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RESUM: La finalitat  d´aquest projecte és estudiar l’efecte dels paràmetres de conformació en estat semi-

sòlid de l´aliatge d´alumini EN AC-46500 (L-2630), mitjançant agitació per ultrasons (US). Gràcies a les 

investigacions en els últims anys, s´ha desenvolupat aquesta nova tècnica de preparació de material que 

proporciona característiques de fabricació per a peces del sector transport entre d’altres, com espessors 

canviants i propietats mecàniques més bones. Actualment les línies de recerca van adreçades a investigar 

nous aliatges per ser conformats en estat semi-sòlid així com estudiar les variables que proporciona aquest 

mètode de preparació per a la conformació. Per això, en aquest projecte s’estudia l’obtenció de la 

microestructura globular, en l´aliatge d´alumini EN AC-46500 (L-2630) , amb l’aplicació d´ones 

ultrasòniques. Les mostres estudiades han estat obtingudes mitjançant un procés experimental, durant el 

qual s´han dut a terme mesures de temperatures, temps d’agitació amb ultrasons i amplituds, s’ha analitzat 

la microestructura de solidificació a través de la microscòpia òptica recolzat de tècniques de anàlisis. 

  

1. Introducció 

La indústria actual de la conformació de metalls,     

demanda la disminució de costos en els processos 

productius, així com la obtenció de components de 

formes complexes, lleugeres i amb bones propietats 

mecàniques. 

 
Usualment les tècniques de processat del líquid tenen 

algun inconvenient  de porositat o micro-porositat, a 

causa la turbulències en l´omplerta del motlle i el gas 

dissolt,  això, comporta  defectes que fan més fràgil el 

material i  escurcen les propietats mecàniques. 

 

Per tal de complir les noves lleis mediambientals 

exigides pel govern, i els requeriments del sector 

metal·lúrgic en obtenir peces i productes d´alta qualitat, 

des de fa uns anys i amb l´aparició de noves tècniques 

en els processos de fabricació, es produeixen peces a 

partir d´una fase semisòlida, aquesta al treballar a 

temperatures inferiors a l´interval líquid-sòlid, actuen en 

la reducció de costos energètics en comparació amb els 

utilitzats normalment. 

  

Els pioners en utilitzar  l´aplicació del conformat  en 

estat semisòlid en la indústria,  van ser Spencer i 

Flemings l´any 1972, al Massachussets Institute of 

Technology (MIT), en l’estudi de cisallament en calent 

o “hot tearing” d’aliatges Sn-15% Pb [1]. Aquests 

autors van observar que la viscositat de l’aliatge 

disminuïa amb l’agitació, fet que van atribuir a que la 

microestructura de l’aliatge deixava de ser dendrítica i 

passava a ser globular. Amb aquest canvi el material 

adquiria propietats tixotròpiques [1].  

 

Dins de la conformació en estat semisòlid, per obtenir 

un llot amb propietats tixotròpiques, podem trobar 

diferents formes de obtindré el material no dendrític 

(globular), mètodes com la agitació mecànica SSTT 

(Semi-solid Thermal Transformation), Agitació 

magnetohidrodinàmica (MHD) [2], i en aquest últims  

molt usada la tècnica dels ultrasons amb avantatges 

sobre les anteriors. 

 

En aquest projecte es pretén continua la investigació 

dels ultrasons en aliatges d´alumini, per tal d´ampliar 

els coneixements dels efectes dels ultrasons en la 

microestructura del material. 

 

2. Mètode experimental 

2.1. Material 

S´ha tractat amb ultrasons  l´aliatge d´alumini-silici de 

segona fosa EN AC-46500 o (L-2630), per obtenir 

microestructures globulars no dendrítiques,  que doni 

sortida al seu ús en la conformació en estat semisòlid, la 

designació simbòlica d’aquest aliatge és Al-

9Si3Cu3ZnFe [3]. La  

Taula 1 mostra la composició en % en pes de l’aliatge. 
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Taula 1.Composició en % en pes de l´aliatge EN AC-46500. 

 

2.2. Equip d’ultrasons 

Per dur a terme, l’experimentació de la aplicació dels  

ultrasons sobre els aliatges d´aluminis, i més en concret 

de l´aliatge EN AC-46500 estudiat en aquest projecte, 

s´ha muntat un equip d´ultrasons (US) (Figura 1), on 

conseqüentment, s´ha procedit a la realització dels 

pertinents processos  amb els diferents aparells i equips 

adequats,  per tal de poder analitzar i estudiar amb 

qualitat i fiabilitat el comportament de l´aliatge. 

 

 
Figura 1. Esquema de l’equip d’ultrasons constituït per: 1 

Generador d’ultrasons, 2.Transductor; 3. Sonotrode; 4. 

Gresol; 5. Forn d’inducció; 6. Alumini fos; 7. Sistema de 

moviment del sonotrode; 8. Termoparell; 9.Control de 

temperatura. 

 

Es va utilitzar un generador d´ultrasons i un sonotrode 

comercial fabricats per l´empresa Mecasònic (Figura 2.a 

i Figura 2.b). Aquest està dissenyat per transformar la 

freqüència elèctrica convencional d’entrada de 50/60 

Hz, a una determinada freqüència de sortida (al voltant 

de 20 kHz), això permet controlar i modificar els 

paràmetres bàsics dels ultrasons. Aquesta freqüència  

transformada la rep directament el transductor que 

s´encarregarà de transformar-la en  freqüència 

mecànica. La freqüència de sortida que produeix el 

generador, la rep directament el transductor, composat 

per un dispositiu piezoelèctric que varia la magnitud a 

causa de l’acció del camp elèctric rebut. El transductor 

enllaça amb el sonotrode mitjançant el booster, que es 

subjecta amb una brida que suporta tot el conjunt. El 

camp elèctric produït pel transductor converteix els 

impulsos en vibració mecànica, el “booster” com 

element amplificador mecànic augmentarà o disminuirà   

l´amplitud de la vibració en el mateix rang de 

freqüències que la rep del transductor. 

A continuació del “booster” s´hi  troba en darrer lloc el 

sonotrode, que estarà constantment en contacte per 

transmetre l´energia vibratòria al líquid a tractar.  

El sonotrode (Figura 2.b) està fabricat amb un aliatge de 

Titani (Ti-6Al-4V), aquest material té el punt de fusió 

suficientment alt per poder fer tractaments aliatges 

d´alumini, hi ha diferents tipus de formes geomètriques 

per sonotrodes, però en el nostre cas s´ha utilitzat 

sonotrode cònic, com es veu a la Figura 2.b,  les 

propietats mecàniques principals son: baix nivell de 

solubilitat en alumini líquid, conductivitat tèrmica 

relativament baixa i resistència a la fatiga. 

 

 
 

Figura 2. Fotografia a) generador i b) sonotrode. 

 
 

Figura 3. Conjunt per fer tractaments amb ultrasons en 

aliatges d´alumini, muntat  al laboratori del CDAL-UPC a la 

EPSEVG. 

L´aplicació del tractament dels ultrasons s´ha dut a 

terme dins d’un gresol ceràmic (Figura 4.a), on s´ha 

obtingut la pertinent mostra solidificada, també s´ha 

utilitzat una conquilla metàl·lica (Figura 4.b), on s´ha 

colat el material tractat amb  la intenció de obtindré una 

altre mostra. Els gresols utilitzats són de carbur de silici 

amb una capacitat de 0,5 Kg d´alumini fos, són usats 

habitualment al CDAL-UPC per fer investigacions i 

altres activitats pels alumnes. 
 

 
 

Figura 4. (a) Fotografies del gresol ceràmic, (b) la conquilla 

metàl·lica, utilitzat al laboratori del CDAL-UPC. 
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2.3. Obtenció dels lingots 

 

Per començar el procés experimental, un cop ja tenim el 

gresol ceràmic amb les peces tallades (Figura 5.a), es 

fon el material amb la utilització del forn d’inducció 

(Figura 3) per tal d´aconseguir  l´estat líquid de l´aliatge 

L-2630. Li apliquem al forn una potència de 300 volts 

per tal de que agafi la temperatura d’escalfament 

estimada, aproximadament 680 ºC (Figura 5.b). 

Seguidament, ja tenim el material en estat líquid, es 

procedeix  a l’aplicació dels US (Figura 5.c i Figura 

5.d). L´aplicació comença des  del refredament dels 650 

ºC, fins les tres temperatures programades a estudiar. Es 

pren el temps d´aplicació del que triga a refredar el 

material des dels 650 ºC fins arribar la temperatura 

desitjada en cada experiment. Un cop s´acaba 

l´aplicació, es deixa refredar, en el cas, d’obtenir el 

lingot en el gresol o es cola en conquilla sense donar 

pas a que es solidifiqui en el gresol. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procés experimental per a la preparació del líquid, 

a) gresol amb les peces tallades del material, b) fusió amb el 

forn d´inducció, c) i d) aplicació dels ultrasons al material. 

 

Per tal de caracteritzar l’efecte dels ultrasons es van 

estudiar tres experiments sense tractar amb US, el 

paràmetres de conformació d’aquest es mostren a la  

 

Taula 2 .  
 

Taula 2. Paràmetres conformació mostres de referencia. 

 

 

En aquest projecte a més de les mostres de referencia, 

s’han obtingut dos tipus de mostres, unes procedents 

d’un gresol ceràmic que es denominaran lingot 

convencional (Figura 6.a) i unes altres colades en una 

conquilla metàl·lica amb forma de bolet (Figura 6.b).  

 

   
Figura 6. (a) Fotografia del Lingot gresol, (b)Fotografia del  

Lingot conquilla,  al CDAL-UPC. 

 

Els paràmetres de conformació de les mostres 

obtingudes per agitació per US es mostren a la Taula 3. 

 
Taula 3. Paràmetres dels experimentes obtinguts per US. 
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650 

585 0 

M4 Gresol 220 78 19.84 120 

M5 Conquilla 220 78 19.84 120 

M6 Gresol 280 111 19.39 101 

M7 Conquilla 280 111 19.3 145 

580 17 

M8 Gresol 230 78 19.41 170 

M9 Conquilla 240 78 19.40 124 

M10 Gresol 280 111 19.39 120 

M11 Conquilla 280 111 19.39 123 

575 20.8 

M12 Gresol 220 78 19.84 170 

M13 Conquilla 240 78 19.40 1712 

M14 Gresol 230 111 19.41 171 

M15 Conquilla 280 111 19.39 1720 

570 49.6 
M16 Gresol 210 78 19.87 170 

M17 Gresol 280 111 19.26 157 

 
 

3. Anàlisi i discussió dels resultats 

 

Els primers passos per a realitzar l´anàlisi  de l´aliatge, 

han sigut conèixer la microestructura de partida 

d’aquest aliatge, en la Figura 7.a es pot observa la 

estructura dendrítica de l´aliatge en estat convencional. 

D´altra banda, a la  Figura 7.b la  microestructura 

Experiment Tipus de 

colada 

To  (ºC) Tf  (ºC) Fs (%) 

M1 Conquilla  680 580 17 

M2 Conquilla  680 575 20.8 

M3 Conquilla  680 570 49.6 

 a) 

 

 

c) d) 

b) 

b) 

 a) 

 

b) 
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globular de l´aliatge EN AC-46500 (L-2630) amb 

l´aplicació dels ultrasons.  

 

 
Figura 7. Micrografies de l’aliatge EN AC-46500  (a) 

microestructura dendrítica, (b)microestructura globular 

obtinguda amb el tractament amb ultrasons. 

 

A continuació, s’estudia l’efecte de les ja esmentades 

variables  en l´aplicació dels ultrasons, analitzant els 

detalls més importants i característics de cadascun, per 

tal de fer aquest estudi s’han triat  els experiments mes 

rellevant per poder treure el màxim rendiment i 

analitzar el comportament de l´aliatge amb el tractament 

realitzat. 

 
Efecte de la temperatura final de l´aplicació 

d´ultrasons. 

 

La temperatura d´aplicació final  dels US juga un paper 

important en la modificació de la microestructura de 

l´aliatge. S´han estudiat diferents temperatures: 

 

 Temperatura final 585  º C 

 Temperatura final 580 º C 

 Temperatura final 575 º C 

 Temperatura final 570 º C 

 

Similar efectes es poden obtenir ocasionalment en 

distintes temperatures, són sempre una màxima 

aproximació al rang de treball en el que s´està 

treballant, difícilment podem saber amb màxima 

exactitud la temperatura final en l´ús dels ultrasons. 

S’ha pogut verificar en el cas del gresol ceràmic, que la 

temperatura de 570 ºC és la que optimitza més el 

tractament, per tant és aconsellable treballar amb altes 

fraccions sòlides. En el cas de l’aliatge colat en 

conquilla metàl·lica, és convenient treballar a 

temperatures properes a la d’inici de la solidificació de 

685 ºC. El cas de gresol ceràmic, és convenient treballar 

amb el material amb una altra fracció sòlida elevada. 

Efecte de l’Amplitud 

És una de les variables que més rendiment s´ha extret, 

s´han determinat 2 tipus d´amplituds: 

 

- Alta (111 μm) 

- Mitja (78 μm ) 

 

Com s´observa en la Figura 8.a i Figura 8.b, l´amplitud 

afecta la microestructura, aplicant-li diferents 

amplituds. 

 

Amb amplitud 78 µm, (Figura 8.a) s`aprecia un 

arrodoniment de les dendrites i formació de glòbuls de 

fase α. Mentre que a la amplitud de 111 µm, (Figura 

8.b) s´observa una microestructura dendrítica, amb un 

trencament aparent de les dendrites s’observa més 

microconstituent eutèctic. 

  

 
Figura 8. Microestructures obtingudes amb diferents 

amplituds i refredament en gresol ceràmic a) 78 µm i b) 111 

µm. 

 

Amb l´interès de aconseguir les millors propietats 

mecàniques del material, i com a principal  objectiu 

d´aconseguir una microestructura globular, es conclou 

que l´amplitud de 78 µm és la que més afecta a la 

microestructura per aquest l´aliatge, tant colat en 

conquilla metàl·lica com solidificat en gresol.  

 

 

 

 

 

a) 

b) 

a) 

b) 
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Distància al sonotrode 

Per analitzar l´efecte de la distància, s´han agafat els 

experiments realitzat en conquilla i s’ha estudiat. 

 

 

Figura 9. Micrografies de les diferents zones de l’experiment 

16 a) posició 3, b) posició 2, c) posició 1. d) esquema de les 

zones d’extracció de la mostra. 

Es determinar la posició 2 la part més afectada per 

l´aplicació dels US en el conjunt dels experiments, a 

causa de la  posició Intermèdia en el gresol, a l´hora de 

rebre la millor qualitat de les ones emeses pels US, 

d´aquesta forma s´observa un notable trencament dels 

braços dendrític i formació d´alguns nuclis globulitzats 

de mida mitja de gra, el silici eutèctic és més fi, 

s’observen alguns compostos  intermetàl·lics, i un 

acabat amb poca porositat en tota la secció de la mosta. 

La posició 3, s´observa una microestructura dendrítica, 

determinant així menor l´efecte dels US que en la 

posició 2, tot i que es veu un alt grau de trencament 

dendrític, però amb poca globulització de la fase Al-α, 

el silici és més fi que a les posicions 1 i 2. 

Es determina que la posició 2,  és la més afectada per 

l´aplicació  dels US, sabent que el gresol té una alçada 

de 70 mm aproximadament, el rang més eficient amb 

una amplitud de 78 µm, és troba en la zona intermèdia 

del gresol, pertanyen als mil·límetres 30 i 40 partint des 

de la base del gresol.  

Per tal de fer aquest experiments tal i com s’ha 

comentat, l’aliatge tractat amb US dins d’un gresol 

ceràmic var ser colat en una conquilla metàl·lica. Al 

colar el material en la conquilla s’està variant la 

velocitat de refredament de l’aliatge i al mateix temps la 

microestructura, també s’aconsegueix minimitzar la 

segregació deguda a l’agitació amb els US, aconseguint 

una major homogeneïtat en la microestructura de 

l’aliatge ( Figura 10.a, Figura 10.b i Figura 10.c). 

Aquesta es una de les diferencies que es produeix 

respecte al refredament en gresol.  

 

 

 
 
Figura 10. Micrografies de les diferents zones de 

l’experiment 5 a) posició 3, b) posició 2, c) posició 1. d) 

esquema de les zones d’extracció de la mostra. 

 

Tal i com mostra la Figura 11.a i  Figura 11.b és 

possible mitjançant un control exhaustiu dels 

paràmetres de procés obtindré una estructura globular.  

 

Tot i tractar-se del mateix aliatge es poden apreciar 

diferencies a nivell microestructural, degudes a la 

diferència en la velocitat de refredament de les dues 

mostres.   

 

L’experiment 5 (Figura 11.a) mostra una 

microestructura formada per fase α globular rodejada de 

microconstituent eutèctic amb un silici fi de mida petita.  

 

L’experiment 16 (Figura 11.b) microestructura formada 

per fase α globular rodejada de microconstituent 

eutèctic amb un silici més gruixut, s’aprecia la 

presència d’intermetàl·lics. 

 

 

a) 

c)  

b) 
d) 

a) 

c)  

b) 

d) 
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Figura 11. Micrografies de l’experiment a) número 5 i b) 

experiment 16. 

 

4. Conclusions 

Les conclusions extretes d’aquest projecte s´han dividit 

en diferents subapartats, amb la finalitat principal de 

poder  estudiar  exhaustivament  els efectes dels 

paràmetres del tractament amb ultrasons, sobre l´aliatge 

d´alumini EN AC-46500 industrialment conegut com L-

2630, i equivalent a l’americà A380. 

Efecte del recipient on solidifica l’aliatge:  

Quan es treballa amb un gresol ceràmic, s´ha comprovat 

que les zones més afectades pels ultrasons són les que 

es troben en la vertical de l´eix del sonotrode, 

observant-se una major afectació a les zones inferiors. 

Per obtenir una estructura globular òptima per la 

conformació en estat semisòlid en mostres que 

solidifiquen en el gresol ceràmic, és convenient 

treballar a temperatures entre  575 ºC i 570 ºC. Mentre 

que en conquilla metàl·lica, és convenient colar el 

metall tractat amb US a temperatura propera a  585 ºC. 

Amplitud 

En l´aplicació dels ultrasons la variable més important 

que determina l´eficiència és l´amplitud, s´han estudiat 

dues , Alta (111 μm) i Mitja (78 μm ). 

L’amplitud de 78 µm,  és la més apropiada a l´hora 

d´obtenir una microestructura globular. Per aquesta 

amplitud s’assoleix una microestructura globular, per 

temperatures compreses entre 575 ºC i 570ºC si la 

solidificació és en gresol ceràmic, i de 585 ºC si es 

produeix en conquilla metàl·lica. 

L’ alta amplitud de 111 µm no és eficient per obtenir 

una estructura globular. 

Temperatura  Final  

L’interval de temperatures d’aplicació dels US són 

determinants en la microestructura final del material. 

La temperatura final d´aplicació dels ultrasons és 

crucial,  i una de les variables més importants si es vol 

obtenir una estructura globular, en el cas del gresol, és 

millor treballar per una alta fracció sòlida a una 

temperatura de 570º C, i en el cas del colar en conquilla 

metàl·lica, és millor aplicar ultrasons a l´aliatge a la 

temperatura de 585º C. 

Concloent es pot dir que s’han obtingut una 

microestructures de fase α globulars rodejada de 

microconstituent eutèctic en l’aliatge de segona fusió 

L-2630, mitjançant l’agitació per ultrasons, tant en 

gresol ceràmic com en conquilla metàl·lica. Les 

millors variables en l´aplicació dels ultrasons per 

obtenir una microestructura globular son: 

-Temperatura d’inici del tractament amb US de 650 ºC. 

-Temperatura final de l´aplicació dels US de 570º C (en 

gresol) i 585º C (en conquilla metàl·lica). 

-Amplitud de 78 µm. 

 

6. Agraïments 

L’autor d’aquest projecte, vol agrair l’ajuda i 

col·laboració a tots els membres del Centre de Disseny 
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(CDAL), de la EPSEVG, i especialment al Dr. Sergi 

Menargues   per la seva dedicació a la direcció d’aquest 

projecte. 
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