

 

Al-Si    Alumini-Silici 

 

SSM    Semi-Solid 
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2. PREFACI 

 

 

2.1. Origen del projecte 

 

Aquest es un projecte es plantejat per el Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i 

Tractaments de Superfície (CDAL) de la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 

Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i que forma part de la investigació realitzada pel centre. 

 

2.2. Requisits  

 

Els coneixements necessaris per a la realització del projecte els aporta el Centre de 

Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície mitjançant els instruments que 

es disposen i els professionals que hi treballen. 
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3.    INTRODUCCIÓ 

 

Els aliatges hipereutèctics de Al-Si són molt interessants per a les indústries del 

automòbil i l’aeronàutica, degut a la seva lleugeresa, les seves acceptables propietats 

específiques a temperatura ambient i a elevades temperatures, el seu baix coeficient de 

expansió tèrmica i la seva excel·lent resistència al desgast. Tanmateix, amb quantitats 

de silici superiors al 20% els aliatges presenten unes pobres propietats mecàniques com 

a conseqüència de la presència de partícules de Si de gran mida i porositat.  

Això ha impulsat a estudiar l’efecte que tenen els ultrasons a l’hora de reduir la mida i 

distribució d’aquests cristalls i millorar les propietats mecàniques de l’aliatge. 

3.1. Objectius del projecte 
 

Es realitzaran 8 refusions de l’aliatge A-932 amb un 20,13% de Si en massa aplicant 

tractament ultrasònic per tal de millorar les propietats mecàniques de l’aliatge. 

3.2. Abast del projecte 
 

Es pretén realitzar refusions de l’aliatge A-932 per tal d’obtenir plaques primàries de Si 

petites i no facetades, uniformement distribuïdes al mig d’una matriu eutèctica 

modificada.  

Per tal d’aconseguir aquestes característiques, s’aniran variant les condicions de fosa a 

cada prova realitzada. 

Les provetes obtingudes de les diferents proves realitzades seran estudiades mitjançant 

la microscòpia òptica i es realitzaran estudis de les imatges obtingudes per observar els 

diferents efectes que produeixen les proves realitzades a la microestructura de l’aliatge i 

sobretot com afecten els ultrasons als cristalls de Si primari. 
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4. ESTAT DE LA TÈCNICA 

 

4.1 L’alumini i els seus aliatges 

L’alumini és un dels materials més abundants que trobem en l’escorça terrestre, aquest 

material s’obté de la bauxita mitjançant la reducció electrolítica, procés que implica 

l’eliminació dels àtoms d’oxigen de l’òxid d’alumini (Al2O3). 

L'alumini pur presenta una duresa i una resistència baixa i un límit elàstic també molt 

baix (≈ 70 MPa), propietats que són millorades mitjançant aliatges. A més, presenta una 

densitat baixa (2700 kg·m-3), el que li proporciona un conjunt de propietats específiques 

molt interesants. Té també una molt bona resistència a la corrosió, ja que en contacte 

amb l'aire es cobreix d'una prima capa d’òxid molt protectora.. També té una 

conductivitat  tèrmica i elèctrica molt alta, que disminueixen als aliatges, el seu punt de 

fusió és baix, el que facilita econòmicament la fusió i disposa d’una estructura 

cristal·lina FCC que li atribueix una gran capacitat de deformació. [1] 

Totes aquestes propietats el converteixen en un material idoni per a multitud 

d’aplicacions i útil per a diferents sectors industrials, com per exemple la construcció, la 

decoració, la mineria, la il·luminació i la industria aeronàutica, entre d’altres. No 

obstant, l’elevada quantitat d’energia necessària per a l’obtenció del metall a partir dels 

òxids, dificulta la seva major utilització, aspecte que és veu compensat pel seu baix cost 

de reciclatge, la seva dilatada vida útil i una bona estabilitat del seu preu al mercat. 

Els aliatges d’alumini constitueixen un grup de materials que només són superats, en 

termes de producció, per productes fèrrics. Els aliatges d’alumini més importants són 

els d’Al-Si que representen entre el 85% i el 90% de la producció, bàsicament com a 

aliatges de foneria. [2] En termes generals, tot i que el seu sistema de designació està 

definit per la seva composició química, cada país ha desenvolupat la seva pròpia 

nomenclatura, és per això que no hi ha un sistema internacionalment acceptat per la 

seva identificació. 

L’Aluminum Association, dels Estats Units, ha adoptat, per a productes de fosa, un 

sistema numèric de quatre dígits, de la forma XXX.X, i on el dígit que es troba a la 

dreta del punt decimal, indica la forma del producte de fosa. La norma europea es 
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defineix amb el prefix EN AC seguit de cinc xifres, que indiquen la família, el subgrup i 

l’aliatge dintre del subgrup.    

Per a tenir un control adequat de les propietats mecàniques d’un producte de fosa, és 

indispensable tenir controls estrictes de la composició química de l’aliatge, del procés 

de manufactura i del tractament tèrmic realitzat al material.[3] 

Els aliatges d’alumini poden contenir una gran quantitat d’elements d’aliatge. Els més 

importants són: Zn, Mg, Cu, Si, Fe, Li, Mn, Ni, Ag, Sn i Ti. 

El Si millora la colabilitat i la resistència a la corrosió. Amb l’addició de Mg es pot 

incrementar la resistència mitjançant tractaments tèrmics. També millora la resistència 

al desgast. 

El Cu possibilita la realització de tractaments tèrmics de millora de propietats. Redueix 

la resistència a la corrosió de l’alumini. 

El Mg incrementa la resistència a la corrosió. Amb Si possibilita la realització de 

tractaments tèrmics de millora de propietats. Proporciona bona soldabilitat. 

El Mn millora la forjabilitat i la resistència mecànica, però disminueix la tenacitat si 

forma precipitats grans. 

El Zn millora la resistència mecànica. Amb l’addició conjunta de Mg possibilita la 

realització de tractaments tèrmics de millora de propietats. Possibilitat de corrosió sota 

tensions. Disminució de la tenacitat si forma precipitats grans. 

El ferro en els aliatges Al-Si millora la colabilitat, però la seva presència produeix una 

deterioració de les propietats mecàniques com a conseqüència de la formació de 

l‘intermetàl·lic Al5FeSi, també conegut com fase β, de forma acicular, de naturalesa 

fràgil i dura i que actua com a concentrador de tensions . La manera de contrarestar 

aquesta problemàtica es controlant el contingut de Mn, que a la vegada combinat amb 

Fe, Si i Al pot formar l’intermetàl·lic Al15(Fe,Mn)3Si2, també conegut com a fase α, de 

morfologia no acicular. 

El procés de solidificació de l’aliatge també permet modificar les propietats, ja sigui 

controlant la velocitat de solidificació, amb l’addició d’elements afinats o d’agents 
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modificants. La introducció d’elements afinants de gra com Ti i B canvien l’estructura 

del aliatge, obtenint un gra més petit i, en conseqüència, millorant la resistència a la 

tracció.[4][5] 

Quan són agregats elements modificadors com Na, Sr o Sb als aliatges de Al, aquests 

afecten de forma notòria l’estructura de l’eutèctic Al-Si, produint propietats mecàniques 

millors com a conseqüència del canvi de morfologia de les plaques de Si de l‘agregat 

eutèctic. [4] 

4.2 El sistema Al-Si 

Els aliatges Al-Si representen la majoria d’aliatges de fosa. Els aliatges amb menys de 

12% de silici es denominen hipoeutèctics, els propers al 12% de silici són eutèctics i 

aquells que sobrepassen el 12% són els anomenats hipereutèctics. 

5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

             Grafic.1 Diagrama d’equilibri Al-Si 

S’han utilitzat aliatges d’alumini amb continguts de Si tant baix com un 2%, però 

normalment aquest contingut es utilitzat en percentatges entre un 5% i un 13%; la 

resistència i ductilitat d’aquets aliatges especialment amb alt contingut de Si, es 

milloren substancialment mitjançant la modificació del micro-constituent eutèctic Al-Si. 
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Veiem doncs que els aliatges Al-Si hipereutèctics presenten bones propietats 

mecàniques a més d’una excel·lent resistència a la corrosió i una molt bona soldabilitat.  

L’Al-Si és el sistema utilitzat com a base per la fabricació d’un variat grup d’aliatges 

per a foneria. El silici incorpora al alumini varis efectes d’interès: millora la colabilitat 

de l’aliatge, redueix el coeficient de dilatació tèrmica, manté la resistència a la corrosió i 

genera major resistència al desgast. No obstant, trobem què les propietats mecàniques 

dels aliatges Al-Si no són del tot excel·lents. D’una banda perquè veiem que a mesura 

que el contingut de silici creix fins a un 13% augmenta la duresa i la resistència a la 

tracció però, d’altre banda, disminueix la ductilitat, reduint-se pràcticament a zero. [5] 

A més, per alts percentatges de Si augmenten marcadament les dificultats per a les 

operacions de mecanitzat; les superfícies presenten signes de partícules arrancades i les 

eines de treball es desgasten ràpidament.[5] 

A la indústria de fabricació de peces de foneria es té en compte varis fets per tal de 

millorar la problemàtica dels aliatges Al-Si. La incorporació d’alguns aliants com el Cu 

i el Mn permet, mitjançant tractaments tèrmics, obtenir millores substancials en les 

propietats mecàniques. [5] 

També s’influeix notablement a les propietats dels aliatges utilitzant additius adequats. 

4.3 Aliatges Al-Si hipereutèctics 

Els aliatges hipereutèctics de Al-Si són molt interessants per algunes aplicacions a les 

indústries de l’automòbil i l’aeronàutica, degut a la seva lleugeresa, les seves 

acceptables propietats específiques a temperatura ambient i a elevades temperatures, al 

seu baix coeficient d’expansió tèrmica i a la seva excel·lent resistència al desgast. 

Tanmateix, quantitats de silici superiors al 20% en massa requereixen elevades 

temperatures de processat per mètodes convencionals i, a més s’obtenen unes pobres 

propietats mecàniques com a conseqüència de la presencia de partícules de Si de gran 

dimensió, així com per l’elevada porositat. [7] 

Els aliatges hipereutèctics Al-Si presenten una estructura conformada per la presència 

de cristalls primaris de Si distribuïts en una matriu eutèctica. 
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Aquets cristalls prenen forma de plaques polièdriques irregulars i la seva mida és major 

quan menor és la velocitat de refredament durant la solidificació.[5][6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.1 Microestructura òptica. Aliatge AI-18% Si. Sense additius. X 200. 

La interfase entre el Si primari i la matriu eutèctica resulta encara més favorable per la 

nucleació i propagació de fissures perquè el que fa que la seva ductilitat és pràcticament 

nul·la.[6] 

Les seves implicacions pràctiques han estat incorporades als processos de producció 

industrial  i actualment es generalitzat l’ús de additius com el Ti-B com a afinant i l’Sr. 

com a modificant. Tanmateix, la utilització d’aliatges hipereutèctics Al-Si no és 

freqüent. Els fonedors es troben amb dificultats, en utilitzar aquets tipus d’aliatges, per a 

aconseguir propietats satisfactòries.[6] 

La hipòtesis central es que la estructura optima, des del punt de vista mecànic, dels 

aliatges hipereutèctics Al-Si, ha de ser aquella que tingui plaques primàries de Si petites 

i no facetades, uniformement distribuïdes al mig d’una matriu eutèctica modificada. 

Aquesta estructura presenta una relació d’interfase Si-matriu favorable en vers a les 

deformacions.[5] 
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El tipus de microestructura obtinguda converteix aquests aliatges hipereutèctics en una 

mena de compostos de matriu metàl·lica: els cristalls de Si compleixen el paper reservat 

a les partícules ceràmiques de SiC utilitzades com a fase reforçant en els compostos 

habitualment fabricats per tecnologies complexes.[5] 

4.4 Millora dels aliatges Al-Si hipereutèctics mitjançant el conformat en estat semi 

sòlid 

És possible produir aliatges hipereutèctiques de Al-Si amb alts continguts de Si 

mitjançant la combinació d’un procés de solidificació ràpida i el processat en estat semi 

sòlid. En contrast amb procediments convencionals, mitjançant el conformat en estat 

semi sòlid, la microestructura obtinguda mostra la presència de cristalls de silici molt 

fins i amb una distribució relativament homogènia.[6] 

Mentre al material atomitzat i extruït, les partícules de silici es troben homogèniament 

distribuïdes a la matriu, al aliatge conformat en semi sòlid es té una microestructura 

cel·lular, cosa que millora notablement el límit elàstic.[6]  

5  

6 Fig.2 Microestructura d’un aliatge Al-25%Si-5%Cu abans i després del 

conformat en estat semi sòlid. Estructura cel·lular. 

7 La quantitat d’efectes presents és petita en comparació amb el procés d’injecció en 

estat líquid i controlable a través d’un estricte domini dels paràmetres del procés. 

 

Fig. 2 Microestructura d’un aliatge Al-Si hipereutèctic abans i després del conformat en estat semisòlid. Estructura 

cel·lular. 

Els temps de processat es redueixen per les menors temperatures de conformat 

requerides. Tanmateix, aquest fet disminueix la porositat i el dany que pateix el motlle, 

així com el temps de solidificació de les aliatges.[6] 

Aquest tipus de procés es pot utilitzar per a la fabricació de gran quantitat d’aliatges, 

inclosos els compostos de matriu metàl·lica. Mitjançant la combinació d’aquets 

processos, es possible obtenir aliatges hipereutèctiques de Al-Si amb un comportament 

a tracció superior als aliatges produïts convencionalment. 
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Els aliatges presenten una menor deformació a la fractura i una resistència a la tracció 

major després del conformat en estat semi sòlid. Aquest resultat s’atribueix a la 

estructura cel·lular que presenten els aliatges en aquesta condició.[6] 

La manera en que es produeix una fractura a tracció és el mateix a temperatura ambient 

i a elevades temperatures: es fracturen en primer lloc les partícules de Si. No es 

produeix en cap cas fractura a través de la entrecara entre partícules i matriu. Aquest 

tipus de fractura es presenta freqüentment en els compostos d’aliatges d’alumini 

reforçats amb SiC. [7] 

4.5 Efecte dels ultrasons en el conformat 

El tractament amb ultrasons  durant la fosa, es conegut pel seu efecte refinador en els 

aliatges d’alumini. El principi bàsic és la introducció d’ones acústiques amb una 

freqüència mes alta de 17 kHz dins del metall líquid. L’alta freqüència i l’amplitud de 

les oscil·lacions dona resultat a la cavitació de la massa fosa i aconsegueix una mescla 

intensa a través de l’agitació. Els mecanismes de refinament reportats dels ultrasons 

aplicats justifiquen que s’afecti des de la nucleació mitjançant el subrefredament i la 

humectació local dels substrats, a la fragmentació dels cristalls que es formen.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Microestructura d’un aliatge Al-Si hipereutèctic. (a) Sense tractament ultrasònic; b) Amb tractament 

ultrasònic, rang de 720 a 690 ºC; (c) ) Amb tractament ultrasònic, rang de 720 a 620 ºC; (d) Amb tractament 

ultrasònic durant la solidificació. 
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La vibració ultrasònica pot ser utilitzada per refinar aliatges hipereutèctics Al-Si, les 

variables que poden afectar el procés són, el rang de les temperatures utilitzades durant 

el procés, els paràmetres d’ultrasons i els sistemes d’aliatge escollits.   

Quan un metall líquid es sotmès a una alta intensitat de vibracions ultrasòniques, es 

provoquen nombroses petites bombolles en el metall líquid, bombolles que creixen, 

efectuant un regim de expansió/compressió i finalment col·lapsant. Durant aquesta 

expansió, les bombolles absorbeixen energia del material fos, sobre-refredant el líquid i 

provocant una nucleació a la superfície de les bombolles.[8]  

Quan l’efecte de col·lapse de les bombolles es desenvolupa a la massa fosa, es 

distribueixen els nuclis entre el líquid circumdant produint un nombre significatiu de 

nuclis i promovent així la nucleació heterogènia. 

La fragmentació dendrítica s’explica mitjançant una anàlisi diferent; quan la cavitació 

es desenvolupa, les ones de xoc generades pel col·lapse de les bombolles, condueix la 

fragmentació de les cèl·lules dendrítiques, que es distribueix al llarg de la massa fosa 

per transmissió acústica, incrementant el nombre de nuclis de solidificació.  

La principal diferencia entre els dos mecanismes, es que la fragmentació dendrítica 

només es produeix en el material fos, ja que hi ha un mínim contingut de fracció sòlida, 

mentre que la nucleació heterogènia pot ocórrer en masses fosses amb 100% de volum 

de fracció liquida. [9] 

S’han descobert varis efectes que poden produir els tractaments amb ultrasons als 

aliatges Al-Si hipereutèctics.  

4.5.1 Efecte des gasificador 

La porositat es un dels majors defectes dels aliatges d’alumini d’emmotllament. La 

presència de porus pot ser perjudicial per les propietats mecàniques i la resistència a 

la corrosió dels aliatges. En alguns aliatges, les bombolles de gas no han estat 

expulsades del material fos durant el procés de refredament i solidificació. 

Una ona ultrasònica propagada a través de tot el material fos pot generar zones 

alternatives de compressió i rarefacció. A la zona de rarefacció del material, es creen 

un gran nombre de petites cavitats en que l’hidrogen es difon, formant bombolles 

d’hidrogen que es coagulen i son reflotades cap a l’exterior del material, això dona 

resultat a la degasificació del material.[10] 
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4.5.2 Efecte del tractament ultrasònic a la morfologia del Si primari 

La distribució de la fase primària de Si als aliatges hipereutèctiques no tractats amb 

ones ultrasòniques no es homogènia i sense cap agregació sobre la secció de les 

mostres. Les formes preses per la fase primària de Si acostumen a ser de tipus flor 

amb cristalls gruixuts, poligonals o blocs de cristalls i cristalls fins. Les vores i les 

cantonades de les formes del Si primari son clares.[9]  

Amb el tractament amb ultrasons la fase primària de Si es redistribuïda 

homogèniament, els cristalls voluminosos i la fase irregular desapareixen, i la mida 

del Si primari es reduïda. La morfologia dels cristalls passa a ser de tipus vareta 

gruixuda i de blocs, i les vores es suavitzen. 

Això es degut a la compressió i relaxació de la alta freqüència de la ona ultrasònica, 

la vora del Si primari es desgreixat i forma una superfície circular. A mes la 

cavitació transitòria produeix un fort impacte  capaç de trencar les partícules 

agrupades i dispersar-les uniformement en el material fos.[10] 

4.5.3 Efecte del tractament ultrasònic a la morfologia de la fase α-Al 

En els aliatges no tractats es pot observar com la fase α-Al es desenvolupa com  a un 

cristall dendrític i la seva llargada pot arribar a ser de 120 µm. Després de 

l’aplicació del tractament amb ultrasons, la morfologia d’aquesta fase es substituïda 

per cristalls equiaxials, i la seva mida es veu reduïda considerablement. 

La modificació de la fase primària de α-Al es el resultat de la acció que té la 

cavitació i la corrent acústica de les ones ultrasòniques. La cavitació transitòria 

produeix un fort impacte i trenca els cristalls dendrítics de la fase primària de α-Al, 

aquesta corrent acústica es dispersa per tot el material uniformement, fet que elimina 

els cristalls dendrítics i en lloc seu es formen cristalls equiaxials de fase primària α-

Al.[10] 

4.5.4 Efecte del tractament ultrasònic sobre la relació entre les fases 

primàries Si i α-Al 

La precipitació de la fase primària de Si en aliatges hipereutèctics Al-Si resulta una 

manca de Si a la matriu del voltant de la fase de Si primari, i promou la formació de 

fases primàries de α-Al al voltant de la fase de Si primari. La direcció del 

creixement del braç primari del cristall dendrític α-Al es produeix al llarg de les 

puntes afilades del Si primari. Després de l’aplicació d’ultrasons, la orientació del 

creixement del braç primari del cristall dendrític de α-Al, es produeix a través de les 
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puntes de la fase de Si primari debilitat. La raó d’aquest fet es deu a la cavitació i a 

la corrent acústica ultrasònica, que dispersen els elements del voltant de la fase de Si 

primari que canvien la seva distribució d’una manera mes homogènia. Les puntes 

del Si primari agafen forma mes arrodonida sota l’efecte dels ultrasons i la direcció 

de creixement original del cristalls dendrítics de α-Al canvia.[10] 

4.5.5 Efecte del tractament ultrasònic sobre l’estructura eutèctica  

El Si eutèctic als aliatges hipereutèctics sense tractar amb ultrasons de Al-Si pren 

una forma escamosa.  

Durant la solidificació eutèctica, si el material fos no es pot mesclar uniformement, 

la solució s’enriquirà a la interfase sòlid-líquid, el creixement de les fases 

eutèctiques  serà moderat i les superfícies còncaves es formaran gradualment al 

final de la fase eutèctica, convertint el radi de la curvatura de la interfase sòlid-

líquid en negatiu. Així, la separació laminar de l’eutèctic disminueix. 

Quan apliquem ones ultrasòniques, les alternes zones de compressió i rarefacció 

generades sota la acció de la cavitació ultrasònica, aconseguim una mescla mes 

uniforme durant la interfase sòlid-líquid. Així l’enriquiment de la solució es redueix 

o s’elimina. El radi negatiu de la interfase sòlid-líquid no es forma i la fase 

eutèctica creix endavant. Com a resultat, les noves làmines eutèctiques no es 

formen, i la separació laminar s’incrementa.[10] 
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5. MÈTODE EXPERIMENTAL 

 

5.1 Material estudiat 

El material estudiat per la realització d’aquest projecte ha estat extret d’una barra 

obtinguda mitjançant la fosa per gravetat d’un aliatge A392 (Normativa Americana) i no 

normalitzat a la normativa europea. Es tracta d’un aliatge Al-Si hipereutèctic amb un 

21,13% de Si, una quantitat molt elevada de silici. A la taula 1 s’hi pot trobar la seva 

composició química.  

 Taula.1 Composició química nominal de l’aliatge A392, en % de pes. 

Element Si Mg Cu Fe Sr Al 

% en pes 20,13 0.76 1.36 0.53 0.001 resta 

 

5.2 Refusió del material 

Per tal de modificar l’estructura del Si primari es procedeix a refondre el material 

obtingut mitjançant un forn d’inducció de la marca Ambrell model Ekoheat30, en el 

qual, mitjançant la variació de potencia de la inducció, anem controlant la temperatura 

fins arribar a la desitjada per cada prova. El funcionament del forn es pot controlar 

gràcies a un programa informàtic anomenat ekoload en el qual, mitjançant ordres 

predeterminades pel programa, permet l’encesa i l’apagada immediata del forn, 

l’augment o la reducció de la potencia per un millor control de la temperatura del 

material, etc. Prèviament a la fusió del material, aquest s’haurà hagut de tallar a làmines 

perquè hi càpiguen dins el gresol ceràmic en que realitzarem la fosa. Per tallar el 

material utilitzem una tronçadora de la marca Struers model Labotom-3(Fig.4). 
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  Fig.4 Forn d’inducció marca Ambrell model Ekoheat30. 

Un cop el material es a punt per la fosa com s’observa a la fig.5(a), s’activa la inducció 

del forn perquè comenci a escalfar el material. Normalment, per a què el procés no sigui 

molt lent i alhora controlable, se li aplica un voltatge de 300V fins a arribar a la 

temperatura desitjada. El sistema disposa d’un termoparell que permet controlar la 

temperatura immediata del material, d’aquesta manera es pot reduir el voltatge en cas 

que es dispari la temperatura i així poder-la controlar o també per si es vol mantenir un 

cert temps. L’aliatge Al-Si hipereutèctic té el seu punt d’inici de fusió als 577ºC. 

Arribada a la temperatura escollida per la realització de la prova s’aplicarà el tractament 

d’ultrasons dins el material semi sòlid. El generador d’ultrasons utilitzat es de la marca 

mecasonic, model DG 2025 (fig.5(b)). Es tracta d’una maquina que proporciona una 

freqüència de 20 kHz treballant en un rang teòric d’entre 19,4 kHz i 20,4 kHz. 

S’autoregula i gestiona els petits canvis de freqüència que pateix l’equip degut a la 

temperatura o als canvis de geometria per adhesió d’alumini a la punta del sonotrode 

(Fig.5.c). El generador disposa d’una potència màxima de 2500 W, que entrega 

progressivament segons la resistència que ofereix el medi tractat. A mesura que 

l’alumini solidifica, els requeriments de potencia son mes elevats de igual manera que si 

augmenta la superfície de contacte del sonotrode amb l’alumini líquid. El generador 

també pot controlar l’amplitud, disposant de 10 nivells possibles per seleccionar, on 10 

equival a l’amplitud nominal que dona el transductor. 



ESTUDI DE L’EFECTE DELS ULTRASONS EN LA MICROESTRUCTURA 

D’ALIATGES HIPEREUTÈCTICS ALUMINI-SILICI MÈTODE EXPERIMENTAL 

 

  

23 

 

Gràcies a un suport col·locat sobre el punt de fusió es pot introduir el sonotrode dins el 

gresol i realitzar el tractament. Es realitzaran 3 aplicacions seguides de 10 segons cada 

una, amb el forn un cop desconnectat, en totes les proves excepte de la prova nº7 que el 

nombre d’aplicacions serà de 19. L’aplicació dels ultrasons farà que variï la temperatura 

del material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Imatges del moment de la fosa i de l’aparell d’ultrasons. a) Imatge del gresol ple de material en el moment de 

l’escalfament en que aquest es troba completament fos. b) Generador d’ultrasons DG 2025 de la marca Mecasonic. c) 

Sonotrode connectat al generador d’ultrasons que permet l’aplicació d’aquests a l’interior del material fos. 

Un cop aplicats els ultrasons es deixa refredar el gresol fins que el material baixi dels 

577 ºC i es solidifiqui, llavors es tremparà per un refredament mes ràpid. 

5.3 Paràmetres escollits per les refusions 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha decidit estudiar el comportament del material 

en dos rangs de temperatura de semisòlid, uns 610ºC com a baixes temperatures i uns 

680ºC com a altes temperatures i màximes, en aquest cas. A cada rang de temperatura 

s’han aplicat ultrasons de dos nivells diferents, de nivell 4 i de nivell 10. La taula 2 

mostra l’amplitud i la potència que correspon a cada nivell d’ultrasons. Posteriorment 

c) a) b) 
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també s’han aplicat els ultrasons des de la temperatura de líquid de 730 ºC fins a les 

temperatures de semisòlid anteriorment exposades 

Taula.2 Valors dels ultrasons segons el nivell escollit pel US. 

ULTRASONS Amplitud /µm Potència /W 

Nivell 4 78 210 

Nivell 10 111 385 

 

La quantitat de material utilitzat per a cada prova és d’uns 370 g, ja que es va 

comprovar que amb aquesta quantitat el gresol queda omplert amb un nivell òptim de 

material fos quan aquest se li aplica la inducció. A la taula 3 queden especificats els 

diferents paràmetres utilitzats durant les diferents proves realitzades. 

Taula.3 Paràmetres utilitzats en les diferents proves realitzades

Prova 

nº 

Tª màxima  

/ºC 

Massa fosa  

/g 

Potència US 

/W 

Tª final 

 /ºC 

1 730 370 ---- ---- 

2 680 370 ---- ---- 

3 680 370 385 665 

4 680 370 210 600 

5 610 370 385 606 

6 610 370 210 660 

7 730 370 385 664 

8 730 370 385 610 

 

La prova nº1 i la prova nº2 es va realitzar sense US per tal de poder obtenir un material 

de referència i evidenciar la diferència entre el material tractat amb ultrasons i sense. Es 
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va escalfar el material fins a una temperatura de 730ºC i de 680ºC respectivament i 

simplement es va deixar refredar amb el mateix procediment que en les proves amb US. 

 

5.4 Obtenció de provetes 

Per fer l’examen metal·logràfic i l’estudi estructural del material tractat s’utilitzarà un 

microscopi òptic. Per realitzar aquest examen amb el microscopi es necessita que el 

material tingui unes certes condicions pel correcte funcionament de l’aparell.  

El material s’haurà d’embotir en unes provetes metal·logràfiques que permetin la seva 

manipulació i després polir-les de tal forma que sigui possible el seu anàlisi amb el 

microscopi. El procés d’obtenció de les provetes ha de ser sistemàtic i meticulós 

depenent del tipus de prova que es vulgui realitzar. Per evitar les rallades, cosa que pot 

dificultar la visualització del material a través del microscopi, cal extremar la neteja i la 

pulcritud durant el procés. 

De cada prova realitzada s’extrauran dues provetes que representin el total de l’aliatge 

(Fig. 6), una de la part superior, concretament de la zona d’aplicació del tractament 

d’ultrasons, que degut a això pot contenir més porositats, i l’altre de la part inferior 

tocant a la paret del gresol, ja que l’estudi de les mostres es realitzarà des de la part 

superior fins a la part inferior, diagonalment, diferenciant tres parts de la prova de les 

quals es prendran les mesures corresponents, la part superior, la part central i la part 

inferior equivalent al gresol. Es realitzaran estudis de dos punts de cada una de les parts. 

A la imatge 6  s’observa, en el tall transversal del material obtingut després de la fosa, 

com es realitzarà la obtenció de les provetes i l’estudi de cada una de les zones.  
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Fig.6 Imatge del material obtingut després de la refusió i mostra de l’estudi de la zona i de la  obtenció de les 
provetes extretes. 
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5.5 Mètode per a la obtenció de les provetes metal·logràfiques 

Un cop seleccionada l’àrea d'estudi, es tallen els trossos de la mostra amb la tronçadora 

de disc abrasiu rotatori de la marca Struers model Labotom-3 (Fig.7). La mida d'aquets 

trossos haurà de ser més petita que el diàmetre de la matriu de la premsa 

metal·logràfica, ja que el material ha de quedar totalment envoltat de resina. 

 

    Fig.7 Imatge de la tronçadora de disc abrasiu rotatori de la marca struers 

model labotom-3.  

Un cop obtinguts els fragments d'aliatge a estudiar es disposarà a embotir les mostres en 

resina polimèrica, per això s’utilitza una embotidora de la marca Struers model 

LaboPress-3 (fig.8). Aquesta embotidora és l’encarregada d'exercir pressió embotint 

amb una força de 20 kN i escalfant la resina a 150 ºC durant 7 minuts,  condicions 

necessàries per a polimeritzar-la. Un cop realitzat l'escalfament el temps de refrigeració 

és de 3 minuts. Així s'aconsegueix que la resina quedi totalment compactada al voltant 

de tota la mostra deixant al descobert la superfície del material que es vol estudiar. 
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Aquesta superfície posteriorment ha de ser desbastada i polida per a poder ser 

examinada amb el microscopi òptic. 

 

 
      Fig.8 Imatge de la embotidora de la marca Struers model LaboPress-3. 

Per el desbast i polit de les provetes s’utilitza una polidora automàtica de plat rotatori de 

la marca Struers model Pedemin-S (Fig.9). La finalitat del desbast de les mostres és la 

eliminació del material sobrant per deixar la superfície totalment plana i a punt per a ser 

polida. Aquesta operació es realitza mitjançant diversos plats de carbur de silici de 

diferent granulometria i s’apliquen des del de mida de gra més gran fins al més fi. 

L’objectiu del polit es eliminar els petits defectes ocasionats per el desbast aplicat 

anteriorment i obtenir una superfície especular en el que la microestructura no es mostri 

modificada. El polit es realitza sobre un plat de vellut on es fan girar les provetes tal i 

com es fa en el desbast però l’element abrasiu, en aquest cas, és una solució d’òxid 

d’alumini Al2O3, també anomenat alúmina, en aigua destil·lada , i que durant el procés 

es va abocant sobre el plat en moviment. L’alúmina s’utilitza amb dues mides diferents: 

d’ 1µm i de 0,3µm i s’aplica de més gran a més fi, igual que els plats de carbur de silici. 
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Fig.9 Imatge de la polidora de plat rotatori struers model Pedemin-S. 

A la taula 4 es reflecteixen els paràmetres i els passos utilitzats durant les operacions de 

desbast i polit. 

Taula.4 Condicions en el desbast i polit de les provetes

 Operació Element 

utilitzat 

Temps 

/min 

Força 

aplicada 

/N 

Velocitat 

de gir 

/rpm 

Element 

refrigerant 

desbast Plat de 180 10  15  250  Aigua 

desbast Plat de 500 10  15  250  Aigua 

desbast Plat de 800 10 15  250  Aigua 

desbast Plat de 1200 10  15  250  Aigua 

desbast Plat de 4000 10  15  250  Aigua 

Polit Alúmina 1µm 10  15  250  Aigua destil·lada 

Polit Alúmina 0,3µm 10  15  250  Aigua destil·lada 

 

Durant totes les operacions de desbast i polit, per tal d’evitar modificacions no 

desitjades en la microestructura de la mostra, vam aplicar, en tot moment, refrigerant 
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per evacuar el calor format per el fregament i d’aquesta manera evitar un possible 

micro-tractament tèrmic que pogués alterar la microestructura superficial. 

 

Després de cada pas les provetes han estat netejades amb aigua per evitar que quedin 

restes de brutícia despreses, sobretot per les operacions de desbast, ja que podien 

ocasionar rallades a la superfície i llavors implicaria la repetició del pas anterior. Una 

vegada realitzats tots els passos de desbastat i polit de les provetes, s’han assecat amb 

un assecador per tal d’eliminar la humitat de sobre la superfície.  

 

Finalment han estat atacades amb àcid fluorhídric, FH. A la figura 10 s’observa com 

queden les provetes un cop realitzat el tot el procediment.  

 
Fig.10 Imatge de les provetes obtingudes després de tot el procés realitzat. 

5.6  Microscòpia òptica    

En l’examen metal·logràfic d’un aliatge es poden preveure les propietats mecàniques 

del mateix Existeixen varies tècniques d’anàlisi microestructural com poden ser la 

microscòpia òptica, l’electrònica de rastreig, l’electrònica de transmissió, la microscòpia 

electrònica Auger, l’espectroscòpia foto electrònica, els basats en la difusió de raigs X o 

els basats en fenòmens físics com l’absorció i la reflexió. 

 

En aquest projecte es farà ús d’un microscopi òptic de la marca LEICA model MEF4AM 

(Fig.11), amb augments que van des de els 25x fins als 1000x. Aquesta tecnologia 
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permet obtenir resultats fiables sobre la constitució de l’aliatge, la mida, distribució i la 

forma de gra, les diferents fases, les inclusions no metàl·liques i la microestructura 

metal·logràfica en general. 

        
Fig.11 Imatge del microscopi òptic de la marca la marca LEICA model MEF4AM. 

Per poder realitzar l’examen de les diferents provetes obtingudes, el microscopi òptic 

utilitzat està connectat a un ordenador que disposa de un software d’anàlisi d’imatge 

instal·lat. Aquest programa es denomina Q-WIN, també de la marca LEICA. 

 

En l’anàlisi realitzat, de cada una de les provetes, s’ha volgut realitzar un estudi dels 

grans del silici primari que apareixen en cada una de les mostres obtingudes. Per 

realitzar-ho hem fet ús del programa Q-WIN que ha permès mesurar, un cop obtinguda 

la imatge que volíem estudiar, les mesures dels grans de silici, la seva quantitat, el 

percentatge de silici en cada imatge presa, així com la seva forma i distribució. 

Gràcies al programa del microscopi s’ha pogut realitzar aquest estudi, ja que el 

programa es capaç de binaritzar la imatge obtinguda per tonalitats, com s’observa a la 

figura 12, permetent seleccionar els grans de silici els quals volem que siguin estudiats i 

separar-los de la resta d’elements que té la imatge per demanar al programa el nombre 

de cristalls que apareixen, la seva mida, el seu arrodoniment, i el percentatge de total de 

silici de la imatge estudiada.  
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                  Fig.12 Micrografia binaritzada amb els cristalls de silici seleccionats i numerats per al seu estudi. 
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6. RESULTATS EXPERIMENTALS 

 

6.1  Prova 1 

En la realització d’aquesta prova s’ha volgut comprovar el comportament del material i 

sobretot del Si primari quan es sotmès a temperatura en estat líquid total i sense 

l’aplicació, posteriorment, de tractament ultrasònic. Així amb els resultats d’aquesta 

prova es podrà comprovar quins efectes tenen els ultrasons a la microestructura i fins a 

quin punt afinen el Si primari, si es que es així, quan es treballa a temperatures altes en 

que el percentatge total del material es líquid. 

Per a la realització d’aquesta prova s’ha  escalfat el material amb una tensió de 300 V 

durant 594 segons en que s’ha arribat a una temperatura de 730ºC. Un cop arribada a la 

temperatura desitjada s’ha deixat refredar el material amb el mateix procediment que 

utilitzem a les proves anteriors i fins la seva possible manipulació. 

Els resultats d’aquesta prova revelen que el Si primari majoritàriament s’ha concentrat a 

les vores del gresol formant un cristalls de dimensions tant grans que es poden 

diferenciar perfectament a simple vista, a la imatge del tall transversal del material 

(fig.13) extret just després de la realització de la prova, i comprovar com s’han acumulat 

aquests cristalls a les zones mes properes de les parets del gresol i deixant totalment 

despoblada la part central del material tractat. 

 
Fig.13 Imatge del tall transversal realitzat després de la prova 1 del material obtingut, en que es poden distingir 

els  diversos punts negres al voltant del perímetre de la figura que representen el Si primari de l’aliatge.  
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A la part superior del gresol de la prova 1 es troben uns cristalls de silici de mida tant 

elevada (TaulaX), que l’estudi de les imatges amb el microscopi, s’ha realitzat a 25 

augments en comptes dels 100 augments que són més usuals en aquest tipus d’estudis. 

Els cristalls no presenten arrodoniment, i prenen formes molt irregulars(Fig14).  

 

A la part on es concentren els cristalls de Si, també s’hi poden observar molts 

compostos intermetàl·lics del tipus AlFeMgSi (Fig15) de mida molt gran i amb una 

tendència a l’aglomeració. També es distingeixen dendrites molt pronunciades. 

 
                Fig.14 Micrografia de la part superior del gresol, prova 8. 

 
Fig.15 Part superior del gresol de la prova 1, en que s’observen els compostos  intermetàl·lics del tipus 

AlFeMgSi. 
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Fig.16 Dendrites de dimensions molt elevades que ‘observen a la part superior del gresol de la prova 1. 

 

Taula.5 Resultats de la micrografia presa de la part superior del gresol, prova 1. 

Mitjana de l’area/ µm2 57829 

Arrodoniment 9,3 

 Si primari /% 9,27 

 

A la part central del gresol de la prova 1, la existència de Si primari es totalment 

nul·la com podem observar a la figura 17, ja que tots els cristalls de Si S’han 

desplaçat a les vores del gresol i han deixat la part central despoblada. 

 

 
        Fig.17 Micrografia de la part central del gresol, prova 1. 
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A la part inferior del gresol  d’aquesta prova, a mesura que ens anem apropant a la zona 

que equival al fons del gresol, hi tornem a trobar cristalls de Si de dimensions molt 

elevades (Taula 6) com observem a la figura 18 i de formes molt irregulars amb les 

vores molt pronunciades, es poden observar components intermetàl·lics com els de la 

part superior molt pronunciats, i dendrites molt allargades com les de la figura 19. 

 
                 Fig.18 Micrografia de la part inferior del gresol, prova 1. 

Taula.6 Resultats de la micrografia presa de la part inferior del gresol, prova 1. 

Mitjana de l’area/ µm2 85100 

Arrodoniment 19,0 

 Si primari /% 10,66 
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             Fig.19 Dendrites allargades que s’observen a la part inferior del gresol . 
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6.2 Prova 2 

 

Aquesta prova serà la nostra mostra en blanc o mostra de referència, s’han volgut 

obtenir els resultats de una refusió del material a les temperatures de semi sòlid sense 

tractament amb ultrasons perquè les possibles diferencies que afecten a la 

microestructura de l’aliatge estudiat siguin visibles comparant les micrografies de les 

refusions fetes amb tractament ultrasònic amb les d’aquesta. 

S’ha escalfat el material fins al punt de fusió i s’ha arribat a una temperatura de 680 ºC. 

El temps d’escalfament ha estat de 513 segons i seguidament s’ha deixat refredar el 

material. Es pot observar l’efecte dels xuclets a la imatge del tall transversal de la prova 

1. (Fig.20) 

 

Fig.20 Imatge del tall transversal realitzat després de la prova 2 del material obtingut 

A la part superior del gresol, s’hi poden observar uns cristalls de silici tant grans, que 

s’ha realitzat l’estudi a 25 augments amb el microscopi. Els cristalls tendeixen a 

aglomerar-se i prenen formes molt irregulars, i amb vores molt pronunciades.(Fig 21) 

En la proveta també s’observen uns intermetàl·lics de mida molt gran i de formes molt 

complexes del tipus AlFeMnSi  que també es tendeixen a aglomerar com els blocs de 

Si. En la taula nº7 podem comprovar la mida d’aquests blocs. 
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          Fig.21 Prova 2, micrografia de la part superior del gresol. 

 

                          Taula.7 Resultats de la micrografia presa de la part superior del gresol, prova 2. 

Mitjana de l’area/ µm2 24615  

Arrodoniment 3,4 

Si primari/% 9,9 

 

A la part central del gresol, figura 22, s’hi pot comprovar com els cristalls de Si 

pràcticament han desaparegut, tot i que encara en trobem algun de mida considerable 

però molt aïllat. També s’hi pot observar molts compostos intermetàl·lics del tipus 

AlFeMnSi com es pot observar a la figura 23(a). 
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       Fig.22 Prova 2, micrografia de la part central del gresol. 

 

Taula.8 Resultats de la micrografia presa de la part central del gresol, prova 2. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 40898  

Arrodoniment 3,4 

Si primari% 9,9 

 

 
Fig.23 Imatges obtingudes de la micrografia que equival a la part superior del gresol. a) Compostos intermetàl·lics 

observats a la mostra del tipus AlFeMnSi. b) cristalls de silici de forma irregular. 

A la part inferior de la mostra succeeix el mateix que a la part superior, figura 24, amb 

uns cristalls de mida molt gran, de formes molt variades i que tendeixen a la 

aglomeració entre si. També s’hi poden observar dendrites molt pronunciades (fig 

25(a))  i intermetàl·lics que com a la part superior són de mida molt gran (fig 25(b)). 

a) b) 



ESTUDI DE L’EFECTE DELS ULTRASONS EN LA MICROESTRUCTURA 
D’ALIATGES HIPEREUTÈCTICS ALUMINI-SILICI RESULTATS EXPERIMENTALS 

 

 

42 

 

 
            Fig.24 Micrografia de la part inferior del gresol, prova 2. 

 Taula.9 Resultats de la micrografia presa de la part inferior del gresol, prova2. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 38369 

Arrodoniment 8,4 

Si primari/% 18,7 

 

Fig.25 Imatges obtingudes de la micrografia que equival a la part inferior del gresol. a) Dendrites formades molt 

accentuades. b) Compostos intermetàl·lics del tipus AlFeMnSi observats a la mostra. 

 

 

 

a) b) 
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6.3 . Prova 3 

En aquesta prova, els paràmetres escollits per la fusió del material han estat: 

temperatura d’aplicació d’ultrasons, 680ºC amb una potència ultrasònica de 385 W 

aplicats durant 30 segons en 3 aplicacions de 10 segons cada una. La temperatura final 

del material passats aquests 30 segons de tractament ultrasònic era de 665 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.26 Imatge del tall transversal realitzat després de la prova 3 del material obtingut 

 

A la part superior del gresol de la prova 3, figura 27, s’hi pot comprovar que el silici 

se’ns mostra de forma cuboïdal, amb uns cristalls de mida molt gran  i amb alguns 

intermetàl·lics. En taula nº10 s’observen els resultats numèrics 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig.27 Prova 3, micrografia de la part superior del gresol. 
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                          Taula.10 Resultats de la micrografia presa de la part superior del gresol, prova3. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 4675  

Arrodoniment 3,1 

Si primari/% 23,8 

 

A la part central de la prova 2, s’hi troba que els cristalls de silici apareixen amb formes 

cuboïdals i de mida molt gran com els trobem a les micrografies de la part superior tot i 

que amb menys quantitat com s’observa a la figura 28. 

 
 Fig.28 Prova 3, micrografia de la part central del gresol. 

Taula.11 Resultats de la micrografia presa de la part central del gresol, prova 3. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 7789  

Arrodoniment 8,6 

 Si primari/% 8,8 

 

En la micrografia de la proveta que equival a la part inferior del gresol, figura 29, a 

mesura que ens anem apropant al fons d’aquest ,s’observa una disminució dràstica de 

les formes cuboïdals, tant numèricament com de mida que apareixen a la part superior 

de la mostra, es mantenen aquestes formes equiaxials i la microestructura canvia 

completament. 
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                   Fig.29 Prova 3, micrografia de la part inferior del gresol,. 

Taula.12 Resultats de la micrografia presa de la part inferior del gresol, prova 3. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 753  

Arrodoniment 3,2 

Si primari/% 1,9 
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Fig.30 Imatges preses de la micrografia esquivalent a la part inferior del gresol de la prova 3, on a) equival a la part 

superior de la proveta, b) equival a la part intermitja i c) a la part inferior. En el que es pot comprovar la disminució 

de cristalls de Si que trobem a la mostra a mesura que ens allunyem de la superfície. 

a) 

b) 

c) 
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6.4 Prova 4 

En aquesta prova, s’han escollit una temperatura de 680ºC per a l’aplicació del 

tractament ultrasònic i un potència de 210 W d’ultrasons. S’ha escalfat el material fins a 

la temperatura desitjada de 680 ºC i un cop aplicats els ultrasons la temperatura era de 

660 ºC, el temps d’escalfament total fins a l’aplicació dels ultrasons ha estat de 748 

segons. 

 
                     Fig.31 Imatge del tall transversal realitzat després de la prova 4 del material obtingut.                    

En la micrografia de la part superior de la prova 4, figura 32, observem cristalls de Si de 

forma cúbica i de mida considerable que ocupen un percentatge alt de la micrografia 

però a mesura que s’analitzen les zones de la mostra mes allunyades de la superfície del 

gresol, aquets cristalls no apareixen amb tant nombre ni de mida tant gran, cosa que fa 

pensar que durant la fosa o l’aplicació dels ultrasons hagin surat a la zona mes propera a 

la superfície del material en estat semi sòlid. 
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    Fig.32 Micrografia de la part superior del gresol, prova 4. 

 
Taula.13 Resultats de la micrografia presa de la part superior del gresol, prova 4. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 12239  

Arrodoniment 3,5 

Si primari/% 25,6 

 

En aquesta taula s’hi troba una dada que ens mostra una acumulació de Si excessiu per 

la seva composició química inicial ja que el percentatge de Si d’aquesta micrografia es 

de 27,6% quan el material estudiat té un percentatge de Si de 20,13%. Aixo reforça la 

teoria de que el silici estigui surant durant les fusions, tal i com observem en la falta 

d’aquest en les micrografies de la part inferior de la mostra obtinguda durant la prova 3. 

A la part central del gresol, ja es pot comprovar com la quantitat de cristalls de Si ha 

disminuït molt, ja que en alguns punts com el que veiem a la imatge (fig33)  casi no hi 

trobem percentatge de Si i l’àrea dels cristalls es de mida molt petita. 
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          Fig.33 Micrografia de la part central del gresol, prova 4. 

 

Taula.14 Resultats de la micrografia presa de la part superior del gresol, prova 4. 

 

 

 

 

Mitjana de l’area/ µm2 488  

Arrodoniment 1,5 

 Si primari/% 0,45 
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Fig.34 Imatges preses de la micrografia equivalent a la part superior del gresol de la prova 4  on a) equival a la part 

superior de la proveta, b) equival a la part intermitja i c) a la part inferior. Es pot comprovar la disminució de cristalls 

de Si que trobem a la mostra a mesura que ens allunyem de la superfície.  

a) 

b) 

c) 
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En la imatge obtinguda de la part inferior de la mostra de la prova 3, figura 35,  es 

pot comprovar com la microestructura de l’aliatge canvia completament degut a la 

falta de Si, assemblant-se mes a una microestructura d’un aliatge hipoeutèctic amb 

unes quantitats de Si molt baixes. Tot això degut al efecte del surat del Si ja que 

com hem vist a la part de la superfície, es allà on es concentra la majoria d’aquest 

material. 

 

 

                   Fig.35 Micrografia de la part inferior del gresol, prova 4. 

 

Taula.15 Resultats de la micrografia presa de la part inferior del gresol, prova 4. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 6329  

Arrodoniment 1,4 

 Si primari/% 4,1 
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6.5 Prova 5 

En aquesta prova els paràmetres escollits per a l’estudi de l’efecte dels ultrasons en la 

modificació del Si primari, han estat una temperatura de 610 ºC i ultrasons amb una 

potència de 385 W. S’ha escalfat el material amb el forn d’inducció aplicant un voltatge 

de 300 V i controlant no sobrepassar la temperatura hem anat reduint el voltatge fins als 

605 ºC. Un cop aconseguida la temperatura desitjada, s’han aplicat immediatament els 

ultrasons durant tres aplicacions de 10 segons cada una a 650 ºC i amb una temperatura 

final després del tractament de 600 ºC. Seguidament s’ha deixat refredar el material fins 

a la seva possible manipulació.  

 
Fig.36 Imatge del tall transversal realitzat després de la prova 5 del material obtingut. 

Com es pot comprovar en la microestructura obtinguda mitjançant la microscòpia òptica 

de la part que equival a la zona superior del gresol, figura 37, el Si es presenta en formes 

molt irregulars i amb uns cristalls de gran mida. 
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                    Fig.37 Micrografia de la part superior del gresol, prova 5. 

 

Taula.16 Resultats de la micrografia presa de la part superior del gresol, prova 5. 

 

 

 

 

En les micrografies extretes de la part central de la prova encara s’hi troba bastanta 

quantitat de Si, en aquest cas els cristalls prenen unes formes mes cuboïdals i 

homogènies que els de la part superior amb els cantons mes arrodonits (fig 38).  

 

 

 

Mitjana de l’àrea/ µm2 9523 

Arrodoniment 5,7 

Si primari/% 19,7 
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 Fig.38 Micrografia de la part central del gresol, prova 5. 

 

Taula.17 Resultats de la micrografia presa de la part central del gresol, prova 5. 

 

 

 

A la part que equival a la zona inferior del gresol, figura 39, la mida dels cristalls de Si 

ha disminuït igual que la seva quantitat en comparació de les micrografies extretes de 

les zones mes properes a la superfície. 

 

 

Mitjana de l’àrea/ µm2 5155 

Arrodoniment 2,5 

Si primari/% 24,3 
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  Fig.39 Micrografia de la part inferior del gresol, prova 5. 

 

Taula.18 Resultats de la micrografia presa de la part inferior del gresol, prova 5. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 793 

Arrodoniment 2,1 

 Si primari/% 2,1 
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6.6 Prova 6 

Les condicions escollides per a la fusió de la prova 4, han estat una temperatura de 

aplicació del tractament ultrasònic de 610 ºC amb una potència dels ultrasons de 210 W, 

la temperatura final desprès de la aplicació dels ultrasons ha estat de 606 ºC i 

seguidament s’ha deixat refredar el material. 

 

Fig.40 Imatge del tall transversal realitzat després de la prova 6 del material obtingut. 

Com es pot comprovar a la part superior del gresol, figura 41, s’hi troben una gran 

quantitat de cristalls de silici cuboïdals de mida considerable, amb les vores 

pronunciades, i amb una tendència a l’aglomeració. 

 
           Fig.41 Micrografia de la part superior del gresol, prova 6. 
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Taula.19 Resultats de la micrografia presa de la part superior del gresol, prova 6. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 14480 

Arrodoniment 5,1 

 Si primari/% 38,3 

 

En les micrografies de la part central de la prova 6 s’hi troben els mateixos cristalls que 

a la part superior de la prova però aquí amb menys quantitat i de mida una mica inferior 

(fig 42). 

 
                    Fig.42 Micrografia de la part central del gresol, prova 6. 

 

Taula.20 Resultats de la micrografia presa de la part central del gresol, prova 6. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 5474 

Arrodoniment 4,6 

 Si primari/% 15,12 

 

En la part inferior, es a dir, de la part del fons del gresol, figura 43, podem observar 

com el Si apareix mes en forma d’agulles i els blocs grans de la micrografia de la 

part superior han desaparegut, com si haguessin surat cap a la superfície del material 

fos. També s’hi poden veure compostos intermetàl·lics. 
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                   Fig.43 Micrografia de la part inferior del gresol, prova 6. 
 

Taula.21 Resultats de la micrografia presa de la part inferior del gresol, prova 6. 

Mitjana de l’àrea /µm2 1785 

Arrodoniment 2,1 

 Si primari/% 4,38 
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6.7 Prova 7 

En aquesta prova s’ha volgut fer arribar el material en estat líquid total, per comprovar 

si els ultrasons tenen efecte durant el procés de nucleació del material i això produeix un 

efecte afinant. També si aquest fet afavoria aquesta tendència a surar que hem observat 

en els cristalls de Si en les proves realitzades anteriorment.  

Per a realitzar aquest estudi hem escalfat el material fins a una temperatura de 730ºC 

durant un temps de 628 segons  i hem estabilitzat el material durant 3 minuts a dita 

temperatura per així assegurar-nos que aquest estigui en estat líquid. Un cop estabilitzat, 

hem aplicat un tractament ultrasònic amb una potència de 385 W durant tres aplicacions 

de 10 segons cada una. La temperatura final al aplicar els ultrasons ha estat de 664 ºC. 

Seguidament s’ha deixat refredar el material.  

 

    Fig.44 Imatge del tall transversal realitzat després de la prova 7 del material obtingut.  
 

En la imatge extreta de la part mes propera a la superfície del gresol, figura 45, 

s’observa com el silici forma uns cristalls de mida pronunciadament superior als 

observats a les micrografies de les proves realitzades en estat semi sòlid però en nombre 

mes petit degut a la seva mida, això ens podria indicar que les altes temperatures han 

facilitat que el Si s’aglomerés i enlloc de cristalls mes petits es formessin aquets de  

mida molt mes gran. 
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                     Fig.45 Micrografia de la part superior del gresol, prova 7. 

Taula.22 Resultats de la micrografia presa de la part superior del gresol, prova 7. 

Mitjana de l’àrea /µm2 16481 

Arrodoniment 3,6 

Si primari/% 21,84 

 

A la part central de la prova 6, figura 46, es pot comprovar com els cristalls de Si han 

surat i en aquesta zona ja casi no apareixen amb la quantitat i mida que apareixen en la 

part superior, taula nº23. 
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               Fig.46 Micrografia de la part central del gresol, prova 7. 

Taula.23 Resultats de la micrografia presa de la part central del gresol, prova 7. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 4191 

Arrodoniment 2,1 

 Si primari/% 1,38 

 

En aquesta proveta de la part superior de mostra, observem que els cristalls de Si 

tendeixen a surar, deixant la part inferior sense la presència d’aquest component com es 

pot comprovar en la següent sèrie de imatges preses de dita proveta (Fig 47). 
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Fig.47 Imatges preses de la micrografia equivalent a la part superior del gresol de la prova 7, on a) equival a la part 

superior de la proveta, b) equival a la part intermitja i c) a la part inferior. En el que es pot comprovar la disminució 

de cristalls de Si que trobem a la mostra a mesura que ens allunyem de la superfície. 

a) 

c) 

b) 
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De la part inferior de la proveta d’aquesta prova realitzada en estat líquid, figura 48, 

s’ha extret aquesta micrografia en que s’observen uns dels pocs cristalls de Si primari 

que apareixen en tota la proveta ja que aquests han surat i es troben aglomerats a la part 

superior com hem pogut veure a les micrografies anteriors i pràcticament es nul·la la 

seva existència a la zona inferior com es pot observar a la sèrie d’imatges de la figura 

49. 

 

  

                        Fig.48 Micrografia de la part inferior del gresol, prova 7. 

Taula.24 Resultats de la micrografia presa de la part inferior del gresol, prova 7. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 2947  

Arrodoniment 3,1 

 Si primari /% 2,54 
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Fig.49 Imatges preses de la regió equivalent a la part inferior del gresol de la prova 7, on a) equival a la part superior 

de la proveta, b) equival a la part intermitja i c) a la part inferior. On podem observar la inexistència de cristalls de Si 

en totes tres micrografies. 

A) 

B) 

C) 

a) 

c) 

b) 
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6.8 Prova 8 

Per a la realització de la prova nº8 s’han escollit uns paràmetres semblants a la anterior, 

es a dir, una temperatura de aplicació d’ultrasons de 730 ºC, en que el material es troba 

en estat líquid total, i aplicació d’ultrasons en aquest cas fins a una temperatura menor 

com és 610 ºC. L’aplicació dels ultrasons ha estat repetitiva fins a arribar als 610ºC 

desitjats. 

S’ha escalfat el material per tal d’arribar a l’estat líquid fins a 730 ºC durant 600 segons 

i per a assegurar la correcte fosa del material, s’ha estabilitzat aquest a 730 ºC durant 3 

minuts. Un cop passat aquest temps, s’ha aturat la inducció i s’han començat a aplicar 

els ultrasons mentre el material es refredava. Fins a arribar a la temperatura de 610ºC 

s’han aplicat 19 series de 10 segons d’aplicació d’ultrasons cadascuna a una potència 

màxima de 385 W. Un cop el material ha arribat a dita temperatura, s’ha deixat refredar 

el material. En la fig.50 podem observar l’efecte del xuclet en el material obtingut 

després de la prova. 

 

 
Fig.50 Imatge del tall transversal realitzat després de la prova 8 del material obtingut.  

En la part superior del gresol de la prova 8, figura 51, s’hi poden veure cristalls de silici 

de mida considerable que constitueixen un alt percentatge de Si a les imatges 

obtingudes, aquests cristalls prenen formes cuboïdals, amb les vores bastant més 

arrodonides que les dels cristalls de proves anteriors. 
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                  Fig.51  Micrografia de la part superior del gresol, prova 8. 

Taula.25 Resultats de la micrografia presa de la part superior del gresol, prova 8. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 7926 

Arrodoniment 2.4 

 Si primari /% 28,4 

En la zona que equival a la part central del gresol, figura 52, es poden veure com els 

cristalls de Si que s’observen a la part superior aquí son de mida mes petita, amb menys 

quantitat i per tant amb un percentatge de Si primari mes baix. Hi trobem compostos 

intermetàl·lics del tipus AlFeMnSi. 
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Fig.52 Micrografia de la part central del gresol, prova 8. 

Taula.26 Resultats de la micrografia presa de la part central del gresol, prova 8. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 6107 

Arrodoniment 2.4 

 Si primari /% 15,1 

 

A la part inferior del gresol, figura 53, l’existència de cristalls de Si primari ha 

disminuït de forma molt contundent i la mida dels cristalls a mesura que ens anem 

acostant al fons del gresol es cada cop mes petita, els pocs que s’observen prenen 

formes cuboïdals i amb les vores bastant arrodonides. També s’observen compostos 

intermetàl·lics del tipus AlFeMgSi. 
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Fig.53 Micrografia de la part inferior del gresol, prova 8. 

Taula.27 Resultats de la micrografia presa de la part inferior del gresol, prova 8. 

Mitjana de l’àrea/ µm2 2156 

Arrodoniment 1,6 

 Si primari /% 4,65 
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Fig.54 Imatges preses de la regió equivalent a la part inferior del gresol de la prova 8, on a) equival a la part superior 

de la proveta, b) equival a la part intermitja i c) a la part inferior. Podem observar la disminució de la quantitat dels 

cristalls de Si a mesura que ens anem acostant al fons del gresol. 

a) 

c) 

b) 
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Taula.28 Taula resum de resultats de les diferents proves realtzades

 

 

 

Nº 
Prova 

Tº inicial 
US o TMax 

/ºC 

Potencia 
US 
/W 

Tº final 
US o Tmín 

/ºC 

Part 
estudiada 

Àrea 
mitjana 

cristall de 
Si  

/µm2 

Si 
/% 

Arrodoniment 
cristalls 

Àrea mitjana 
cristall de Si 

/µm2 

Arrodoniment 
cristalls 

Prova 
1 

730 - - 

Superior 57829 9,27 9,3 

80261 15 Centre 97853 9,29 16,2 

Inferior 85100 10,66 19 

Prova 
2 

680 - - 

Superior 24615 9,9 3,4   

Centre 40898 8,8 8,6 34627 6,8 

Inferior 38369 18,7 8,4   

Prova 
3 

680 385 665 

Superior 4656 23,8 3,1   

Centre 7789 17,8 3,2 4399 2,7 

Inferior 753 1,9 1,9   

Prova 
4 

680 210 600 

Superior 12239 25,66 3,5   

Centre 488 0,45 1,5 6352 2,1 

Inferior 6329 4,1 1,4   

Prova 
5 

610 385 606 

Superior 9523 19,7 5,7   

Centre 5155 24,3 2,5 5157 3,4 

Inferior 793 2,1 2,1   

Prova 
6 

610 210 660 

Superior 14480 38,3 5,1   

Centre 5474 15,12 4,6 7246 3,9 

Inferior 1785 4,38 2,05   

Prova 
7 

730 385 664 

Superior 16481 21,84 3,6   

Centre 4191 1,38 2,1 7873 2,9 

Inferior 2947 2,54 3,1   

Prova 
8 

730 385 610 

Superior 7926 28,4 2,4   

Centre 6107 15,12 2,4 5396 2,1 

Inferior 2156 4,65 1,6   
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7.  DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

 

7.1.   Resultats morfològics del Si primari a les fusions sense tractament ultrasònic 

La dimensió dels cristalls de Si obtinguts durant les proves sense tractament amb 

ultrasons és molt gran, amb cristalls que es poden visualitzar a simple vista a la proveta. 

L’estudi amb el microscopi de les provetes obtingudes sense l’aplicació dels ultrasons 

(proves 1 i 2), s’ha hagut de realitzat a 25 augments, en comptes dels 100 augments amb 

que s’han treballat les provetes en que s’han aplicat ultrasons. 

El grau de porositat detectada és baix, inferior als valors trobats a la bibliografia per a 

aquests aliatges emmotllats sense l’aplicació dels ultrasons [9]. 

Els cristalls de Si primari adopten una morfologia de tipus flor, amb cristalls gruixuts, 

poligonals o blocs de cristalls i cristalls fins. Les vores i les cantonades de les formes 

del Si primari son contundents tal i com queda demostrat tant a la prova 1 com a la 

prova 2, que son les dues proves en que no s’ha realitzat tractament ultrasònic, aquesta 

morfologia facetada dels cristalls de Si primari és coherent amb la descrita a l’estat de 

tècnica [10].  

Tant la elevada mida dels cristalls, com les irregulars formes preses d’aquests, es 

reflecteixen al valor de l’àrea i de l’arrodoniment dels diferents cristalls estudiats 

respectivament a les proves 1 i 2. Hi ha una gran varietat tan en la mida dels cristalls 

com en la forma, com ho demostra les elevades desviacions de l’àrea mitjana i del grau 

d’arrodoniment ( Taula 29). 

  Taula.29 Resultats obtinguts de les proves realitzades sense aplicació de tractament ultrasonic. 

 

Àrea  /µm2 Arrodoniment 

Mitjana 
Desviació 

estàndard 
Mitjana 

Desviació 

estàndard 

Prova 1 80261 20466 14,8 5,0 

Prova 2 34627 8763 6,8 2,9 
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7.2.   Efecte dels ultrasons en la morfologia del Si primari 

Amb el tractament amb ultrasons el Si primari es distribueix més homogèniament i 

s’afina, desapareixent els cristalls voluminosos i les formes irregular. La morfologia 

dels cristalls passa a ser de tipus vareta gruixuda i de blocs, i les vores es suavitzen, el 

que està d’acord amb la bibliografia consultada [10]. Les anàlisis  qualitatives i 

quantitatives realitzades, revelen que els ultrasons han disminuït la mida dels cristalls 

respecte a la morfologia obtinguda en les proves realitzades sense tractament ultrasònic 

(Fig. 56). Igualment, aquests cristalls de Si primari es troben mes arrodonits que al 

material inicial, sense l’aplicació d’ultrasons (Taula 30).  

Els millors resultats obtinguts per el que fa la mida dels cristalls de Si han estat amb 

l’aplicació dels ultrasons a la temperatura de semisòlid més elevada, de 680 ºC, i amb la 

potència màxima que es disposava de tractament ultrasònic de 385 W durant 30 segons 

d’aplicació, que han estat els paràmetres de la prova 3 (Fig. 55). 

Els resultats han estat similars per a les dues potències aplicades (Fig. 56), no sent 

aquest un paràmetre significatiu per si sol. 

Els cristalls mes arrodonits segons els resultats obtinguts es troben a les proves 4 i 8, 

amb un factor de forma de 2,1 (Fig. 57).  A la prova 4 s’ha aplicat tractament ultrasònic 

a una temperatura en que el material es trobava en estat semi sòlid de 680 ºC, com a la 

prova 3, però en aquest cas la potència ultrasònica es més baixa, de 210 W. En la prova 

8, l’aplicació dels ultrasons ha estat en estat líquid a una temperatura de 730 ºC i a la 

potència màxima de 385 W. En aquesta prova l’aplicació ultrasònica es va realitzar fins 

a que el material fos disminuís a una temperatura de 610ºC i el temps d’aplicació va ser 

6 vegades superior als assaigs precedents. 
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 Taula.30 Resultats obtinguts de les diferents proves realitzades amb tractament ultrasònic. 

 Potència 

/W 

Àrea  /µm2 Arrodoniment 

Mitjana Desviació 

estàndard 

Mitjana Desviació 

estàndard 

Prova 3 385 4399 3525 2,7 0,7 

Prova 4 210 6352 5876 2,1 1,2 

Prova 5 385 5157 4365 3,4 2,0 

Prova 6 210 5197 6530 2,9 1,6 

Prova 7 385 7873 7481 2,9 0,8 

Prova 8 385 5396 2950 2,1 0,5 

 

 

 

 
                              Proves sense tractament ultrasònic. 

Fig.55 Gràfic comparatiu de l’area i de l’arrodoniment dels cristalls de Si de les proves sense UST amb les que s’ha 

aplicat tractament ultrasònic. 
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Fig.56 Gràfic comparatiu de l’àrea i de l’arrodoniment dels cristalls de Si en funció de la potència dels ultrasons 
aplicada.. 

 
Tractament ultrasònic aplicat en estat semi sòlid T: 680ºC 

 Tractament ultrasònic aplicat en estat semi sòlid T: 610ºC 

 Tractament ultrasònic aplicat en estat líquid T: 730ºC 

Fig.57 Resultats detallats obtinguts de l’àrea i de l’arrodoniment en les proves en que s’ha aplicat tractament 

ultrasònic. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 100 200 300 400 500

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Fa
ct

o
r 

d
e

 f
o

rm
a

 

Potència /W 

À
re

a
 /
m

m
2

 

Area Factor de forma

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Prova 3 Prova 4 Prova 5 Prova 6 Prova 7 Prova 8

Area mitjana cristall de Si promig /µm2 Arrodoniment cristalls /promig

   

0

5

0

F
ac

to
r 

d
e 

fo
rm

a 
50

60

70

A
re

a 
/µ

m
2 



ESTUDI DE L’EFECTE DELS ULTRASONS EN LA MICROESTRUCTURA 
D’ALIATGES HIPEREUTÈCTICS ALUMINI-SILICI DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

 

 

75 

 

7.3.   Efecte desgasificador dels ultrasons. 

A les fusions realitzades en aquest projecte no s’hi observen indicis de porositats , que 

es podria atribuir a l’efecte desgasificador que es produeix al aplicar el tractament 

ultrasònic [10].  

Un altre factor que ens ha revelat aquesta desgasificació ha estat el canvi en la 

distribució del Si primari.  

A les proves en que no hem aplicat ultrasons, els percentatges de Si es mantenen en  

totes les diferents zones de la mostra, inclús existeix un efecte de decantació dels 

cristalls, en que destaquen més per el seu percentatge a les parts inferiors del gresol. En 

canvi, a les proves realitzades amb tractament amb ultrasons, l’efecte es completament 

invers, es a dir, trobem que els cristalls suren, ja que el percentatge majoritari d’aquests 

els trobem a la part del gresol mes propera a la superfície, deixant el fons de la mostra 

despoblada (Fig. 58). Aquest fet podria estar provocat per l’efecte desgasificador dels 

ultrasons, en que les bombolles creades d’hidrogen que suren, ajuden a l’ascensió dels 

cristalls de Si i concentrant-los a la part superior del gresol. 

 

 
Fig.58 Gràfic comparatiu del % de Si trobat a la part superior i a la part inferior de les proves realitzades en estat 

semi sòlid. 

A les mostres de les proves realitzades des de temperatures de líquid s’observa un 

fenomen similar (Fig. 59). 
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Fig.59  Gràfic comparatiu del % de Si trobat a la part superior i a la part inferior de les proves realitzades en estat 

líquid. 

 

7.4.   Efecte dels ultrasons a la morfologia de la fase α-Al 

En els aliatges no tractats es pot observar com la fase α-Al es desenvolupa com  a un 

cristall dendrític i la seva llargada pot arribar a ser de 120 µm. Després de l’aplicació 

dels ultrasons, la morfologia d’aquesta fase es substituïda per cristalls més arrodonits, i 

la seva mida es veu reduïda considerablement (Fig. 59). 

 

Tot i que en el present projecte no s’han realitzat anàlisis quantitatives de la mida dels 

cristalls dendrítics que formen la fase α-Al, els resultats que es poden observar son prou 

evidents. A les proves en que no s’ha realitzat tractament ultrasònic s’hi poden observar 

dendrites de una llargada molt pronunciada, en canvi a les proves en que s’han aplicat 

els ultrasons, les dendrites es troben de mida molt mes petita i esbelta.  
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Fig.59 a) Dendrites visualitzades a les proves sense aplicació d’ultrasons. b) Imatge on es pot observar la fase α-Al en 

que les dendrites es troben mes globalitzats a una de les proves realitzades amb ultrasons. 

 

a) b) 
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8.  CONCLUSIONS 

 

1. El tractament amb ultrasons millora la  microestructura de l’aliatge A390, 

reduint la  mida i arrodonint els cristalls de Si primari en totes les proves en que 

s’ha aplicat el tractament. 

 

2. L’aplicació dels ultrasons  provoca un efecte surant dels cristalls de Si primari, 

probablement ocasionat per les bombolles que emergeixen a la superfície a 

causa de la desgasificació de l’hidrogen que pateix l’aliatge durant la seva 

aplicació. 

 

3. Els millors resultats obtinguts per el que fa a la reducció de l’àrea dels cristalls 

de Si s’han obtingut amb la combinació d’aplicar els ultrasons temperatures 

elevades del material (680 ºC) i potències elevades dels ultrasons (385 W) 

 
4. Els millors resultats obtinguts vers l’arrodoniment dels cristalls de Si en estat 

semi sòlid apareixen en aplicar els ultrasons a altes temperatures (680 ºC) i 

potència baixa dels ultrasons (210 W) 

 
5. L’aplicació dels ultrasons des de l’estat líquid afavoreix l’arrodoniment dels 

cristalls de Si primari, però també provoca que aquests siguin de mida més gran. 

 
6. Els ultrasons milloren la microestructura de la fase α-Al de l’aliatge, trencant les 

llargues dendrites, arrodonint-les i afavorint a una estructura mes globular, a 

causa de l’efecte que ocasionen la compressió i la rarefacció en que és sotmès el 

material degut a les vibracions del tractament.  

 
7. Degut als valors tant grans desviació estàndard obtinguts en tots els resultats, es 

dedueix que les provetes obtingudes presenten poca homogeneïtat. 
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9.  PERSPECTIVES  

 

Aquest projecte pretén continuar amb la investigació duta a terme per el Centre de 

Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície vers als aliatges Alumini-

Silici.  

De cara a possibles investigacions, s’ha plantejat la possibilitat de realitzar un estudi 

mes exhaustiu de la fase α-Al dels aliatges Al-Si hipereutèctics, comprovant l’efecte que 

ocasiona el tractament ultrasònic sobre les dendrites d’aquesta fase. Es compararan 

numèricament la seva mida segons les diferents proves realitzades amb el microscopi 

òptic per tal de trobar les condicions mes òptimes per obtenir una estructura globular.  
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10.  PRESSUPOST 

 

 

PERSONAL 

Concepte Hores €/hora Total/€ 

Formació 35 6 210 

Experimentació i 

redacció 
220 50 11000 

EXPERIMENTACIÓ 

Concepte Quantitat Hores Unitats € Total/€ 

Material 3,75kg -- -- 3,5 13,11 

Fusió -- 2 -- 125 250 

Metal·lografia -- -- 20 144 2880 

MEMÒRIA 

Concepte Total/€ 

Despeses d’impremta 55 

 

Subtotal 14408,11 € 

IVA (21%) 3025,7 € 

Preu Final 17433,81 € 
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