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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. 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. 

Paraules clau (màxim 10): 

 

Alumini EN AC-46500 L-2630 Ultrasons 

Microestructura Globular Solidificació Semi-sòlid 

A380    
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Glossari  

CDAL: Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superficies 

SSM: Conformació estat Semi-sòlid 

MIT: Massachussets Institute of Technology 

TC: Thixocasting. 

NRC: New Rheocasting. 
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2. PREFACI 

2.1 Origen del projecte 

La pròpia inquietud sobre la ciència dels materials, va ser l´origen pel qual em vaig decidir a 

demanar una proposta de projecte fi de carrera al Departament de Ciència dels Materials i 

Enginyeria  Metal·lúrgica (CMEM). Tot seguit al Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i 

Tractaments de Superfícies (CDAL), em van oferir continuar la investigació iniciada en el 

camp de la conformació en estat semi-sòlid, mitjançant agitació per ultrasons amb un aliatge 

d´alumini de segona fosa, per tal d´ampliar i reforçar els coneixements obtinguts  en 

anteriors treballs acadèmics amb els aliatges de primera fosa A356 i A367. 

2.2 Objectiu del projecte 

El principal objectiu del projecte, és estudiar els paràmetres de conformació de l´aliatge EN 

AC-46500 per obtenir una microestructura alfa globular (α) en estat semi-sòlid, mitjançant 

l’agitació del metall fos amb ultrasons, amb el conseqüent trencament de les dendrites, i 

obtenció de la fase desitjada, per tal d´obtenir l´estat que permeti de forma fàcil i eficaç 

obtindré un llot semi-sòlid en estat òptim per a ser injectat o colat. 

2.3 Motivació 

Una de les principals motivacions per les quals m’he inclinat per demanar al CDAL un 

projecte, es perquè abans de començar a Vilanova i la Geltrú a estudiar la E.T.I. Mecànica, 

ja tenia coneixements tècnics de l’assignatura de materials, a causa del Cicle Formatiu de 

Grau Superior, on ens van recalcar que si posteriorment de acabar el cicle, volíem anar a la 

universitat, hauríem de tenir una bona base de la ciència dels materials. 

2.4 Requisits previs 

Els primers passos per a poder dur a terme el projecte va ser entendre la finalitat del  mateix, 

fer una  recerca bibliogràfica acurada, així com  llegir informació sobre els aliatges i més en 

concret sobre les característiques tècniques d´aquest i el seu procés de conformació en 

estat semi-sòlid.  
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D´altra banda el CDAL em va  formar en les tècniques, processos i mètodes a utilitzar, per 

dur a terme una correcta experimentació, afegint també els coneixements dels equipaments 

que s’han de fer servir per a fer els procediments experimentals.  
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3. ESTAT DE L’ART 

3.1 Tractaments tèrmics sobre els aliatges d´alumini 

Per obtenir les propietats òptimes de l’alumini i els seus aliatges, generalment és necessari 

sotmetre´ls a tractament tèrmics [ALU01].  

 

Un tractament tèrmic és un procés industrial de millora les propietats mitjançant el control 

de les temperatures, temps de permanència i les velocitats de refredament. 

Quan s´aplica a aliatges d´alumini, el terme de tractament és refereix usualment, a les 

operacions emprades per incrementar la resistència i la duresa dels aliatges de forja o de 

moldeig endurible per precipitacions. 

 

Per a que un aliatge presenti enduriment per envelliment, el requisit fonamental és que des 

d’un principi presentin solubilitat creixent de solut d´una segona fase, també a mesura que la 

temperatura augmenta l´aliatge trempat ha de contenir més solut a temperatura ambient que 

en estat d’equilibri, solució sobresaturada, estable, i amb tendència a precipitar l´excés de la 

segona fase. Si l´aliatge compleix aquest requisit, podrà ser susceptible a rebre tractament 

tèrmics per aconseguir l’enduriment per precipitació [GAR10]. 

 

El diagrama de fases alumini-silici, indica que a la temperatura de 580 ºC hi ha més  fracció 

sòlida que a la temperatura de posada en solució del tractament  tèrmic T6 ( 520-530 º C ). 

Així aquests aliatges conformats per SSM poden ser tractats amb T4, T5 i T6 obtenint millors 

resultats que en les conformades per colada en conquilla degut, probablement, a la reducció 

de porositat i millora de la microestructura  [MTE05]. 

 

Amb el tractament tèrmic aconseguirem modificar microscòpicament la estructura interna 

dels metalls o metalls no fèrrics, produint les transformacions del tipus físic, canvis de 

composició i propietats permeten aconseguir el següents objectius tèrmics [MTE05]. 

 

 Estructura de millor duresa i maquinabilitat. 

 Eliminar tensions internes i evitar deformacions després del mecanitzat. 

 Estructura més homogènia. 

 Màxima duresa i resistència. 

 Variar algunes propietats físiques. 
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És molt important sotmetre les peces a un bon tractament tèrmic, un tractament defectuós 

pot tirar per terra tot el bon treball de disseny. 

 

A l’hora de realitzar un tractament tèrmic és important controlar els següents paràmetres 

[APU08]: 

 

1. La temperatura del tractament tèrmic per evitar arribar a zones de 

 temperatures crítiques, com podria ser la temperatura de 

 fusió o de recristal·lització. 

2. El temps de tractament ja que una durada no òptima pot provocar  

 canvis estructurals i reaccions. 

3. L´atmosfera controlada o al buit per evitar oxidacions. 
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3.2. Efectes dels elements d´aliatge en els tractaments tèrmics 

T5 iT6 

 

Els elements d´aliatge que trobem en la composició dels aliatges d´alumini de forja o de 

moldeig estan en grups molt diversos. Es poden distingir en tres categories [LEI03] : 

 

a) Elements d´adició més elevada com són el coure, magnesi, manganés, silici i zinc, 

on la seva composició varia en % en cada aliatge. 

 

b) Elements d´adició inferior, el contingut no supera mai un 1 %, com pot ser el crom, 

ferro, níquel i cobalt. 

 

c) Elements d´adició especial, normalment no superen el 0,5% i són destinats per 

aliatges amb un ús particular, elements com són l´antimoni, beril.li, plom, estany i la plata. 

 

elements d´aliatge més importants: 

 

 Silici:  

L´efecte de silici en els aliatges d´alumini és la millora de les propietats de fosa, 

incrementant la fluïdesa del material  proporcionant-li una elevada colabilitat [GIL01]. 

 

 Magnesi: 

El magnesi és la base del enduriment i resistència en els tractaments tèrmics dels aliatges 

de Al-Si. El Mg s´addiciona per a produir la formació de precipitats  coherents dels 

components intermetàl·lics Mg2Si. El grau d’enduriment depèn de la quantitat d´elements 

enduridors en solució sòlida, i en forma de precipitats. La fase d’enduriments Mg2Si mostra 

un útil límit de solubilitat que correspon  aproximadament al 0.70% Mg [ALT98]. 

En els aliatges de la família de Al-Si d´alta resistència, s´utilitza magnesi en un rang entre 

0.40 i 0.070% [ALT98]. 
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 Coure: 

El coure és una de les addicions més important en l´alumini. Sovint s'utilitza com un element 

complementari, ja que ajuda l'enduriment del metall [PAR96]. 

 

La taula 3.1 mostra la designació dels tractaments tèrmics T4, T5, T6 segons la Aluminium 

Association. 

 

Taula 3.1 Designació dels tractaments tèrmics [ALU01]. 

 

Tractament T5: 

 Tremp en procés  

 Envelliment artificial 150-180 ºC durant  2-8 hores. 

 

Tractament T6: 

 Posta en solució 520-530 ºC durant 2-8 hores. 

 Refredament en aigua a 20-80 ºC. 

 Envelliment artificial 150-180 ºC durant  2-8 hores. 

 

Efectes als tractaments tèrmics provocats pels elements aliatge 

 

La condició T6 que s'aplica a moltes peces d'alta resistència i per la seguretat de l'alumini. 

Inclou la posta en solució del tractament tèrmic, seguit pel refredament en aigua i un 

envelliment artificial a una  temperatura elevada. L´interval de temps recomanat pel 

tractament tèrmic T6, es dóna partir de 2-12h a un nivell de temperatura molt a prop de la 

temperatura de sòlids. 

 

No obstant això, les normes dels tractaments tèrmics per aliatges d'Al-Si que s'utilitzen 

actualment, van ser desenvolupades fa diverses dècades i s'han anat restaurant i modificant  

T4 Tractament de posta en solució, envelliment natural. 

T5 Refredament des de una temperatura elevada en el procés de conformat i 

envelliment artificial (tractament tèrmic de precipitació). 

T6 
Posta en solució i envelliment artificial. 
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per adaptar-se a la pràctica actual de la fosa. A causa de la influència de la modificació de la 

taxa de esferoidització, els temps de solució llargs utilitzats en la majoria de les foses pot no 

ser necessària quan l'aliatge es modifica correctament. 

 

Els resultats d'experiments d ´esferoidització del silici, en una modificació dels aliatges d´Al-

Si esferoïdals, es troba a  les temperatures entre  500 º C <T <540 º C. L'efecte de 

esferoidització únic en les propietats mecàniques, és objecte de la denominació del 

tractament amb silici de esferoidització o SST abreujat [OGR02].  

 

3.3 Conformació d´aliatges d´alumini en estat semi-sòlid    

3.1.1 Introducció. 

 

Avui en dia, podem confirmar la importància d’aquestes tècniques de conformació, però tot i 

tenir els seus antecedents als anys 1972 aproximadament, no va ser fins el 1990 que es va 

prendre consciència de les potencials avantatges que oferia la conformació en estat semi‐

sòlid. És van dur a terme uns assaigs industrials que demostraven la viabilitat de les 

tècniques emprades per la conformació en estat semi‐sòlid, i que es podien dividir en dos 

tipus: 

Thixocasting i Rheocasting. Aquestes dues tècniques de conformació foren clarament 

diferenciades, ja que en el Thixocasting s’havia d’escalfar un lingot amb una estructura no 

dendrítica per a l’obtenció del llot semi‐sòlid que posteriorment podia ser conformada. En 

canvi, el Rheocasting, estava basat en l’agitació constant durant la solidificació d’un material 

que es trobava en semi‐sòlid per proporcionar una estructura no dendrítica. Aquest material 

era dipositat directament en un motlle per obtenir un producte totalment acabat i amb unes 

propietats millorades respecte els mètodes convencionals [MEN05]. 

 
Obtenció de l´estructura globular: 

 

Per obtenir una estructura globular, el que bàsicament cal fer és transformar la típica 

estructura dendrítica de solidificació en una estructura globular [LEI03]. 
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Per aconseguir aquest fenomen es necessita destruir l’estructura dendrítica de solidificació, 

mitjançant l’acció de les forces de tall generades per l’agitació. En la condició inicial 

d’agitació hi ha un creixement dendrític del sòlid. A major agitació i major temps 

transcorregut en estat semi-sòlid, major és la tendència a formar dendrites equiaxials, 

rosetes i eventualment per un procés d’engrossiment i maduració d´esferoides densos 

(Figura 3.2).  Aquest procés de globulització és irreversible i produeix una disminució de la 

viscositat [LEI03]. 

 

Figura 3.1 Evolució microestructural d’un lingot de Rheocasting durant la solidificació amb 

agitació. 

 
L’obtenció d’estructures globulars mitjançant la destrucció de l’estructura dendrítica de 

colada, pot ser aconseguida mitjançant l’aplicació de diferents tècniques, tals com: 

 

 Refinació de la mida de gra mitjançant l´addició d’inoculats al bany fos. Obtenint una 

estructura de gra equiaxial (no dendrític). 

 Fusió parcial d’un material prèviament deformat en fred i recristal·litzat. 

 Mètodes d’agitació mecànica, magnetohidrodinàmica o ultrasònica del fonent durant 

la solidificació. 

 Atomització i deposició sobre el substrat (Procés Osprey). 

 Tècniques d’agitació passiva es fa utilitzant un aparell de mesclat estàtic, la 

geometria del qual assegura esforços de tall en el fluid durant la solidificació. 

El gran impuls que ha experimentat la recerca i desenvolupament de tecnologies d’obtenció 

d’estructures no dendrítiques, es deu a la notable millora de propietats mecàniques dels 

a)      b)      c)         d)          e) 

    

     -Velocitat de tall creixent 

     -Temps creixent 
     -Velocitat de refredament decreix 
 
a) Fragmentació dendrítica  d) Roseta coalescida 
b) Creixement dendrític  e) Esferoide 
c) Roseta 

 

  

   Evolució en l´estructura Rheocasting 
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productes acabats i l’estalvi energètic en els processos de fabricació, a causa de la 

disminució de les temperatures de treball [LEI03]. Els processos anteriorment descrits poden 

competir favorablement amb altres que involucren tractaments termomecànics o producció 

d´aliatges d´alumini per via pulvimetal·lúrgia [BUS07].       
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3.1.2  Tècniques per obtenir estructura  globular 

 

Aquestes tecnologies permeten obtenir material amb una microestructura tixotròpica, on hi 

ha una fase principal  no dendrítica o globular de grans fins, distribuïts uniformement en una 

matriu amb un punt de fusió més baix. 

 

La producció de material tixotròpic pot partir d´un aliatge líquid a través d´una solidificació 

controlada baix condicions  específiques o del estat sòlid mitjançant una  forta deformació 

plàstica i de recristal·lització [FAN02]. 

 

A continuació,  es resumeixen les característiques bàsiques de la tècnica disponibles per a 

la producció del material no dendrític. 

 

SIMA (Strain Induced Melt Activated) 

 

L´aliatge obtingut per colada contínua, és extret en calent i sotmès a un procés de          

deformació en fred. Amb aquest procés, s´indueixen dislocacions al voltant de tota 

l´estructura del material, on és produirà la globulització de la fase α en l’escalfament per 

aconseguir un estat semi-sòlid. Al aconseguir la temperatura del semi-sòlid, es mantindrà 

l´aliatge en aquesta temperatura el temps necessari per a que la globulització de les 

dendrites de fase α. 

 

Aquest procés posseeix dificultats per obtenir una estructura fina per la seva mida de gra 

[CZE08]. 

 

SSTT (Semi-solid Thermal Transformation) 

 

L’obtenció d’una estructura globular, pot aconseguir-se mitjançant un escalfament de la 

estructura dendrítica fins a la temperatura de semi-sòlid, mantenint aquesta temperatura el 

temps suficient per obtenir una estructura globular. 

 

Aquests aliatges solen tenir una mida de gra inicial elevada, per això les transformacions de 

fase necessiten més temps en el procés SIMA.  
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Segons la mida de gra inicial que tingui l´aliatge (obtingut per colada), la microestructura 

pateix diferents processos [CZE08]: 

 

 En estructures amb una mida de gra entre 70 i 100 μm, la dendrita amb freqüència 

es converteix en una partícula esferoïdal després d’haver sigut fosa  parcialment.  

 Els aliatges amb una mida de gra més gran que la del marge, la dendrita es 

converteix en dos o més partícules de gran mida de gra i morfologies irregulars. 

 Una microestructura inicial (prèvia el escalfament) poc homogènia, dóna com a 

resultat una  falta de homogeneïtats en la estructura globular obtinguda per fusió 

parcial. Aquestes homogeneïtats s´intensifiquen a mesura que el diàmetre de gra 

augmenta.   

 

Spray Forming 

Un fluid de material fos és atomitzat en gotes líquides per un injector de gas inert d´alta 

pressió. Aquestes gotes són refredades i es condueixen fins a un suport giratori on es 

condensaran. Durant aquest procés el material en estat líquid es solidifica creant una  

microestructura equiaxial. 

Aquest procés té l’avantatge de controlar la mida de gra i la porositat obtinguda en la 

microestructura. La Figura 3.3 ens mostra l´esquema del procés Sprayforming. 

 

Figura 3.2 Sprayforming [CHI05]. 
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Agitació mecànica 

 

Consisteix en agitar mecànicament un metall líquid durant el procés de refredament, 

utilitzant cambres de vuit o en atmosfera inert per a reduir l´aire atrapat.  

Podem veure l`esquema d’una màquina d agitació mecànica a la Figura 3.4. L´agitació 

cisalla la microestructura principal al fer-la girar, produint un efecte estabilitzador sobre la 

inestabilitat morfològica  de la interfase sòlida i líquida promovent el creixement globular 

[TAO06]. 

 

El principal problema són els aliatges amb elevat punt de fusió perquè poden fer mal bé el 

gresol. A més, és un procés difícil de controlar i amb baixa productivitat [KAN97]. A la Figura 

3.4 es detalla l´esquema amb els components d’una màquina d´agitació. 

 

Figura 3.3 Esquema d’una màquina d´agitació mecànica: (1) Suport motor; (2) Injector de 

gas Argó; (3) Agitador; (4) Aliatge d´alumini semi-sòlid; (5) Termoparell; (6) Motor; Protector; 

(8); Resistències; (9) Gresol [KAN97]. 

 

Agitació electromecànica “Magneto hydrodynamic stirring” (MHD) 

 

Permet produir llots amb estructura no dendrítica i tenen com avantatge el que sols existeix 

un contacte físic entre el material i el recipient. 

 

Aquest mètode genera una elevada cisalladura mitjançant un camp de rotació 

electromagnètic. L´agitació és produeix en el fons del contenidor del líquid que prèviament, 
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s´ha filtrat i desgasificat per a eliminar la contaminació [MTE05]. La transmissió de calor, a 

través de la paret del motlle, es controla amb un embolcall  d´aigua al voltant del motlle que 

produeix la refrigeració. 

 

Hi ha tres sistemes d´agitació  electromagnètica, el vertical, l’horitzontal i l’ helicoïdal, que és 

una combinació entre el vertical i l’ horitzontal. Una representació  gràfica dels tres models 

es pot veure a la figura 3.5. El mètode horitzontal té un avantatge de major eficàcia 

econòmica, mentre que el mètode vertical té el seu avantatge en els grans diàmetres. 

L´agitació helicoïdal es fa servir tan en colada vertical com en colada horitzontal [FAN02]. 

 

       AGITAT ELECTROMAGNÈTIC 

a) Model corrent vertical      b)Model corrent vertical       c) Model corrent helicoïdal 

   (paralel a l´eix de fosa)   (al voltanta de l´eix de fosa)         (combinació a+b)     

 

Figura 3.4 Mètodes d´agitació electromagnètica: a) agitació vertical, b) agitació horitzontal, 

c) agitació helicoïdal. 

 

Agitació amb Ultrasons 

S’aconsegueix el llot semi‐sòlid a partir d’agitació ultrasònica. El tractament ultrasònic de 

metalls fosos pot produir la barreja de metall amb microestructura fina no dendrítica i 

homogènia que permet el seu tractament SSM [PAU12]. 
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La vibració ultrasònica per fer la barreja semi‐sòlida és un mètode relativament nou en la 

transformació de metalls semi‐sòlids i es necessiten fer profundes investigacions sobre 

els principis bàsics i aplicacions d’aquest procés. 

 

Aquest procés es fa amb un aparell que consta d’un generador d'ultrasons, un 

transductor, un forn de calefacció i un control de temperatura PID com a més importants. 

La potència màxima del generador d'ultrasons és d'1,2 kW i la freqüència de vibració és 

de 20 kHz. El temps de vibració, la relació treball‐descans i el poder dels ultrasons pot ser 

ajustat pel generador d'ultrasons. La relació treball‐descans de la vibració, es defineix 

com la relació del temps de descans a intervals de temps d'ultrasons en un cicle de la 

vibració ultrasònica. 

 

 

Figura 3.5 Esquema de la distribució d’ones que es produeix amb el tractament 

d’ultrasons. 

 

 

Sonotrode  

Gresol 

Metall fos 
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4. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

4.1 Material utilitzat: Aliatge Alumini EN AC-46500 (L-2630) 

 

En aquest Projecte Final de Carrera s´ha utilitzat l´aliatge EN AC-46500 o també  l’anomenat 

L-2630 que el situem en el diagrama binari Al- Si (Figura 4.2),  amb un contingut  base 

d´alumini  i una franja de  8 a  11 % de contingut silici com a elements principals. 

 

Les principals fases presents en el aliatges del sistema  Al- Si són grans de solució sòlida Al-

α [SUA07], rodejats d’una fina capa eutèctica en la que es detecten  compostos 

intermetàl·lics com  CuAl2, Al Fe, α-Al Fe Si [MEN12]. 

 

L´aliatge EN AC-46500 amb designació simbòlica Al-9Si3Cu3ZnFe és un aliatge de segona 

fosa [ARAL]. La figura 4.1 ens mostra la micrografia de l´aliatge EN AC-46500.  

 

  

Figura 4.1 Micrografia de l´aliatge EN AC-46500.  

 

 

 

 

 

La taula 4.1 mostra l’equivalència de normes i nomenclatures per a cada país de l´aliatge 

estudiat. 

CuAl2  

 

Al Fe Mg Si 

Al Fe Si 

 

Grans Primaris de Fase Al-α 

 

Silici 

 

Al Cu Fe Mn 
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Taula 4.1 Equivalència de nomenclatures que rep l´aliatge [FUN12]. 

 

L´aliatge L-2630 és un dels aliatges d´alumini més utilitzats en la indústria de la foneria, 

degut a que combina unes excel·lents propietats mecàniques amb un cost moderat, en 

comparació amb altres aliatges.  

 

Pel que es refereix a foneria injectada, aquest aliatge es caracteritza per la seva gran 

colabilitat per la seva estanqueïtat i per la seva gran resistència a la ruptura a temperatures 

elevades. Degut al seu contingut en silici (Si) el qual varia entre un 8 % i un 11% té 

tendència a ser abrasiu. [FOR07]  La composició química de l´aliatge la trobem a la taula 

4.2. 

Taula 4.2 Composició química en % en pes de l´aliatge EN AC-46500 [FUN12]. 

 

Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Sn Al 

8 a 11 1,3 2 a 4 0,55 0,05 a 0,55 0,6 3 0,35 0,25 Resta 

 

La presència de elements com el titani i estany modifica la microestructura d´aquest aliatge. 

L’addició de titani provoca l´augment de la fracció en volum i afinat de la fase Al-α, l´estany  

promou per un lloc, canvis en la morfologia transformant-la  en globular i d´altra banda, 

indueix una disminució en la mida dels cuboides de silici i un augment de la fracció de la 

fase Al-α. Aquest canvis milloren substancialment les propietats mecàniques de les peces 

fabricades a partir d´aquest aliatges. S´aconsegueixen augments de la resistència mecànica, 

ductilitat i tenacitat. Tot això comporta  als investigadors  a tractar de millorar la seva 

microestructura en particular la de l´aliatge eutèctic, àmpliament utilitzat en la indústria del 

automòbil [SUA07]. 

Degut al seu gran interval de solidificació (100ºC) l´aliatge L-2630 disposa de un major 

temps per omplir el motlle, amb lo qual es poden colar peces de grans diferències 

d´espessors i de formes complexes. Això també beneficia en l’aparició de turbulències a 

País Espanya G. 

Bretanya 

Alemanya Japó EE.UU 

Norma   (UNE) (BS) (DIN) (JIS) (AA) 

Nomenclatura EN AC-46500 LM 24 G-AlSi9Cu3 ADC 10 380 
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l´hora d´omplir el motlle, hi haurà més riscos de que apareguin xuclets o porositat a la peça 

[CAM10]. 

 

L´efecte del silici en els aliatges d´alumini és la millora de les propietats de fosa, augmentant 

la fluïdesa del material i proporcionant una elevada colabilitat. 

 

El rang òptim de silici depèn del procés de fosa per exemple, per processos amb un 

refredament lent (sorra, guix) el rang està entre un 5 i un 10%, per a motlles permanents 

entre un 7 i un 9% i en motlles entre un 8 i un 12%. Aquestes dades són recomanades i es 

basen en la relació entre la velocitat de refredament, la fluïdesa i l´efecte del percentatge 

eutèctic [BLA04]. 

Aquest aliatge té un notable contingut de silici, el diagrama alumini-silici de la Figura 4.2 així 

ens ho mostra, la franja en tant per cent de silici està molt a prop del punt eutèctic. 

 

 

  Figura. 4.2 Diagrama d´equilibri  Al-Si [BLA04]. 

 

α-Al + Si 
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Aquest aliatge posseeix una mal·leabilitat excel·lent i una resistència a la corrosió moderada 

degut al seu contingut de coure (Cu), a lo que es refereix a la soldadura no s´aconsella el 

seu ús.  

L´aliatge L-2630 s´utilitza en una amplia gamma de sectors: automobilístic, aeronàutic, 

industria pesada i ferreteria [FOR07]. 

 

La taula 4.3 mostra les propietats físiques més rellevants [MAT12] amb un breu comentari 

sobre les característiques més importants, per les quals és un dels aliatges més sol·licitats 

per les indústries. 

 

Taula 4.3 Propietats físiques i mecàniques de l´aliatge A380 [MAT12]. 

 

Propietats  físiques Mètric Comentaris 

Densitat  2.74 cm
3 

 

Resistència a la tracció, última 324 MPa típic 

 

Resistència a la tracció, 

Rendiment 

159 MPa Valor típic 

Allargament a la ruptura 4.00 % en 50 mm 

 

Mòdul d´elasticitat 71.0 GPa En tensió, mòdul elàstic en 

compressió és típicament 

d'aproximadament 2% més 

alt per als aliatges d'alumini. 

 

Relació de Poisson 0.330  

 

Maquinabilitat 50 % Escala 0-100 (100 = millor) 

 

Mòdul de tall 26.5 GPa  

Resistència a tallant 195 MPa Estimació de resistència a 

la tracció 

Propietats tèrmiques Mètric Comentaris 

Calor de fusió 389 J/kg  

CTE, lineal  21.1 µm/m·°C 

Temperatures 20.0 - 100 °C 

Mitjana 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=43&fromValue=2.74
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=324
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=159
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=71.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=26.5
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=195
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=64&fromValue=389
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=5&fromValue=21.1
http://www.matweb.com/search/GraphConditionalData.aspx?matguid=5f92a8f7d6ad416c8ce9398cae14a363&propid=182&sigid=1
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Propietats  físiques Mètric Comentaris 

 22.7 µm/m·°C 

Temperatura 250 °C 

Estimat a partir d'altres 

tractaments tèrmics 

Capacitat de calor específic 0.963 J· Kg  

Conductivitat tèrmica 109 W/m·K Estimat a partir d'altres 

tractaments tèrmics 

Punt de fusió 538 - 593 °C  

Sòlid 538 °C  

Líquid 593 °C  

Propietats de 

processament  

Mètric Comentaris 

Temperatura de fusió 649 - 760 °C  

Temperatures de recuit 177 - 260 °C Alleugeriment de recuit, 

mantenir a temperatura de 

4 a 6 hores, refredar l'aire 

en calma 

 

260 - 371 °C Per major ductilitat, 

mantenir a temperatura de 

4 - 6 hores, forn fresc, forn  

fred o aire en calma 

Temperatura de colada 635.0 - 704 °C Fosa 

  

 

 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=5&fromValue=22.7
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=65&fromValue=0.963
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=136&fromValue=109
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=538
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=593
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=538
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=593
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=649
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=760
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=177
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=260
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=260
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=371
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=635.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=704
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4.2 Equips de laboratori 

Per poder continuar i ampliar la investigació de l´aplicació dels tractaments 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 4.3) 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 4.3 Esquema de l’equip d’ultrasons.  

 

La Figura 4.3 mostra un esquema de l’equip, constituït pels següents elements: 

1. Generador d’ultrasons 

2. Transductor 

3. Sonotrode 

4. Gresol 

5. Forn d’inducció 

6. Alumini fos 

7. Sistema de moviment (pujada/baixada) del sonotrode 

8. Termoparell 

9. Control de temperatura 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

9 

 

8 
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Generador d´ultrasons 

Entre els aparells utilitzats en l´equip del  laboratori d’assajos, trobem el generador 

d´ultrasons comercial (Figura 4.4) fabricat en l´empresa Mecasònic. 

 

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 li 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 potència màxima que pot aplicar és de 2500 W i una freqüència de 20 kHz, pel que fa 

a paràmetres de l´equip: 

 Potència d’entrada: es pot controlar. Està estretament lligada amb l’amplitud. 

 Potència útil instantània: és una conseqüència del medi que s’està tractant. 

 Freqüència: el generador pot treballar entre 19,2 i 20,3 kHz. Es regula 

automàticament. 

 

 

              Figura 4.4 Fotografia del Generador d’ultrasons (Mecasònic). 

 

La freqüència de sortida que produeix el generador la rep directament el transductor (Figura 

4.5a), composat per un dispositiu piezoelèctric que varia la magnitud de la freqüència a 

causa de l’acció del camp elèctric rebut. El transductor enllaça amb el sonotrode 

mitjançant el booster (Figura 4.5b) que es subjecta amb una brida (Figura 4.5c) la qual 
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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. A la Figura 

4.6 és reflexa gràficament en un esquema generador-transductor-booster-sonotrode. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5  a) Fotografia         b) Booster    c) Brida subjecció  

          Transductor 
 

 

Figura 4.6 Esquema generador-transductor-booster-sonotrode [PAU12]. 

 
Per finalitzar el conjunt ens trobem el sonotrode cònic (Figura 4.7), està connectat al 

“booster” i  és l´encarregat de transmetre les ones ultrasòniques al material, ones que 

produeixen oscil·lacions mecàniques en el sonotrode que es transfereixen al material ja 

estigui en estat líquid o semi-sòlid. 
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El sonotrode està fabricat amb un aliatge de Titani (Ti-6Al-4V), aquest material té el punt de 

fusió suficientment alt per poder fer tractaments aliatge 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 4.7.  Les propietats mecàniques principals son: baix nivell de 

solubilitat en alumini líquid, conductivitat tèrmica relativament baixa i resistència a la fatiga.  

 
 

Sonotrode Cònic (Ø 40‐20 mm) 

Rang amplituds: 32‐111 μm 

            

 Figura 4.7 Dimensions del sonotrode cònic [PAU12] . 

En la Figura 4.8 podem observar objectivament el muntatge en conjunt del sonotrode amb 

les tres parts que el composen ja esmentades anteriorment. Veiem que estan roscades 

interiorment per un espàrrec i unides a contra-femella. 

  

Figura 4.8 Muntatge conjunt Sonotrode [PAU12] . 
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A la Figura 4.9 fotografia observem el conjunt del sonotrode muntat al laboratori del CDAL-

UPC. 

 

Transductor  

 

Brida subjecció 

Suport mòbil 

 

Sonotrode 

Gresol 

Bobina  

 

Figura 4.9 Conjunt Muntat al CDAL-UPC. 
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Forn d’inducció 

 
Per poder fondre l´aliatge d´alumini s´ha utilitzat el forn d´inducció de la marca Ambrell i 

model Ekoheat (Figura 4.10a). 

És un forn d´alta freqüència composat per dos estacions d´escalfament de diferents 

diàmetres en la bobina, de les quals nosaltres utilitzarem  la de diàmetre gran (Figura 

4.10b), un cos o torre principal amb displays i botonera. Finalment utilitzarem el software 

instal·lat al PC (Figura 4.10c)  per on realitzarem les accions de variar el voltatge i 

encendre/parar el forn.  

El forn d’inducció escalfa l’alumini contingut en el gresol mitjançant una bobina de coure 

refrigerada internament per aigua. Per la bobina circula un corrent altern que crea un 

camp magnètic que actua sobre el metall i indueix corrents elèctrics de Foucault que 

escalfen el material per efecte Joule. Controlant el voltatge del corrent altern que circula 

per la bobina es controla la temperatura d’escalfament. Aquest equipament té l’avantatge 

de que és un mètode d’escalfament net, ràpid i fàcilment controlable [PAU12].  

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 a) Fotografia forn d´inducció, b) Fotografia estació d´escalfament, c) Fotografia 

del PC controlador del forn. 

 

  a) 

 b) 

 c) 
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4.3 Obtenció dels lingots 

En aquest projecte s’han obtingut dos tipus de mostres, unes procedents d’un gresol que es 

denominaran lingot convencional i unes altres colades en una conquilla. 

Per a l’obtenció dels lingots s´ha reutilitzat  material de l´aliatge (L-2630) de segona fusió,  

peces procedents de l´estudi d´altres companys en projectes anteriors i que estaven 

guardades per a poder continuar  la investigació de l´aliatge. Les peces s´han tallat per tal 

d’introduir-les al gresol ceràmic i fer el corresponent tractament d’ultrasons.  

 

S´han obtingut lingots de dos tipus, el lingot convencional (Figura 4.11b)  extret directament 

del gresol (Figura 4.11a) i el lingot  (Figura 4.12c i 4.12d)  format en conquilla (Figura 4.12b)  

amb forma de bolet. 

 

   

 

            
Figura 4.11 Fotografia a) Gresol, b) Lingot . 

   

 

 

  

   

 

 

 

    a) b) 
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Figura 4.12 Fotografia a) i b) Conquilla, c) i d) Lingot Conquilla. 

 

Per començar el procés experimental, un cop ja tenim el gresol ceràmic amb les peces 

tallades (Figura 4.13a) es fon el material amb la utilització del forn d’inducció 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 

4.13b). Seguidament ja tenim el material en estat líquid i es procedeix  a l’aplicació dels US 

(Figura 4.13c i Figura 4.13d). 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 gresol en el cas d’obtenir el lingot 

convencional o es  cola en conquilla sense donar pas a que es solidifiqui en el gresol per 

obtenir lingot conquilla. 

 

    a) b) 

d) 

c) 

    

a) 

b) 

d) 
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Figura 4.13 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. 

  

     

a) 

   

b) 

 c)      d) 



Tractament  amb  Ultrasons   per  obtenir  una  microestructura  

Globular  ( no dendrítica )  en l´aliatge  d´alumini  EN AC-46500 ( L-2630 )  Pàgina 35 

           

      

4.4 Obtenció de les mostres 

Seguidament es detallarà els processos que s´han dut a terme per obtenir les mostres 

metal·logràfiques de les diferents zones del lingot, posteriorment es realitzarà l´estudi 

metal·logràfic per poder extraure les conclusions dels resultats obtinguts. 

 

Tall del lingot i proveta  

Del material obtingut en el gresol que es mostra en la Figura 4.14 i de la conquilla Figura 

4.15, s´han tallat en petit trossos (Figura 4.16) per tal de poder agafar tres mostres de cada 

lingot, repartides en la part superior, mitja i baixa d´aquest. 

 

                

Figura 4.14 Esquema de la posició de             Figura 4.15 Esquema de la posició de 

         les provetes en la secció                           les provetes  en la secció  

          del gresol.                 del lingot conquilla.  

 

 

 

Figura 4.16 Fotografia de la proveta 

       extreta del lingot 
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Embotició i polit del material 

Un cop ja tenim totes les peces tallades procedim a encapsular el material obtingut del 

procés anterior, mitjançant  la premsa embotidora de provetes “struers” (Figura 4.17). La 

preparació de la càpsula s´ha dut a terme utilitzant la resina de polièster termoendurible i 

introduint els paràmetres corresponents per al procés de premsat de la resina i conseqüent  

obtenció de la mostra (Figura 4.18). 

  

      

Figura 4.17 Fotografia de la premsa  Figura 4.18 Mostra obtinguda a la     

         embotidora de provetes.                       embotidora.              

Seguidament finalitzat la embotició del material, preparem les provetes a la polidora 

automàtica (Figura 4.19)  per tal de poder aconseguir eliminar les marques produïdes a la 

tronçadora.   

 

 

Figura 4.19 Fotografia de la 

      polidora automàtica. 
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Un cop col·locades les provetes a la polidora es fan servir  diversos plats de carbur de silici 

per a poder desbastar i anar eliminant les diferents marques, aquest  plats són de diferents 

mides de granulometria de més gran a més fi. 

 

El següent procés es fa a la mateixa polidora, utilitzant un plat vellut contrastat amb l´abrasiu 

que és òxid d´alumini o també denominat alúmina. L’abrasiu  el trobem en pols i de diferents 

mides. Es barreja amb aigua destil·lada fins a aconseguir que estigui solut en el líquid 

completament. Les mides  utilitzades han estat d’ 1 μm i 0,3 μm. 

La finalitat d´aquest últim procés es poder acabar d´afinar al màxim el gra per tal d´obtenir 

un bon acabat així  després, analitzar i estudiar la microestructura al microscopi òptic.   

Una vegada ja tenim les provetes polides, el següent pas és observar  amb el microscopi 

òptic la microestructura de les mostres preparades. S’utilitza el microscopi òptic Leica 

(Figura 4.20) i el programa Leica‐Qwin instal·lat al ordinador. D´aquesta manera podrem 

observar les micrografies a escollir en la pantalla del ordinador per posteriorment analitzar i 

estudiar els resultats obtingut. 

 

Figura 4.20 Fotografia  Microscopi òptic Leica. 
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5. RESULTATS  EXPERIMENTALS 

5.2 Estudi Microgràfic 

Els resultats experimentals que s´han obtingut en aquest projecte han estat realitzats al  

CDAL-UPC. L´ordre cronològic del treball ha estat primerament analitzar provetes sense 

l´aplicació del tractament d´ultrasons. La taula 5.1 mostra les consignes de temperatura en 

el procés de brut  colada realitzat en conquilla i s´ha procedit a preparar les mostres per 

poder analitzar l’efecte dels paràmetres de procés i els ultrasons. 

 

D´altra banda a la taula 5.2,  els resultats obtinguts  amb l’aplicació del  tractament 

d´ultrasons a l´aliatge durant el procés de solidificació, s’han realitzat mitjançant les diferents 

variables del procés  com són temps, temperatura i amplitud aplicada pel  sonotrode. 

S´observa el tipus de colada, el tant per cent de fase sòlida estimat, freqüència i potència 

aplicada a cada experiment.   

 

Taula 5.1 Paràmetres de procés de brut colada sense aplicació de tractament dels US 

 

Taula 5.2 Dades  experimentals  realitzades al CDAL-UPC. 

 

To  Tf  Fs 
Experiment Gresol/Conquilla 

Potència Amplitud Freqüència Temps 

(ºC) (ºC) (%)  (W) (µm) (khz) (seg) 

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 

Experiment Tipus de colada To  (ºC) Tf  (ºC) Fs (%) 

M1 Conquilla  680º C 580º C 17 

M2 Conquilla  680º C 575º C 20.8 

M3 Conquilla  680º C 570º C 49.6 
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To  Tf  Fs 
Experiment Gresol/Conquilla 

Potència Amplitud Freqüència Temps 

(ºC) (ºC) (%)  (W) (µm) (khz) (seg) 

570 49.6 
M16 Gresol 210 78 19.87 170 

M17 Gresol 280 111 19.26 157 

 

            

           

           

Figura 5.1 Micrografies de l’aliatge EN AC-46500 de la zona 1 a) i b) Experiment 1, c) i  d) 

Experiment  2, e) i  f)  Experiment 3.        

 

 

a) b) 

 

 c) d) 

f)  e) 

AlCuFeMnCu 
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En la Figura 5.1a s’observa una microestructura totalment dendrítica de l´aliatge, podem 

observar amb més augments (Figura 5.1 b) clarament l´estructura dendrítica de gran mida. 

A la part inferior s’observa un intermetàl·lic en forma poligonal de AlCuFeMn, i una alta 

porositat produïda per la colada en conquilla. 

 

En la micrografia de la Figura 5.1c s’observa una estructura dendrítica i a la  Figura 5.1d 

observa una disminució en la mida de les rosetes i disminució de porositat respecte a 

l´experiment 1. 

 

En la Micrografia (Figura 5.1 e) podem observar una microestructura dendrítica, però amb 

una disminució significant de la mida de les dendrites. S’aprecia millor amb més augments 

(Figura 5.1 f) el silici eutèctic poligonal i acicular dispers per  la fase α. També s’observen 

alguns compostos intermetàl·lics que es creu que podrien ser del tipus CuAl2, Al Fe, FeSiAl 

tot i que, per garantir que és així, caldria fer una anàlisis mitjançant microscòpia electrònica.  

 

Finalitzat l’anàlisi de les provetes del procés  sense tractament dels ultrasons a l´aliatge, 

procedirem a analitzar les provetes obtingudes amb l´aplicació del tractament dels ultrasons 

a l´aliatge.   
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Experiment 4 

 

            

           

            

Figura 5.2 Micrografies de les diferents zones de l’experiment  4, a) i b) posició 1, c) i d)  

posició 2, e) i f) posició 3.    

 

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M4 Gresol 220 78 650 585 0 19.84 120 

a)  b) 

c) d) 

e) f) 
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La micrografia de la posició 1 (Figura 5.2 a) mostra la zona més afectada pel tractament dels 

US, s´observa (Figura 5.2 b)  més clarament el trencament de la microestructura dendrítica. 

En la posició 2 (Figura 5.2 c i d)  és similar a la posició 1, però amb un augment de mida  de 

les dendrites i una disminució de porositat. En la posició 3 (Figura 5.2 e i f) s’observa, també 

una microestructura dendrítica amb un trencament parcial de les mateixes en forma de 

rosetes. Generalitzant, la secció de l´experiment 4 presenta microestructura dendrítica 

parcialment trencada com a conseqüència de la temperatura que se li deixa d’aplicar els 

ultrasons (just per sobre inici solidificació 585º C). 
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Experiment 5 

        
 

              

            

               

Figura 5.3 Micrografies de les diferents zones de l’experiment  5 a) i b) posició 1, c) i  d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.          

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M5 Conquilla 220 78 650 585 0 19.84 120 

 a) b) 

 c) 

 

   d) 

 

e) f) 
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En la micrografia de la posició 1, (Figura 5.3 a i b) s´observa una microestructura amb una 

certa globulització de la fase Al-α rodejada pel silici groller. En la posició 2, (Figura 5.3 c i d) 

s’aprecia un increment en l´arrodoniment de la fase α i l´afinament del silici exceptuant 

alguna porositat, el silici acicular es mostra una morfologia més fina que en la posició 1. En 

la posició 3, (Figura 5.3 e i f) es troba molta similitud amb la posició 2 i a més augments 

podem diferenciar com el silici eutèctic està més dispers, envers a la micrografia de la 

posició 2. Apart s’observa una gran disminució de porositat. 
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Experiment 6 

 

            

         

          
Figura 5.4 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 6 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.          

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M6 Gresol 280 111 650 585 0 19.39 101 

a) b) 

c) d) 

 

f)    e) 
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En les  micrografies corresponents a la posició 1 (Figura 5.4 a), s´observa una certa 

globulització de la microestructura dendrítica  de la fase Al-α amb forma de rosetes. Hi ha 

una dispersió del  silici eutèctic  (Figura 5.4 b) conjuntament amb l’aparició de gran quantitat 

d’intermetàl·lics Al-Fe-Si, Al Cu2. En la posició 2 (Figura 5.4 c i d), corresponent a la part 

mitja del gresol es mostra certa similitud amb la posició 1, varia un increment de porositat, 

arrodoniment del gra i aglomeració del silici acicular. Pel que fa a la posició 3 (Figura 5.4 e i 

f), no es distingeix gaire respecte la microestructura de la posició 2. En la micrografia 

ampliada el silici és més fi que les posicions anteriors. En les posicions 2 i 3 s’observa més 

eutèctic i menys quantitat de rosetes.  
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Experiment 7 

 

         

            

          

Figura 5.5 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 7 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.       

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M7 Conquilla 280 111 650 585 0 19.3 145 

a) b) 

c)   d) 

e)  f) 



Pàgina 48  Memòria 

 

En les micrografies de la posició 1 (Figura 5.5 a i b),  no s’observa trencament de l’estructura 

dendrítica en la major part de la secció de la proveta. A la posició 2 (Figura 5.5 d),  es veu 

més clara la dispersió de les rosetes i una mida més petita de les dendrites. En la posició 3 

(Figura 5.5 e i f),  hi ha semblança amb la posició 2 però amb un augment en la mida de les 

dendrites i amb disminució de porositat. En algunes parts es comencen a formar alguns 

nuclis no dendrítics. La mida del silici és molt semblant en totes les zones estudiades. 
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Experiment 8 

 

         

          

        

Figura 5.6 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 8 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.        

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M8 Gresol 230 78 650 580 17 19.41 170 

a) b) 

   c) d) 

 e)  f) 
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En la micrografia de la posició 1 ( Figura 5.6 a i b) s’observa una microestructura dendrítica 

molt trencada amb gran quantitat de rosetes, conjuntament amb un increment de la mida del 

silici molt més groller i dispers la proveta. En la posició 2 ( Figura 5.6 c i d) s’aprecia un 

significatiu increment en el nombre de rosetes de la fase Al-α i formació d´alguns nuclis 

globulitzats  per algunes parts de la mostra, com a conseqüència de l’avançat trencament 

dendrític. El silici es modifica afinant-se lleugerament i disminuint notòriament la porositat 

envers a la posició 1. En la posició 3 ( Figura 5.6 e i f) és molt similar a la posició 2, amb un 

grau menys de trencament dendrític dels braços dendrítics i formació individual d´algun 

glòbul;  el silici eutèctic disminueix la seva mida, continua sent fi però més dispers per tota la 

proveta, no es veu porositat apreciable en la mostra. Si que s’observa una gran quantia 

d’intermetàl·lics.  
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Experiment 9 

 

           

         

         

Figura 5.7 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 9 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.        

 

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M9 Conquilla 240 78 650 580 17 19.40 124 

 a)  b) 

 c)   d) 

 e)   f) 



Pàgina 52  Memòria 

 

Observant les micrografies en la posició 1 ( Figura 5.7 a i b) veiem una estructura rosetada 

degut a un cert trencament de les branques dendrítiques, el silici és d’una mida molt petita. 

La posició 2 ( Figura 5.7 c i d) és molt similar però amb una dispersió de les rosetes 

augmentant la globulització. En la posició 3 ( Figura 5.7 e i f) també hi ha dispersió de les 

rosetes dendrítiques predominant sobre els glòbuls, en aquesta última posició s’observa a 

més augments que el silici eutèctic varia la seva morfologia lleument, creixent en dispersió 

per tota la secció de la proveta i mostrant-se així un silici més groller en respecte al les altres 

posicions 1 i 2. 
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Experiment 10 

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M10 Gresol 280 111 650 580 17 19.39 120 

 

        

                    

             

Figura 5.8 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 10 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.    

 

c)  d) 

f) 

a)  b) 

  e) 
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En la  micrografia  de la posició 1 (Figures 5.8 a) s’ observa un gran nombre de glòbuls amb 

un cert arrodoniment d´aquest, el silici groller el trobem repartit per part de la proveta. Es 

veuen a més augments (Figures 5.8b ), la presència de compostos  intermetàl·lics  AlCu 

FeMn de forma poligonal  amb una mida petita. En la posició 2 (Figures 5.8 c i d) s´observa 

gran similitud amb la posició 1. En quan a la microestructura, varia lleument la disposició del 

silici eutèctic.  En la posició 3 (Figures 5.8 e i f) disminueix significativament el nombre de 

rosetes o glòbuls i augmenta la quantitat d’eutèctic.   
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Experiment 11 
 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M11 Conquilla 280 111 650 580 17 19.39 123 

 

             

         

         

Figura 5.9 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 11 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.        

 a) b) 

c) d) 

e) f) 
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En les micrografies de la posició 1 (Figures 5.9 a i b)  s’observa una microestructura 

dendrítica. Es mostra gran quantitat d’eutèctic.  En la posició 2 (Figures 5.9 c i d) s’aprecia 

una disminució de la mida del silici eutèctic compactant-se. A més augments, els compostos 

intermetàl·lics de coure (CuAl2) de mida petita i molt dispersos, que van en grups 

nombrosos d´hexàgons poligonals, també són de mida petita. En la posició 3 (Figures 5.9 e i 

f)  es continua conservant les dendrites, algunes trencades i amb un petit arrodoniment, el 

silici és lleugerament més groller que en la posició 1 i es troba més dispers per tota la 

secció. Es tornen a veure nombrosos grans de coure (CuAl2) i una millora disminuint la 

porositat en algunes zones de la secció. 
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Experiment 12 

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M12 Gresol 220 78 650 575 20.8 19.84 170 

 

                         

           

            

Figura 5.10 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 12 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.        

a) b) 

c) 

d) e) 

f) 
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En les micrografies corresponents a la posició 1 (Figures 5.10 a i b) s´observa clarament una 

microestructura globular no dendrítica amb un notori arrodoniment de la fase α. En la posició 

2 (Figures 5.10 c i d) és pràcticament igual que la posició anterior però amb un lleu  

afinament silici eutèctic respecte a la posició anterior. Pel que fa a la posició 3 (Figures 5.10 

e i f) és la menys afectada per la aplicació del US a la secció actual, però amb semblança 

amb les anteriors micrografies s´observa també un lleu increment de porositat en aquesta 

ultima posició. 
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Experiment 13 

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M13 Conquilla 240 78 650 575 20.8 19.40 171 

 

          

      

      

Figura 5.11 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 13 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.        

a) b) 

e) f) 

 c) d) 
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En les micrografies corresponents a la posició 1 (Figura 5.11 a i b) s´observa  una 

globulització de la fase α i silici eutèctic laminar en gran quantitat. En la posició 2, (Figura 

5.11 c i d)  és pràcticament igual que en la posició 1, però amb un augment de la fase α 

globulitzada per tota la part de la proveta. En la posició 3 (Figura 5.11 e i f)  es veu clarament 

que és la part menys afectada pel tractament, atès que apareixen nombroses dendrites 

sense globulitzar per gran part de la mostra.   
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Experiment 14 

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M14 Gresol 230 111 650 575 20.8 19.41 171 

 

             

         

         

Figura 5.12 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 14 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.  

 

 a)   b) 

  c) d) 

e) f) 
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En la micrografia corresponent a la posició 1 (Figura 5.12 a i b) s´observa un inici de  

globulització de la fase α per tota la mostra. En la micrografia de més augments es mostra   

millor l´arrodoniment de la fase α. Seguidament en  la posició 2 (Figura 5.12 c i d) no s´hi 

veuen grans canvis respecte a la posició anterior en quan a morfologia de la fase α, sí 

s’observa un menor nombre d’esferoides de fase α i en general, es veu incrementat el % 

d’eutèctic. En la posició 3 (Figura 5.12 e i f) hi ha una dispersió de les rosetes i un significant 

augment del silici eutèctic laminar, juntament amb la globulització d’algunes dendrites que  

s´observen en la micrografia de més augments de la posició 3.  
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Experiment 15 

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M15 Conquilla 280 111 650 575 20.8 19.39 172 

 

            

             

            

Figura 5.13 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 15 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3.  

 

a)    b) 

c) d) 

e)     f) 

Cuboides 

de Silíci 
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En les micrografies de la posició 1 ( Figura 5.13 a i b) es veu com el silici eutèctic laminar 

predomina per gran part de la mostra. Les poques dendrites que apareixen estan trencades i 

en procés de globulització. En la posició 2 ( Figura 5.13 c i d)  és pràcticament igual que la 

posició 1 però amb una disminució de globulització mostrant així,  a més augments l´aparició 

d’algunes dendrites. En la posició 3 ( Figura 5.12 e i f) es pot observar una estructura 

dendrítica compartida amb una certa globulització, alhora que hi ha l´aparició  

d’intermetàl·lics i augment dels cuboides de silici, conjuntament amb la disminució de 

porositat respecte a les posicions anteriors.   
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Experiment 16 

 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M16 Gresol 210 78 650 570 49.6 19.87 170 

 

            

            

            

Figura 5.14 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 16 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3. 

 

a)   b) 

c) d) 

f)     e) 
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En les micrografies corresponent a la posició 1 (Figures 5.14 a i b) s`aprecia un 

arrodoniment de les dendrites i formació de glòbuls de fase α. En la posició 2 (Figures 5.14 c 

i d) hi ha una gran similitud amb la posició anterior però amb una petita diferència, que a  

més augments de la posició 2  s´observa millor l´aglomeració del silici eutèctic, respecte a la 

posició 1. La posició 3 (Figures 5.14 e i f)  és pràcticament igual que la posició 2. 
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Experiment 17 

 

Experiment           Gresol/conquilla 

 

    Potència 

    (W) 

    Amplitud 

   (µm) 

     To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

     Fs 

 (%) 

     Freqüència 

     (khz) 

    Temps 

 (seg) 

M17 Gresol 280 111 650 570 49.6 19.26 157 

 

            

           

           

Figura 5.15 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 17 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3. 

a) b) 

  c)  d) 

 e)  f) 



Pàgina 68  Memòria 

 

En la micrografia de la posició 1 ( Figura 5.15 a i b) s´observa de forma general per tota la 

proveta una microestructura dendrítica, amb un trencament de les dendrites que apareixen  i 

una lleu dispersió del silici eutèctic laminar. En la posició 2 ( Figura 5.15 c i d) s´observa  un 

notori augment del silici cuboïdal i  una concentració del silici eutèctic laminar respecte a la 

posició anterior, mantenint també la microestructura dendrítica amb una mida mitja de gra i   

una certa globulització d´aquest. Pel que fa a la posició 3 ( Figura 5.13 e i f)   es veu 

clarament molta similitud amb la posició 2, hi ha un petit augment dels cuboides de silici 

situats entre el silici laminar. Es manté la globulització dels grans primaris de fase α i 

l´arrodoniment de les dendrites amb el que comparteix el pla de la mostra.  

    

          

 

  



Tractament  amb  Ultrasons   per  obtenir  una  microestructura  

Globular  ( no dendrítica )  en l´aliatge  d´alumini  EN AC-46500 ( L-2630 )  Pàgina 69 

           

      

6. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

En aquest apartat es fa una discussió del resultats obtinguts. Un cop finalitzat l’estudi 

metal·logràfic dels lingots, es realitza una segona etapa d’anàlisis que pretén concretar els 

valors de la temperatura d’aplicació dels ultrasons i indirectament del temps d’aplicació, amb 

la finalitat d’establir un reduït rang de variables que permetin optimitzar el tractament d’ones 

ultrasòniques. A la taula 6.1 s’hi descriuen els experiments realitzats en els Laboratorios del 

CDAL‐UPC. 

 
Experiments analitzats 
 
Taula 6.1 Dades  experimentals  realitzades al CDAL-UPC 

 

To  Tf  Fs 
Experiment Gresol/Conquilla 

Potència Amplitud Freqüència Temps 

(ºC) (ºC) (%)  (W) (µm) (khz) (seg) 

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 19.40 171 

M14 Gresol 230 111 19.41 171 

M15 Conquilla 280 111 19.39 172 

570 49.6 
M16 Gresol 210 78 19.87 170 

M17 Gresol 280 111 19.26 157 

 

Variables existents 

Per analitzar les dades i micrografies obtingudes en els experiments, s´han identificat 

diferents variables per tal d´extreure informació del comportament de l´aliatge durant el 

refredament i la modificació de la microestructura amb l´aplicació del tractament dels US. 

Les principals variables a estudiar són les següents: 

- Morfologia del recipient, el que comporta un refredament més o menys ràpid: 

 Gresol.  

 Conquilla.  
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- Amplitud dels Ultrasons: 

 Alta amplitud: 111 μm 

 Mitja amplitud: 78 μm. 

 

- Temperatura: 

 Temperatura inicial d’aplicació dels ultrasons constant de 650ºC per tots els 

assaigs. 

 Temperatura final d’aplicació dels ultrasons 

 

- Distància de la mostra al sonotrode. 

 

- Refredament en conquilla. 
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Anàlisi de l’efecte de l’amplitud 

Per veure les conseqüències de l´efecte de l´amplitud en  la microestructura de l´aliatge, 

s´han escollit dos experiments en els que canvia significativament aquest paràmetre a 

estudiar. La resta de paràmetres són  molt similars o pràcticament iguals. En la taula 6.2  

s´observa la similitud de les variables de cada experiment. 

Taula 6.2 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M12 Gresol 220 78 650 575 20.8 19.84 170 

M14 Gresol 230 111 650 575 20.8 19.41 171 

M16 Gresol 210 78 650 570 49.6 19.87 170 

M17 Gresol 280 111 650 570 49.6 19.26 157 

 

            

Figura 6.1 Micrografies de la zona1 a) Experiment 12 (78 µm), b) Experiment 14 (111 µm). 

              

Figura 6.2 Micrografies de la zona 1 a) Experiment 16(78 µm), b) Experiment 17 (111 µm). 

  

Efecte de l´amplitud: En la posició 1 (Figura 6.1a) amb una amplitud de 78 µm, s’aprecia 

un nivell avançat de globulització, sent l´element principal i predominant en la mostra. En 

a)    b) 

b) a) 

 d) 
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l´amplitud de 111 µm  (Figura 6.1b) es veu globulització però no tant nombrosa com en la 

figura anterior, això es fa més evident si s’analitza l’efecte per altes fraccions solides i es 

dedueix que, quant més gran és l’amplitud,  menys globular és la microestructura. 

 

En la micrografia corresponent a la amplitud de 78 µm (Figura 6.2a) s`aprecia un 

arrodoniment de les dendrites i formació de glòbuls de fase α mentre que a la amplitud de 

111 µm (Figura 6.2b), s´observa una microestructura dendrítica amb un trencament de les 

dendrites que apareixen  i una lleu dispersió del silici eutèctic laminar, s’observa més 

eutèctic. 

 

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.  

 

Anàlisi de l’efecte de la temperatura:  

   -Temperatura final de l´aplicació d´ultrasons. 

 

Per analitzar els efectes de la temperatura s´han escollit els experiments nº 6, 10, 14, 16, 

aquest amb diferents temperatures de final d´aplicació dels US, però amb similitud en els 

altres paràmetres, exceptuant el tant per cent de fase sòlida que va condicionat per la 

temperatura final d´aplicació en el tractament. Es pot observar a la taula 6.3 que varia 

paral·lelament amb la temperatura, aporta molta informació que ens ajudarà a comprendre 

les conseqüències en l´estat final de la microestructura. 

Pel que fa a la temperatura inicial dels experiments realitzats s´ha agafat sempre la mateixa 

temperatura inicial. 

Taula 6.3 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

(W) 

Amplitud 

(µm) 

To 

(ºC) 

Tf 

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M6 Gresol 280 111 650 585 0 19.39 101 

M10 Gresol 280 111 650 580 17 19.39 120 

M14 Gresol 230 111 650 575 20.8 19.41 171 

M16 Gresol 210 78 650 570 49.6 19.87 170 

 

 a) 

b) 

a) 

c) 

 

b) 
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Figura 6.3 Micrografies de la zona 2 a) Experiment 6 (111 µm), b) Experiment 10 (111 µm), 

c) Experiment 14 i d) Experiment 16 (78 µm). 

 

En la posició 2 (Figura 6.3a) s´observa que s’ha produït un trencament dels braços 

dendrítics formant-se rosetes i porositat, aquest efecte és més degut a la cavitació que al 

tractament dels ultrasons. Pel que fa al següent experiment (Figura 6.3b) es pot observar un 

gran canvi de la microestructura amb sol 5º C de diferència en la temperatura final de 

l´aplicació dels US, ha crescut el silici i s´ha incrementat la presència de microconstituent 

d’eutèctic rodejant les rosetes de fase α.  5ºC. Per sota  trobem l´experiment 14 (Figura 

6.3c), en el que s’observa una dispersió més accentuada en els glòbuls o rosetes de fase α. 

En la següent micrografia (Figura 6.3d) s´observa com hi ha augment de nombre de glòbuls, 

tot i que l´amplitud és inferior a les de mes mostres de l´apartat, però val a dir que també és 

l´experiment que més  tant per cent d´estat sòlid té. 

 

A una temperatura propera a la línia liquidus de 585 ºC, l´efecte de l´aplicació del ultrasons 

sobre l´aliatge no és nul per mostres colades en conquilla metàl·lica, observant-se una 

estructura globular de la fase  α. El fet de colar el metall fa  millorar l´homogeneïtat de la 

  c)   d) 

a) b) 



Pàgina 74  Memòria 

 

microestructura. En canvi per mostres que solidifiquen en gresol ceràmic no s’observa 

afectació.  

 

A una temperatura de 580 ºC d´aplicació dels ultrasons, afecta relativament poc a la 

microestructura de les mostres que solidifiquen en gresol ceràmic. 

 

A la  temperatura de 575º C d´aplicació dels ultrasons, s’observen petits canvis en la 

microestructura. Es formen les primeres rosetes i els primers glòbuls de fase Al-α per a les 

mostres que solidifiquen en gresol ceràmic.   

 

Per una temperatura final d’aplicació dels US 570º C s’observa una microestructura de fase 

Al-α globular (no dendrítica), rodejada de microconstituent eutèctic. Això és degut a la 

forta agitació produïda per les ones ultrasòniques en el tractament i conseqüent 

trencament dels braços dendrítics afavorint a un creixement globular. Efecte dels 

ultrasons en l´homogeneïtzació de la temperatura dins de l’aliatge durant la solidificació. 

L’eliminació de gradients de temperatura dins del líquid en solidificació afavoreix el 

creixement planar, evitant el creixement dendrític. 

 

Aquest efectes és poden produir en els demes intervals de temperatures ocasionalment ja 

que, les 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. 

Podem concloure dient que la temperatura d´aplicació final  dels US, juga un paper 

important en la modificació de la microestructura de l´aliatge, s’ha pogut verificar amb 

l´experiment 16, que és el que més fracció sòlida tenia en el moment del tractament amb US 

i utilitzant una amplitud de 78 µm, optimitza el tractament envers als altres experiments que 

fan servir una amplitud de 111 µm, per poder aconseguir una aconseguir una certa 

globulització de grau inferior i no tant estesa. En el cas de l’aliatge colat en conquilla 

metàl·lica, és convenient treballar a temperatures properes a la d’inici de la solidificació tal i 

com es va conformar l’experiment 5. El cas de gresol ceràmic, és convenient treballar amb el 

material amb una altra fracció sòlida elevada tal i com es va conformar l’experiment nº 16. 

Distància del sonotrode 

Per analitzar i discutir els resultats provocats per l´efecte de la distància amb l´aplicació dels 

US s´ha triat l´experiment Nº 8. 
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Taula 6.4 

 

         

          

        

Figura 6.4 Micrografies de les diferents zones de l’experiment 8 a) i b) posició 1, c) i d) 

posició 2, e) i  f) posició 3. 

Efecte de la distància del sonotrode: La posició 1 (Figura 6.4a i Figura 6.4b) és la més 

allunyada del sonotrode, podem apreciar que l´efecte és quasi bé nul. Hi ha algun nucli 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M8 Gresol 230 78 650 580 17 19.41 170 

a) b) 

   c) d) 

 e)  f) 
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globulitzat com efecte mínim dels US però de forma general, s´observa una microestructura 

dendrítica. El silici eutèctic és prou abundant, gruixut i repartit per part de la mostra. 

 

Podem determinar com la posició 2 (Figura 6.4c i Figura 6.4d) la part més afectada per 

l´aplicació dels US, 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 (Figura 6.4e i Figura 6.4f) s´observa una microestructura dendrítica, determinant 

així menor l´efecte dels US que en la posició 2 (Figura 6.5c i Figura 6.5d), 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. 

 

Concloent aquest apartat es determina que la posició 2 (Figura 6.4c i Figura 6.4d) 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.  

 

Refredament en conquilla 

Per tal de fer aquest experiments tal i com s’ha comentat, l’aliatge tractat amb US dins d’un 

gresol 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 uniformitat microestructura de l’aliatge. Aquest són  alguns dels efectes que té 

respecte al refredament en gresol. El conjunt d’experiments s’han produït amb els 

paràmetres que mostra la taula 6.4. 
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Taula 6.4 

Experiment Gresol/conquilla Potència 

(W) 

Amplitud 

(µm) 

To 

(ºC) 

Tf 

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüènci

a 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M5 Conquilla 220 78 650 585 0 19.84 120 

M7 Conquilla 280 111 650 585 0 19.3 145 

M9 Conquilla 240 78 650 580 17 19.40 124 

M11 Conquilla 280 111 650 580 17 19.39 123 

M13 Conquilla 240 78 650 575 20.8 19.40 171 

M15 Conquilla 280 111 650 575 20.8 19.39 172 

 

          

             

   a)     b) 

    c)     d) 

  e)     f) 
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Figura 6.5 Micrografies de la zona 1a) Experiment 5 (78 µm), b) Experiment 7 (111 µm), c) 

Experiment 9 (78 µm), d) Experiment 11 (111 µm), e) Experiment 13 (78 µm), f) Experiment 

15 (111 µm). 

 

Refredament en conquilla (colada continua): En la micrografia de l´experiment 5, (Figura 

6.5a) s’observa una estructura de globulització amb una mida de glòbul petit amb 120 

segons de tractament. La globulització pot ser atribuïda a l´efecte de l’homogeneïtzació de la 

temperatura, que té el fet d’haver estat colat al metall de la conquilla. Els primers nuclis de 

sòlid es formen amb l’agitació dels US i el canvi brusc de temperatura al ser colat el metall 

ha fet que aquest nuclis creixin. A la micrografia de l´experiment 7,  (Figura 6.5b)  s’observa 

l’efecte de la variació de l´amplitud de 111 µm, el que fa que l’aliatge trigui més temps en 

arribar a  la temperatura de colada, concretament 20 segons més d´aplicació, observem una 

microestructura completament dendrítica, això fica de manifest l’efecte de l’amplitud, 

treballar a amplitud altes no produeix el mateix efecte que a baixes, és més beneficiós 

treballar a baixes amplitud si es vol obtindré una estructura globular.  

 

A l´experiment 9 (Figura 6.5c)  es veu  una microestructura intermèdia entre dendrítica amb 

braços secundaris trencats i arrodonits, i rosetes de fase α sense arribar a ser globular. Es 

pot apreciar arrodoniment en alguns fragments trencats de les dendrites de fase Al-α, 

rodejats majoritàriament de microconstituent eutèctic molt abundant per gran part de la 

mostra. En l´experiment 11 (Figura 6.5d) mostra una microestructura dendrítica. El 

microconstituent eutèctic  i silici predomina sobre la fase Al-α, s’ha de tenir en compte que 

aquest aliatge té un contingut de Si entre el 8 % i 10 %, el que comporta aproximadament un 

80% de microconstituent eutèctic. Això explica la gran quantitat de microconstituent eutèctic 

que s’observa en aquest i altres experiments estudiats. Els experiments 9 i 11, tenen entre 

ells molta similitud de paràmetres, el material en el moment en el que se li deixen d’aplicar 

e) f) 
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els US, teòricament té un 17 % de fracció sòlida, el temps d´aplicació no varia gaire i el 

paràmetre que més canvia és l´amplitud, que també varia en proporció a la potència de 

treball en l´aplicació dels US. 

              

En les micrografies (Figura 6.5e i Figura 6.5f)  corresponents als experiments 13 i 15, hi ha 

molta semblança en les microestructures. S´observa que en l´experiment 13 (Figura 6.5e) la 

fase Al-α té un grau més de globulització i  mida que en l´experiment 15 (Figura 6.5f), el silici 

eutèctic és molt fi a les dos mostres. Els paràmetres utilitzats en els experiment 13 i 15 

esmentat anteriorment, son pràcticament iguals variant únicament l´amplitud aplicada pel 

sonotrode de 78µm i 111 µm respectivament. Així doncs, té coherència que les 

microestructures tinguin aquesta similitud. 

Podem concloure determinant que l´experiment més afectat per l´aplicació dels US  després 

de ser colat i refredat en la conquilla, és l´experiment 5  (Figura 6.5e).  

Per acabar de verificar que l´experiment 5 és el més afectat, mostrarem la resta de les 

posicions (Figura 6.7) de l´experiment i discutir quina és la secció de la conquilla més 

afectada. 

Taula 6.5 

Experiment Gresol/conquilla 

 

Potència 

 (W) 

Amplitud 

(µm) 

To  

(ºC) 

Tf  

(ºC) 

Fs 

(%) 

Freqüència 

(khz) 

Temps 

(seg) 

M5 Conquilla 220 78 650 585 0 19.84 120 

        
 

              

b) a) 
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Figura 6.6 Micrografies de les diferents zones de l’experiment  5 a) i b) posició 1, c) i  d) 

posició 2, e) i  f), posició 3.          

 

S’observa l’afectació a la posició 2 pels US,  l’arrodoniment de les dendrites amb forma de 

rosetes i algunes amb clara forma d’esferoide. A la posició 3 (Figura 6.6e) no tant afectada 

com la posició 1 i 2 (Figura 6.6a) i (Figura 6.6c), s´observa una microestructura de rosetes 

amb un cert trencament de branques dendrítiques. Es pot apreciar alguns grups glòbuls de 

fase α, podem extraure bons resultats en referència a la posició 1 i 2 i  podem dir que 

aquestes obtenen una microestructura parcialment globulitzada (no dendrítica). 

 

 c) 

 

   d) 

 

e) f) 
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7. 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 és determinants en la microestructura final del 

material. 
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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 microestructures globulars 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. 
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8. IMPACTE MEDIOMBIENTAL 

Avui en dia una adequada gestió mediambiental és essencial, no sols en el sector de la 

industria sinó també en la resta de sectors que estan utilitzant el medi natural o les 

matèries primes d´aquest. Per poder dur a terme els seus serveis o productes, la gestió 

mediambiental té com objectiu sempre reduir la petjada ecològica que és l´eina de 

mesura de la contaminació en el nostre planeta. Per tant, com a principal intenció en 

aquesta gestió és l’estratègia  partint cap a l´evolució  sostenible amb la propòsit de reduir 

al màxim consum de l´habitat i prevenint les activitat que afecten ruptura del ecosistema.  

 

Una de les directrius més importants en les implantacions de les noves lleis i reglaments, 

és introduir els nous conceptes de sostenibilitat i estalvi d´energia. La autogestió en les 

activitats de tots i cadascun dels habitants és important per reduir el consum i la 

contaminació. 

 

En el transcurs d´aquest projecte, s´ha intentat minimitzar al màxim els consums de les 

diverses matèries i fonts d´energia utilitzades, implicant reducció en l´impacte 

mediambiental. En la preparació de  les mostres és on més material de paper i líquids 

s´han usat, sempre reciclant el paper utilitzat, minimitzant l´ús dels líquids i sense 

malgastar l´aigua, s´ha previngut en reduir l´ús d´abrasiu utilitzat en els plats de polir per 

tal de no contaminar l´aigua. Pel que fa als paper de polir i desbastar, s´han reutilitzat els 

discos que encara estaven en condicions òptimes. 

 

Tal i com s’ha dit al projecte, s’ha treballat amb un aliatge reciclat de segona fusió com es 

el L-2630. El 100 % de material sobrant dels assaig ha sigut reutilitzat per fer nous 

assajos. Els processos de conformat en estat semi-sòlid i corresponent aplicació dels 

ultrasons estudiat en aquest projecte, valora més el medi ambient  envers a altres 

processos convencionals. En aquest projecte hem estat dintre dels límits de consum 

energètics, és a dir, que l´avantatge característic més important en l´estat semi-sòlid és 

que el material sols es fon una vegada, diferent d´altres processos que ho fan diverses 

vegades consumin excessivament. Pel que fa als ultrasons podem dir que és una tècnica 

innovadora, menys contaminant, simple i més neta que qualsevol de les existents. El 
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material fet servir en aquest projecte permet ser reutilitzat per a altres investigacions, 

quedant així, com a material reciclat entrant altre cop a la cadena del cicle del producte. 
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9. PRESUPOST 

Preparació del projecte Cost €/hora Hores Total/€ 

Documentació (estat de 
l’art) 6 35 210  

Formació prèvia 6 20 120  

 

Assajos realitzats Cost €/hora Hores Total/€ 

Posta en marxa forn  
inducció 

(AMBRELL EKOHEAT) 

6 20 120  

Estudi dels paràmetres 

d’inducció 
6 8 48  

Definició dels paràmetres 

d’escalfat 
6 8 48  

Posta en marxa de l’equip 

d’ultrasons 
6 20 120  

Escalfament per inducció i 

tractament amb ultrasons 
6 12 96  

 

 

 

 

 

 

Total 330 € 

Total 432 € 
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Preparació 

metal·logràfica 
Cost €/hora Hores Total/€ 

Tallat provetes 50 10 500 

Desbast i polit 50 35 1.750 

Anàlisi metal·logràfic 

per microscòpia òptica 
50 30 1.500  

          

Material utilitzat €/Unitat Unitat Total/€ 

Disc de tall 55 4 220  

Serra de tall 8 3 24 

Aigua destil·lada 2 10 20  

Disc de desbast 10 5 50 

Disc de polir vellut 60 1 60 

Suspensió de polir 

(Alúmina) 

80 2 160 

 

          

  

Total 3.750 € 

Total 534 € 
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Edició de projecte Cost €/hora Hores Total/€ 

Discussió de resultats 50 10 500 

Supervisió del projecte  50 5 250 

Redacció PFC 50 40 2.000 

Redacció  Article 50 2 100 

Edició del pòster 50 3 150 

Impressió memòria   40 

Impressió article i pòster   5 

          

Total sense IVA / € 8.091,00 € 

21% IVA / €  1.699,11  € 

Total / € 9.790,11  € 

  

Total 3.045 € 
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10. Perspectives 

• Realitzar aquests tractament amb US per altres aliatge d´alumini. 

• Realitzar aquesta aplicació dels US per a altes fraccions sòlides. 

• Realització de Tractaments Tèrmics a Tª òptimes , després del tractament dels US. 

• Caracterització mecànica, per millora les propietats mecàniques.  
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Figura 6.1 Micrografies de la zona 1 a) Experiment 12 (78 µm), b) Experiment 14 (111 µm). 
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Figura 6.6 Micrografies de les diferents zones de l’experiment  5 a) i b) posició 1, c) i  d) 

posició 2, e) i  f), posició 3.          
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