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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 

Actualment i cada cop més, les empreses busquen obtenir el màxim de propietats en 

peces complexes i el més lleugeres possible amb la finalitat de reduir costos en el procés 

de fabricació d’aquestes. Per això, la tècnica de conformat en estat semi-sòlid, Sub-

Liquidus Casting (SLC), ofereix un ampli ventall de possibilitats d’obtenir peces d’alta 

complexitat en la seva forma i alhora unes dimensions perfectes. A més, ofereix 

l’avantatge de reduir els costos degut a la curta durada dels tractaments que requereixen. 

 

Per a l’optimització del tractament tèrmic T6 s’ha agafat una temperatura per la posta en 

solució de 540 ºC i una de 180 ºC i una sèrie de temps a aplicar a cadascuna de les 

temperatures. Per a la posta en solució, els temps emprats han estat de 10, 15, 30, 120, 

240 i 300 minuts; pel que fa a l’envelliment, es van retirar les mostres cada hora, partint 

de 0 h fins les 12 h. La finalitat és trobar una optimització del tractament tèrmic T6 en 

l’aliatge A357 conformat per Sub-Liquidus Casting. 

 

Per analitzar els resultats i obtenir una conclusió, es duen a terme diversos assajos de 

dureses Brinell sobre totes les mostres (posta en solució i mostres amb tractament T6) i, 

tot seguit, els d’ultra-microdureses en la fase α del material. Finalment, mitjançant 

l’estació metal·logràfica, es realitzaran les micrografies de cadascuna de les mostres per 

veure l’evolució de la microestructura. 

 

Per últim, s’han comparat els resultats obtinguts de cadascun dels apartats (dureses 

Brinell, ultra-microdureses i micrografies) amb altres estudis realitzats anteriorment per 

verificar l’autenticitat dels assajos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Paraules clau (màxim 10):
 

SLC Posta en solució T6 Fase α 

Micrografies Tremp Envelliment A357 

Dureses    
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1 Objectius. 

Aquest projecte té com a objectiu optimitzar els temps de posta en solució i envelliment per 

l’aliatge d’alumini A357 mitjançant: 

• L’estudi de l’evolució de la microestructura durant la posta en solució i tremp amb els 

tractaments tèrmics de curta durada en l’aliatge d’alumini A357 conformat en estat semi-

sòlid. Aquests tractaments constaran d’una posta en solució a diferents temps a la 

temperatura de 540 ºC, tremp en aigua a 25 ºC i d’un envelliment artificial a diferents 

temperatures i temps compresos entre 1 h i 12 h. 

• Estudi de la duresa de la fase α mitjançant l’assaig d’ultra-microdureses en mostres 

tractades, trempades per estudiar l’efecte de la posta en solució sobre aquesta fase. 

• Amb la realització d’assaigs de dureses Brinell (HBW) es realitzarà l’estudi  de l’evolució 

de la duresa en les mostres tractades per tal de determinar quin es el conjunt de 

paràmetres òptims per al tractament T6. 
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2 Conformació en estat semi-sòlid. 

La conformació en estat semi-sòlid pot considerar-se com un procés intermedi entre la 

conformació per emmotllament i la conformació en estat sòlid. La conformació d’aliatges 

d’alumini en estat semi-sòlid és un procés híbrid que incorpora elements de diverses tècniques 

clàssiques de conformat. Permet llibertat en el disseny del motlle i la velocitat de producció de la 

fosa, així com una qualitat metal·lúrgica i unes propietats mecàniques superiors a les de fosa en 

motlle permanent o en fosa injectada [Lou95] [Bai05].  

Dins la classificació dels processos de conformat en estat semi-sòlid es troba el procés de Sub 

Liquidus Casting (SLC®-THT), que va ser desenvolupat per l’empresa THT Presses, Inc. a l’any 

2001. És una tècnica que combina el disseny de l’equip i la utilització d’additius afinadors de gra, 

amb un processat simple del metall fos, mitjançant un rigorós control de temperatura. És una 

tècnica molt utilitzada actualment [Bai05]. 

L’aliatge d’alumini A357 és d’aplicació generalitzada en la indústria automotriu i aeroespacial, o 

en la indústria en general i d’enginyeria, per causa de la seva excel·lent mal·leabilitat, resistència a 

la corrosió i, en particular, l’alta relació resistència-pes quan és tractat tèrmicament. 

2.1 Procés Sub-Liquidus Casting (SLC). 

El procés Sub-Liquidus Casting (SLC) és un nou mètode de procés en estat semi-sòlid que ofereix 

una millor qualitat, en general, que els mètodes convencionals [Esp08]. 

La màquina de realització de l’assaig s’observa en la Figura 2.1.a). La camisa del pistó s’observa 

en la Figura 2.1.b). 

Per produir mitjançant la tècnica SLC, s’inicia el procés introduint el líquid en la màquina 

d’injecció a una temperatura pròxima a la solidificació. En pocs segons, mitjançant el control de 

la temperatura i l’efecte dels additius d’afinament i modificació de gra, es forma el llot semi-sòlid 

i s’injecta en el motlle [Pic05]. 
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Figura 2.1 a) Màquina THT 100Tm i b) Cambra d'injecció i pistó [Fer09]. 

En la Figura 2.2 es mostra la camisa del pistó, el pistó i els canals d’alimentació en un procés de 

Sub-Liquidus Casting (SLC). 

 

Figura 2.2 Esquema del procés Sub-Liquidus Casting [Jor03]. 

2.1.1 Avantatges. 

Els avantatges del procés Sub-Líquidus Casting (SLC) són: menor porositat, menor contracció, 

menys defectes, augment de vida dels motlles, bona exactitud dimensional, possibilitat de 

l’aplicació de tractaments tèrmics, aptitud per utilitzar aliatges inusuals que tenen dificultats en 

processos de conformat en estat líquid, baixa temperatura durant el procés, els cicles són de curt 

temps i amb una reducció notable en les tensions produïdes en les eines i utillatges emprats, parets 

a) b) 
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fines i bon acabat superficial, bona combinació de resistència mecànica i ductilitat [Esp08] 

[For05]. 

2.1.2 Inconvenients. 

Els inconvenients del procés Sub-Liquidus Casting (SLC) principalment radiquen en el 

desconeixement actual de la tècnica degut al poc temps que porta investigant-se. 

3 Aliatge objecte d’estudi. 

L’aliatge A357 (AlSi7Mg0,6) emprat en aquest projecte conté un 7% de Silici. Per tant, aquest 

aliatge forma part del grup dels hipoeutèctics (baix contingut de Silici). La Figura 3.1 mostra el 

diagrama d’equilibri Al-Si on es pot situar l’aliatge esmentat anteriorment. 

 

Figura 3.1 Diagrama d'equilibri Al-Si [Her03]. 

7% 
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3.1 Composició química de l’aliatge d’alumini A357. 

L’alumini es classifica en dos grups: aluminis produïts per forja i produïts per fosa. La sèrie 

d’aluminis produïts per fundació 3XX.X pertanyen als aliatges amb silici i coure o silici i 

magnesi. L’aliatge A357 pertany al grup dels produïts per fosa de la sèrie 3XX.X de silici i 

magnesi. Aquests són molt emprats per la seva capacitat a ser tractats tèrmicament, per la 

colabilitat que proporciona el silici i per la seva alta resistència. Aquesta designació va ser 

establerta per l’Aluminium Association, sent reconeguda per “l’American National Standards 

Institute” (ANSI). El sistema de designació està breument descrit a continuació, seguint les 

normes ANSI H35.2, EN-AC 42000 i la normativa simbòlica AlSi7Mg0,6 [Han91]. 

La composició química de l’aliatge d’alumini A357 (en % en pes) es mostra a la Taula 3.1: 

Taula 3.1 Composició química de l'aliatge d'alumini A357 (%en pes) [For05]. 

Al Si Mg Cu Ni Ti 

Base 
7,75 0,597 0,0022 0,0018 0,001 

Sn Fe Zn Mn Sr 
0,0018 0,103 0,0172 0,0053 0,0244 

 

3.2 Elements d’aliatge. 

Els elements d’aliatge que es troben en la composició dels aliatges d’alumini, tant de forja com 

per emmotllar, es poden distingir en tres grups [Dav93]: 

• Elements d’addició elevada com el coure, magnesi, manganès, silici i zinc, on la seva 

composició varia en % segons l’aliatge. 

• Elements d’addició inferior, amb un contingut inferior al 1%, com poden ser: crom, ferro, 

zirconi, níquel i cobalt. 

• Elements d’addició especial, els quals  no superen el 0,5% i són destinats a aliatges d’ús 

particular; aquests elements són l’antimoni, beril·li, plom, estany i plata. 
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A continuació es fa un breu esment de les característiques dels elements d’aliatge que formen part 

de la composició de l’aliatge utilitzat en aquest estudi. 

3.2.1 Elements presents a l’aliatge A357. 

El manganès es considera com una impuresa en els aliatges de fosa i es controla en nivells baixos 

en moltes composicions emmotllades per gravetat. 

El silici és l’element present en els aliatges de fosa, ja que aporta un augment de fluïdes del 

material, a més de proporcionar una elevada capacitat en la colabilitat. 

El magnesi és la causa principal de l’enduriment i la ductilitat dels aliatges d’alumini sotmesos a 

tractaments tèrmics, i s’utilitza amb aliatges que contenen coure, níquel i altres elements amb el 

mateix propòsit. 

El coure augmenta la duresa i la ductilitat en components de fosa tractades o no tèrmicament. 

D’aquesta manera redueix la corrosió en algunes composicions i condicions específiques del 

material [Gar10]. 

4 Tractaments Tèrmics. 

Els tractaments tèrmics s’utilitzen per modificar les propietats dels metalls. Aquestes 

modificacions són gràcies a les alteracions de l’estructura, que a la vegada provoca modificacions 

en les seves propietats mecàniques. Per aconseguir-ho, es fan servir operacions d’escalfament i 

refredament a temperatures i condicions determinades segons el tipus de metall utilitzat. 

4.1 Tractaments tèrmics dels  aliatges d’alumini. 

A l’hora de parlar dels tractaments tèrmics dels aliatges d’alumini, s’utilitza la nomenclatura T 

acompanyada d’un número entre l’1 i el 10 que indica el diferent procés aplicat a la peça [Aba07]. 

Les diferents maneres de designar un tractament tèrmic van ser establertes per The Aluminium 

Association, encara que el sistema de nomenclatures del tremp té l’aprovació de la American 

Standard Association [Bai05]. 
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A continuació s’esmenten les pertanyents als aliatges d’alumini, segons la norma ASTM B 917 

que cobreix els requisits per al tractament tèrmic en peces de fosa d’aliatge d’alumini de 

qualsevol procés de fosa [AST91]. Aquesta norma diu que els aliatges d’alumini han de ser 

sotmesos a tractament tèrmic controlat, usant el forn d’aire de la cambra habitual o altres mitjans 

de calefacció com el bany principal, banys d'oli, llits fluids, o fins i tot de vapor sobreescalfat. Les 

cambres d'aire poden ser de petroli o gas, o també pot ser escalfada elèctricament, però l'ambient 

dins de cada un ha de ser controlat per evitar la porositat.  

El tremp es realitza normalment mitjançant la immersió de peces de fosa en un bany d'aigua 

calenta. És important que el forn es calibri abans que s'utilitzi inicialment i després de qualsevol 

canvi en el forn. De la mateixa manera, s’ha de comprovar periòdicament la precisió dels sistemes 

de mesurament de temperatura [Int09]. 

� F–En estat brut. 

� O–Tremp i recristal·lització (només per productes forjats). 

� H–Enduriment per deformació (només per productes forjats). 

� T–Tractat tèrmicament  per produir un tremp estable. 

� T1–Refredament des del procés de conformació a temperatura elevada i maduració 

natural fins a una condició bàsicament estable. 

� T2–Refredament des d’un procés de conformació a alta temperatura, acritud i maduració 

natural fins a una condició bàsicament estable. 

� T3–Tractament tèrmic de posta en solució, acritud i envelliment natural fins una condició 

bàsicament estable. 

� T4–Tractament tèrmic de posta en solució i envelliment natural fins a una situació 

bàsicament estable. 
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� T5–Refredament des d’un procés de conformat a temperatura elevada i envelliment de 

forma artificial*. Consisteix a aplicar-hi un tremp a la peça en sortir del motlle, d’aquesta 

manera ja té part dels elements en solució sòlida sobresaturada. 

� T6–Tractaments tèrmics de posta en solució, tremp i un envelliment artificial posterior. 

� T7–Tractaments tèrmics de posta en solució, estabilització. 

� T8–Tractament tèrmic de posta en solució, treball en fred i envelliment artificial. 

� T9–Tractaments tèrmics de posta en solució, envelliment artificial i treball en fred. 

� T10–Refredament des d’una temperatura elevada, envelliment artificial, treball en fred 

[Bai05]. 

*L’envelliment artificial consisteix a sotmetre la peça a un escalfament a temperatura moderada, 

superior a l’ambient, durant un període de temps per determinar segons el material o les 

condicions que es volen arribar a obtenir. En aquesta etapa, els processos de precipitació són 

accelerats aconseguint una millora en les propietats mecàniques. En general, s’aconsegueix un 

augment de la càrrega de ruptura, del límit elàstic, de la duresa i una disminució de l’allargament. 

La finalització d’aquest tractament pot ser mitjançant aigua o deixant refredar a temperatura 

ambient, atès que el refredament no influeix en les propietats del material. 

La Taula 4.1 mostra el resum de les principals característiques dels tractaments tèrmics aplicats a 

l’alumini i els seus principals aliatges. 

Taula 4.1 Resum dels principals tractaments tèrmics de l'alumini i els seus aliatges [Mol91]. 

Tractaments Objectiu Escalfament Refredament 
Posta en 
solució i 
Tremp de 

precipitació 

Formació solució sòlida 
sobresaturada en equilibri 

inestable. 

A ≅ 520 ºC fins màxima 
solubilització dels 

components. 

Brusc, en 
aigua. 

Envelliment 
Augment de les característiques 

mecàniques (R, A, HB, K) i 
afinament de l’estructura. 

Després del tremp repòs 
a 20 ºC o bé 24 h 

Brusc, en 
aigua. 
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4.2 Posta en solució. 

En aquest projecte s’estudia l’efecte del temps a una determinada temperatura de posta en solució. 

Aquesta temperatura provoca un enduriment de l’aliatge ja que principalment té la funció 

d’obtenir una solució sòlida amb la màxima concentració d’elements d’aliatge. 

En els aliatges Al-Si-Mg la temperatura de posta en solució està dins de l’interval (500 ºC-570 

ºC). Aplicant aquest interval de temperatures en el material, s’aconsegueix una concentració 

màxima de silici i de magnesi a la xarxa de l’alumini, sense que hagi arribat al punt de fusió. 

La posta en solució realitzada en aquest projecte consta d’un augment de temperatura a 540 ºC 

però amb variacions en el temps de posta en solució de les mostres. Aquestes variacions de temps 

van des de els 10 minuts fins a les 5 hores. 

 

Figura 4.1 Exemple de seqüència de tractaments tèrmics [Dub00]. 

Segons s’aprecia en la Figura 4.1, si l’aliatge es refreda lentament des de la temperatura de posta 

en solució (T1) fins una temperatura inferior (Ts), la solució sòlida α tendeix a precipitar partícules 

d’intermetàl·lic AlxMx, el qual no contribueix a l’enduriment de l’aliatge pel gruix del precipitat 

(de l’ordre d’un micròmetre) i per l’escassa quantitat de precipitats per unitat de volum. 

Si l’aliatge es trempa fins T2 després de la posta en solució, s’obté una solució sòlida metastable, 

sobresaturada de solut, amb els àtoms de solut situats de manera aleatòria en nusos de la ret 

T1 

T6 

Ts 

T2 
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cúbica de cares centrades de l’alumini, formant una solució sòlida de substitució. Després de la 

posta en solució (generalment entre 300 i 550 ºC depenent de l’aliatge), l’enduriment per 

envelliment és degut a la formació de precipitats coherents amb la matriu, a partir d’aquesta 

solució sobresaturada [Bai05]. 

4.3 Tractament tèrmic T6. 

El tractament T6 consisteix en una solubilització seguida d’un envelliment. Paràmetres com el 

temps i la temperatura d’escalfament sóc crítics especialment durant la solubilització. Això és, en 

altes temperatures poden produir una fusió parcial de l’aliatge i en baixes temperatures no 

ofereixen una complerta homogeneïtzació. La temperatura de la posta en solució és baixa dins 

dels límits, ja que algunes mostres indiquen deformacions de 0,5 a 0,8 mm quan augmenta la 

temperatura [Bai05]. 

A la Figura 4.2 s’observa una representació d’un tractament tèrmic T6 amb un tremp de 540 ºC, 

durant 2 h, més un envelliment a 180 ºC durant 4 h. 

 

Figura 4.2 Representació d'un tractament tèrmic T6 [Gar10]. 

 

 

T6 
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4.4 Tremp. 

Consisteix en un refredament ràpid del material que normalment es realitza ficant la mostra en 

aigua freda a la sortida del forn, en la laminació o en l’extrusió, quan el tremp es realitza a la 

sortida de la filera. El refredament brusc del material té per defecte impedir la precipitació dels 

compostos intermetàl·lics. 

És immediatament després del tremp quan l’aliatge d’enduriment estructural (AlCu-AlMgSi-

AlZn) és fàcilment deformable. La velocitat del tremp és un paràmetre molt important del qual 

depenen certes propietats com: resistència a la tracció, tenacitat, corrosió, etc. Existeix, per a cada 

aliatge, una velocitat crítica de tremp sota el qual no es pot treballar [Alu02]. 

Per obtenir la tenacitat màxima, la velocitat del tremp deu ser tres vegades més rapida que la 

velocitat crítica del tremp. El tremp, per contra, pot produir tensions internes en el material, 

sobretot en les peces de formes més complexes o de grans dimensions [Alu02]. 

Es podem disminuir les tensions provocades pel tremp amb una deformació plàstica controlada 

com, per exemple, una tracció amb un 2% d’allargament, després del tremp i abans de la 

maduració natural (T451) o artificial (T651) [Alu02]. A continuació es mostra la Figura 4.3 on es 

pot veure la representació d’un tremp en aliatge d’alumini. 

 

Figura 4.3 Representació gràfica d'un tremp en aliatge d'alumini. 

Tremp 

Posta en solució 

Temperatura 
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4.5 L’envelliment. 

L’envelliment és una etapa d’enduriment que consisteix a provocar l’aparició de precipitats 

finament dividides d’una segona fase en el nucli d’una matriu monofàsica (dissolució sòlida 

sobresaturada) per un tractament tèrmic, el qual consisteix a escalfar el sistema a temperatura 

suficient per facilitar la difusió però sense arribar al camp monofàsic. 

 

Figura 4.4 Diagrama aliatge bifàsic endurit per envelliment [Kin92]. 

La condició necessària per tal que un aliatge sigui susceptible d’experimentar aquest enduriment 

és que el diagrama d’equilibri presenti una corba solvus que variï amb la temperatura, com es 

mostra en la Figura 4.4. 

La tècnica de l’enduriment estructural consisteix en tres etapes: 

• Solubilització. 

• Hipertremp. 

• Envelliment natural o artificial. 

Mantenint el sistema massa temps a certa temperatura o romanent a temperatura massa elevada, 

arriba a una disminució de la duresa: és el sobreenvelliment [Kin92]. 
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La Figura 4.5 mostra com es mostra l’envelliment al llarg del temps. És a dir, primer necessita un 

temps d’incubació o de nucleació, tot seguit augmenta la seva resistència i, finalment, aquesta 

augmenta o es manté constant. És una “cinètica” pròpia dels fenòmens que ocorren per nucleació i 

creixement. 

 

Figura 4.5 Variació de propietats de l'aliatge alumini-coure amb l'envelliment [Kin92]. 

Una altra dada experimental que trobem en l’estudi dels fenòmens d’envelliment és l’aparició de 

precipitats, quasi sempre invisibles amb el microscopi òptic de la segona fase que apareix en la ret 

coherent. Es defineix com a “ret coherent” l’agrupació dels àtoms B de la segona fase els quals 

segueixen una mateixa estructura cristal·lina que la ret de la fase A. Com que normalment els 

àtoms B seran de diferent mida que els àtoms A, es distorsiona la ret. Aquest nucli de ret 

distorsionada és la que dificulta el pas de les dislocacions. Així doncs, augmenta el límit elàstic i 

la dislocació es doblega en forma d’anell al voltant dels precipitats [Mol91]. 

La realització de tractaments multi-etapes d’envelliment s’utilitza per millorar les propietats 

mecàniques dels aliatges d’alumini. El més conegut és el tractament del tremp seguit de dues 

etapes d’envelliment, ja que la realització de diverses etapes d’envelliment permet el control dels 

precipitats causants de l’envelliment incrementant el seu número, reduint la mida i provocant una 

distribució més homogènia. S’assegura que en els tractaments tèrmics de llarga posta en solució, 

l’envelliment interromput proporciona una millora de l’allargament d’un 33%, amb un 
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manteniment de resistència a tracció i límit elàstic, fent que sigui aquest un tractament adequat per 

aquells components que requereixin una gran ductilitat [Bai06]. 

5 Procés Experimental. 

5.1  Obtenció de mostres. 

El procés d’obtenció de mostres es realitza en quatre etapes. La primera fase consisteix a tallar la 

peça en estat brut de colada, que s’observa en la Figura 5.1, en trossos més petits per a una 

utilització més còmode a l’hora de fer tractaments, assajos o micrografies. 

 

Figura 5.1 Brut de colada. 

Per realitzar l’acció de tall del material brut de colada, s’utilitza una màquina trossejadora (Figura 

5.2) descrita en la Taula 5.1. 

Taula 5.1 Identificació màquina trossejadora. 

Denominació Marca Model 
Trossejadora Struers Labotrom-3 
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Figura 5.2 Trossejadora. 

Una vegada s’obtenen les mostres, en cas de ser tractades mitjançant un procés tèrmic, es fa servir 

el forn Hobersal (Figura 5.3) descrit a la Taula 5.2: 

Taula 5.2 Forn. 

Denominació Marca Model 
Forn Hobersal Mod. 12 PR/300 sèrie 8B 

 

   

Figura 5.3 Forn Hobersal Model 12 PR/300 sèrie 8B. 

A continuació, després d’obtenir les peces tractades i  no tractades, es fa servir la màquina 

d’embotició  (Figura 5.4) descrita en la Taula 5.3. 

Per a la realització de las provetes, s’utilitza la resina PolyFast i aplicant-hi les següents 

condicions: Tº d’escalfament de 150 ºC, temps d’escalfament de 6 minuts, temps de refredament 

de 3 minuts i una pressió de 20 kN. 
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Taula 5.3 Premsa muntatge provetes. 

Denominació Marca Model 
Premsa muntatge provetes Struers Prontopess-3 

 

 

Figura 5.4 Premsa muntatge de provetes. 

Finalment, per realitzar un acabament òptim de les provetes, es realitza el polit. Per a la 

realització d’aquesta última fase, s’empra la màquina de la Figura 5.5 descrita a la Taula 5.5. 

S’inicia el procés de polit d’escrit a la Taula 5.4. 
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Taula 5.4 Procés de poliment. 
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SiC 1800 25 300 10 Aigua Auto 

SiC 2200 20 300 10 Aigua Auto 

SiC 5000 20 300 10 Aigua Auto 

SiC 8000 15 300 10 Aigua Auto 

SiC 12000 10 300 10 Aigua Auto 

SiC 40000 5 300 10 Aigua Auto 

Alúmina (Al2O3) 

0,2 µm 

Fibres 5 150 - 
Aigua 

destil·lada 
Manu 

Alúmina (Al2O3) 

1 µm 

Fibres 5 150 - 
Aigua 

destil·lada 
Manu 

 

Taula 5.5 Polidora 

Denominació Marca Model 
Polidora Struers Rotopol-II 
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Figura 5.5 Polidora Struers Rotopol-II. 

5.2 Assaig de dureses. 

L’assaig de dureses que es realitzarà consisteix en l’assaig de dureses Brinell. Aquest assaig es 

realitza d’acord amb la norma (ISO 6506-1:1999). 

5.2.1 Camps d’aplicació. 

El mètode de l’assaig de duresa Brinell s’aplicarà a materials metàl·lics i fins el límit de 

650HBW. Per a altres materials i/o productes s’aplicarà una altra norma (NORMA ISO 4498-1). 

5.2.2 Principis de l’assaig. 

Es pressiona un indentador (esfera de carbur, de diàmetre D) contra la superfície d’una proveta 

d’assaig i es mesura el diàmetre de la petjada en la superfície en retirar la càrrega F aplicada. 

La duresa Brinell és proporcional a la relació obtinguda dividint la càrrega de l’assaig entre l’àrea 

de la superfície de la petjada. La petjada se suposa esfèrica com un radi corresponent a la meitat 

del diàmetre de l’esfera de la indentació. 

L’assaig es realitza sempre d’acord amb  la norma: 
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• ISO 6506-2:1999 – Materials metàl·lics. Assaig de duresa Brinell. Part 2: Verificació i 

calibratge de màquines d’assaig. 

5.2.3 Màquina d’assaig. 

La màquina emprada és capaç d’aplicar una càrrega d’assaig predeterminada o càrregues en un 

rang entre 9,807 N i 29,42 kN d’acord amb la Norma ISO 6506-2. Aquestes càrregues utilitzades 

es poden normalitzar amb la següent equació. 

0,102	 � F
D�

 
Equació 5.1. 

Equació 5.1 Relació Càrrega-Diàmetre (Norma Española UNE-EN ISO 6506-1).  

On: 

- F és la càrrega a utilitzar en l’assaig [N]. 

- D és el diàmetre de l’esfera [mm]. 

Encara que moltes màquines d’assaig de dureses donen una lectura directa, es pot emprar 

l’equació 6.2 per determinar la duresa Brinell. 

HBW �	
0,102	 � 2F

π	 � D�D � √D� � d��
� MPa 

Equació 5.2. 

Equació 5.2 Duresa Brinell (Norma Española UNE-EN ISO 6506-1). 

On: 

- HBW és la duresa Brinell [N/mm2]. 

- F és la càrrega per utilitzar en l’assaig [N]. 

- D és el diàmetre de l’esfera [mm]. 

- D és el diàmetre mig de l’esfera [mm]. 
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La identificació de la màquina es pot realitzar mitjançant la Figura 5.6: 

 

Figura 5.6 Duròmetre. 

 

Taula 5.6 Identificació màquina d'assaig de dureses. 

DENOMINACIÓ MARCA MODEL Nº INVENTARI CARACTERÍSTIQUES 
Duròmetre EMCO M4U-025 02-002 Càrrega (1Kg-3000Kg) 

 

5.2.4 Paràmetres de l’assaig. 

Els paràmetres aplicats en l’assaig van ser els següents:  

• El valor nominal de càrrega emprada en tots els assajos és de 612,9 N. 

• La relació de càrrega-diàmetre en l’assaig és igual a 10 N·mm-2. 

• El diàmetre de l’esfera és de 2,5 mm. 

• El símbol de duresa és HBW 2,5 / 62,5. 
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5.2.5 Procediment de l’assaig. 

1. Introduir els paràmetres segons el tipus d’assaig que es vol realitzar. 

2. Esborrar les estadístiques. 

3. Realitzem 5 mesures utilitzant la placa patró calibrada nº 2002193. 

4. Computació dels rangs obtinguts d’acord amb els mètodes d’assaig respectius. Segons el 

patró  de calibratge, el rang estaria situat entre el 117,7 ± 2 HBW. 

5. Col·locació de la mostra en la base del suport rígid. Les superfícies en contacte han 

d’estar netes i lliures de matèries estranyes. És important que la proveta d’assaig estigui 

firmament recolzada en el suport perquè no es produeixin desplaçaments durant l’assaig. 

6. Col·locació de l’esfera de l’indentador en contacte amb la superfície d’assaig i aplicació 

de la càrrega en direcció perpendicular a la superfície, evitant sacsejades, vibracions o 

desplaçaments, fins que la carrega aplicada arribi al valor estipulat. El temps d’aplicació 

inicial de càrrega i el moment en què la càrrega deixa d’augmentar no serà menor de 2 

segons ni major de 8 segons. Es mantindrà la càrrega d’assaig entre 10 segons i 15 

segons. Per a alguns materials, en els quals es requereix un major temps d’aplicació de la 

càrrega, aquest temps s’ha d’aplicar amb una tolerància de ± 2 segons. 

7. Al llarg de l’assaig, s’ha de protegir la màquina d’assaig de cops o vibracions importants, 

que poden influir en el resultat de l’assaig. 

8. Es mesura el diàmetre de cada petjada en dos direccions perpendiculars entre si. Es pren 

la mesura aritmètica de les dues lectures per al càlcul de la duresa Brinell [UNE65]. 

5.3 Assaig d’Ultra-microdureses. 

L’assaig es va realitzar segons les normes  ISO 14577-1 :2002(E), ISO 14577-3:2002(E),ISO 

14577-2:2002(E), ASTM E384-99 amb l’objectiu d’obtenir la duresa universal corregida de la 

fase α i no la màssica que proporciona l’assaig de dureses Brinell, a la vegada que s’obté 

informació de les propietats elàstiques i plàstiques del material. 
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Aquest assaig té la funcionalitat de poder fer assajos en punts molt concrets i microscòpics, la 

qual cosa permet un estudi més exhaustiu de les propietats del material estudiat. D’aquesta 

manera es poden estudiar, per separat, punts com la perifèria, l’intermedi i el nucli d’una mateixa 

fase α. 

Per a la realització d’aquest assaig es va utilitzar l’ultra-micro duròmetre Fischerscope HM2000 

(Figura 5.7). Aquest aparell consta d’un indentador Vickers, un sistema de mesurament de 

profunditat de la penetració i un microscopi, tot es troba connectat a un ordinador on es mostren 

totes les dades. 

El control de l’ultra-micro duròmetre es realitza per mitjà de l’ordinador, mitjançant un programa 

anomenat WIN-HCU on s’indiquen els punts on es vol realitzar l’assaig i les seves propietats. 

5.3.1 Paràmetres de l’assaig. 

Els paràmetres aplicats en l’assaig van ser els següents: 

• La màxima càrrega aplicada en l’assaig és igual a 20 mN. 

• Temps de descàrrega igual a 20 segons. 

5.3.2 Procediment de l’assaig. 

L’assaig d’ultra-microdureses consta de tres etapes: 

• Inicialment s’aproxima la mostra al microscopi fins a obtenir una imatge nítida per 

pantalla. 

• Després s’afegeixen les propietats i es localitzen els punts on es vol fer l’assaig. 

• Finalment, s’inicia el procés enviant la mostra cap a l’indentador i aquest baixa lentament 

fins al punt indicat al segon pas i comença a realitzar les indentacions desitjades. 
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L’ultra-microduròmetre està format per tres parts. La primera, situada en la part inferior, és un 

carro sobre el qual es fixa la mostra per evitar moviments durant l’assaig. Aquest carro disposa de 

moviment en el pla horitzontal per col·locar la mostra en el lloc desitjat. La segona part són el 

microscopi i la càmera que ens permeten enfocar la mostra per trobar el lloc idoni per realitzar 

l’assaig. Per últim, la tercera part es troba a la part esquerra i es tracta de l’indentador amb els 

indicadors de posició que tenen un moviment en el pla vertical i s’accionen per mitjà de 

l’ordinador o prement un botó que acompanya l’aparell. 

L’aparell té dos dispositius: el primer d’ells s’encarrega de mesurar la penetració de l’indentador 

en la superfície de la mostra, mentre que el segon s’encarrega de mesurar la càrrega aplicada en 

cada moment a l’assaig. 

Aquest equip és molt sensible a les vibracions, per aquest motiu està muntat  sobre una estructura 

dissenyada per resistir vibracions i reduir el seu efecte en l’assaig. Tot i així, en cas de vibracions 

d’alta freqüència, els valors obtinguts en l’assaig poden no ser completament exactes i tenir 

petites desviacions. 

 

 

Figura 5.7 Ultra-microduròmetre Fischerscope HM2000. 
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5.3.3 Determinació duresa Martens. 

La duresa Martens es mesura sota una força d’assaig aplicada. Es determina a partir dels valors 

donats per la corba força/profunditat de penetració durant l’increment de la força de l’assaig, 

preferentment després d’haver arribat a la força d’assaig especificada. La duresa Martens inclou 

les deformacions plàstiques i elàstiques i, per aquest motiu, aquest valor de duresa pot calcular-se 

per tots els materials. 

La duresa Martens es defineix com el quocient entre la força de l’assaig F i l’àrea de la superfície 

del penetrador, As (h) que penetra des del punt zero de contacte, i s’expressa en N·mm-2. 

A continuació es mostren les equacions (Equació 5.3 i Equació 5.4) per al càlcul de la duresa. 

HM �	 �

�����
� �

��,	
���
� MPa		    Equació 5.3. 

Equació 5.3 Càlcul de la duresa Martens (HM). 

A��h� � 	
		�	���

�

�

����
�

�

	� h�       Equació 5.4.  

Equació 5.4 Càlcu l de l'àrea de l’empremta. 

Seguidament, s’observa la Figura 14.1 on es mostra una representació de la forma de l’indentador 

amb les referències per tenir en compte a l’hora d’aplicar les equacions anteriors [UNE14]. 

5.3.4 Determinació duresa plàstica. 

El treball mecànic, Wtotal, indicat durant l’operació de penetració, només és en part absorbit com a 

treball de deformació plàstica, Wplàstic. Durant l’aplicació de la força de l’assaig, la part restant 

s’allibera com treball degut a la tornada a la deformació elàstica, Welàstic, com mostra la Figura 

14.2. 

η�� �	
w��à����

W�����

� 100 Equació 5.5. 

Equació 5.5 Càlcul de la força de l’assaig. 

W����� � W��à���� �W��à���� Equació 5.6. 
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Equació 5.6 Càlcul del treball total. 

Es dedueix que la part plàstica  Wplàstic/Wtotal és: 

100%� η�� Equació 5.7. 

Equació 5.7 Càlcul de la part plàstica. 

La duresa plàstica ve determinada per la simbologia HUpl en els resultats realitzats a l’assaig 

d’ultra-microdureses. El valor d’aquesta duresa s’expressa en N·mm-1 [UNE14]. 

5.3.5 Determinació duresa Vickers. 

El mètode Vickers va néixer el 1925 i encara continua sent el més utilitzat en l’actualitat a nivell 

de processos industrials. En aquest cas, s’utilitza com a indentador un cap de diamant amb forma 

piramidal, de base quadrada i amb un angle de 136 graus entre cares oposades [Seg09]. 

L’obtenció de dureses Vickers es va realitzar mitjançant les normes ASTM 384-89 (UNE-EN ISO 

6507-2), on s’indica que la duresa Vickers és proporcional al quocient obtingut en dividir la força 

de l’assaig entre l’àrea de les cares de l’empremta. Se suposa que és una piràmide recta de base 

quadrada, amb el mateix angle en el vèrtex que en l’indentador, com es mostra en la Figura 5.8 

[UNE65a]. 

HV � Constant	 � �

�
� 0,102	 �	

�	��	�	���
���º

�

��
� 0,1891	 �	 �

��
  Equació 5.8. 

Equació 5.8 Càlcul de la duresa Vickers [UNE65a]. 

On: 

- F és la força de l’assaig en Newtons. 

- D és la mitjana aritmètica, en mil·límetres, de les longituds de les dues diagonals, d1 i d2 

de la Figura 5.8. 

- Constant = 0,102 ≈ 1/9,80665, sent el factor de conversió de Kgf a N. 
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Figura 5.8 Principi de l'assaig Vickers [UNE65a]. 

La duresa Vickers HV s’ha de considerar com una duresa plàstica ja que s’ha determinat a partir 

de la petjada permanent o residual, és a dir, sobre la deformació plàstica, obtinguda en la 

superfície del material després de la penetració [Pic00]. 

5.3.6 Paràmetres per dur a terme l’assaig. 

El programa WIN-HCU ens permet modificar els paràmetres de l’assaig tant el cicle de càrrega 

com el cicle de descàrrega.  

• El cicle de càrrega:  s’utilitza per definir la càrrega aplicada, el número d’aturades que 

farà l’indentador per aplicar la càrrega total i el temps d’aplicació d’aquesta força. 

• El cicle de descàrrega: els paràmetres per definir seran els mateixos que els indicats 

anteriorment al cicle de càrrega. La diferència és que aquests permetran calcular la corba 

de descàrrega, tenint en compte la recuperació elàstica del material després de l’aplicació 

de la càrrega. 

Els paràmetres establerts per a la realització de l’assaig tant per al cicle de càrrega com per al 

cicle de descàrrega han estat els següents: 20 Nm, 20 passos y 20 segons de temps d’aplicació. 
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Una vegada fixats els paràmetres de l’assaig, es determinen els punts d’aplicació de la força. En 

aquest estudi s’han seleccionat tres zones a tenir en compte: zona de la perifèria, la intermèdia i el 

nucli d’un gra α. 

Els resultats obtinguts en l’assaig són els següents: 

� HUpl: Duresa plàstica. 

� HM: Duresa Martens. 

� HV: Duresa Vickers. 

5.4 Estudi metal·logràfic. 

L’estudi metal·logràfic es realitzarà segons les normatives: ASTM E3-01 (2007), ASTM E112-10, 

ASTM E930-99 (2007), ASTM E1181-02 (2008),  ASTM E1382-97 (2010) i ISO 8503-3: 1988. 

L’estació metal·logràfica emprada en la realització d’aquest projecte és l’esmentada a la Taula 

5.7: 

Taula 5.7 Descripció microscopi òptic. 

DENOMINACIÓ MARCA MODEL 
Microscopi Leica MEF4AM 

 

Aquesta estació metal·logràfica pot observar-se en la Figura 5.9. En l’apartat 5.4.1 es poden 

consultar totes les parts que la formen. 
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Figura 5.9 Estació metal•logràfica. 

5.4.1 Parts del microscopi òptic. 

Les parts del microscopi emprat són les següents: 

• Cos del microscopi: part sòlida que suporta tots els components del microscopi. 

• Platina: superfície on es col·loquen les provetes. 

• Enfocament groller: roda que desplaça tot el conjunt òptic cap a la superfície de la 

proveta. 

• Enfocament fi: roda que corregeix la posició del conjunt òptic per obtenir una imatge més 

nítida. 

• Il·luminador: font lluminosa. 

• Objectius: agrupació de lents; la principal manera d’ajustar la magnificació. El 

microscopi disposa de sis objectius amb diferents augments 2,5x; 5x; 10x; 20x; 50x; 

100x. 

• Ocular: espai on es col·loca l’ull per fer l’observació. Amplifica deu vegades la imatge, la 

qual cosa permet tenir un rang entre 25x i 1000x. 

• Filtres cromàtics: els filtres cromàtics serveixen per seleccionar una determinada longitud 

d’ona, i incrementar-ne la resolució. 
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• Filtres polaritzadors: Disposa de filtres polaritzadors que serveixen per a seleccionar un 

pla de polarització. 

• Tub microscòpic: uneix òpticament l’objectiu amb l’ocular. 

• Diafragma de camp: limita l’àrea il·luminada, evita reflexos i dóna contrast. S’ha d’obrir 

fins que el cercle és tangent a la circumferència que delimita el camp visual. 

• Diagrama d’obertura: limita l’obertura numèrica del condensador fent-la igual a la de 

l’objectiu. Dóna contrast i detall en obrir per a seleccionar un pla de polarització. 

• Tub microscòpic: uneix òpticament l’objectiu amb l’ocular. 

• Diagrama de camp: limita l’àrea il·luminada, evita reflexos i dóna contrast. S’ha d’obrir 

fins que el cercle és tangent a la circumferència que delimita el camp visual. 

• Diagrama d’obertura: limita l’obertura numèrica del condensador fent-la igual a la de 

l’objectiu; dóna contrast i detall. En obrir excessivament el diagrama d’obertura, 

s’augmenta el poder resolutiu però es perd contrast. En tancar-lo massa, es produeixen 

figures d’interferència i desapareix el detall nítid. 

Aquest microscopi òptic té una videocàmera connectada a l’ordinador que té un software d’anàlisi 

d’imatge instal·lat. El programa per a la visualització de les mostres es diu QWin (de la marca 

LEICA) i el programa per a l`edició de les imatges s`anomena PaintShop Pro 4. 

Per a la realització de l’estudi, es van realitzar dotze imatges de cadascuna de les mostres, totes a 

diferents augments, per trobar la millor imatge i així analitzar la seva microestructura [Ase11]. 
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6 Resultats i discussió. 

En aquest apartat es presenten els resultats corresponents als assajos i estudis realitzats sobre 25 

mostres de l’aliatge A357. 

6.1 Efecte de la posta en solució i tremp. 

En els següents apartats es mostrarà l’efecte que té la posta en solució i el posterior tremp en el 

conjunt de mostres estudiades. 

6.1.1 Duresa Brinell. 

Els valors mitjos dels tres assajos realitzats sobre cadascuna de les mostres per una posta en 

solució a 540 ºC a diferents temps s’observa en la Taula 6.1,  

Taula 6.1 Resultats de l’assaig Brinell en la posta en solució per l’aliatge A357. 

Nº Mostra Temps de tractament a 540 ºC / min Duresa / HBW 

1 0* 82 ± 2 

2 10 64 ± 1 

12 15 72 ± 2 

22 30 71 ± 1 

23 120 64 ± 1 

24 240 63 ± 1 

25 300 56 ± 1 

*material en estat brut de colada envellit naturalment. 

La duresa inicial del material brut de colada és igual a 82 HBW deguda a un temps d’envelliment 

natural elevat. El Gràfic 6.1 mostra l’evolució de la duresa amb el temps de posta en solució, on 

s’observa que els valors màxims de duresa es produeixen per les mostres amb un temps de 15 i 30 

minuts.   
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Gràfic 6.1 Assaig dureses en posta en solució. 

La dissolució del Mg2Si i la homogeneïtzació de la matriu es produeix, en gran mesura, durant els 

10 primers minuts de tractament a 540 ºC. Probablement, la dissolució del silici a la fase α sigui 

més lenta dins dels 50 minuts [Rom02]; és per això que s’observa una caiguda de la duresa a les 

mostres amb un tractament de més de 30 minuts. 

L’efecte del tractament de posta en solució a les fases intermetàl·liques que contenen ferro no es 

coneix bé, però s’ha vist que β-AlFeSi és estable a l’aliatge A356 [Gus86], i que π-AlFeMgSi és 

estable a l’aliatge A357 però es transforma en β a l’aliatge A356 [Clo82]. 

Les dureses obtingudes en aquest estudi es corresponen amb les obtingudes pel mateix aliatge, per 

altres autors, amb una posta en solució a 540 ºC durant 4 h i 5 h, on aquestes són iguals a 61  

HBW i 53 HBW, respectivament [Aba07].  

S’observa com, a mesura que augmenta el temps de posta en solució i un cop arribat al màxim, la 

duresa disminueix tal com passa amb l’aliatge A356 [Puj09]. 
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6.1.2 Duresa de la fase α. 

Per obtenir aquests resultats s’han realitzat tres indentacions per a cada zona del gra α, de cada 

mostra; tres a la perifèria, tres en zona intermèdia i tres més al nucli,  així com també a l’eutèctic, 

tal com es mostra a la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Exemple de les indentacions realitzades de la perifèria al nucli a la fase α. 

 

Els resultats de les dureses plàstiques (HUpl), les dureses Martens (HM) i, finalment, les dureses 

Vickers (HV) obtinguts després de la posta en solució a 540 ºC per l’aliatge A357, es mostren a la 

Taula 6.2. Això és la mitjana de les indentacions aplicades dins els grans d’α, per cada zona 

(nucli, intermèdia i perifèria) i eutèctic. 
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Taula 6.2 Ultra-microdureses per l’aliatge A357 amb una posta en solució a 540 ºC. 

Tiempo a 540ºC /min  
Mostra Zona HM / N·mm-2 HUpl / N·mm-2 HV / HV 

0 1 

Nucli 644 ± 18 685 ± 22 68 ± 2 

Intermèdia 659 ± 29 701 ± 35 69 ± 3 

Perifèria 687 ± 27 735 ± 31 73 ± 3 

Eutèctic 943 ± 10 1041 ± 12 102 ± 12 

10 2 

Nucli 758 ± 77 812 ± 89 80 ± 9 

Intermèdia 704 ± 56 742 ± 60 73 ± 6 

Perifèria 824 ± 65 888 ± 81 88 ± 8 

Eutèctic 1050 ± 11 1174 ± 11 116 ± 11 

15 12 

Nucli 983 ± 30 1086 ± 35 107 ± 3 

Intermèdia 992 ± 16 1097 ± 19 108 ± 2 

Perifèria 1024 ± 81 1133 ± 106 111 ± 10 

Eutèctic 1141 ± 129 1291 ± 130 126 ± 60 

30 22 

Nucli 1050 ± 37 1166 ± 47 114 ± 4 

Intermèdia 1083 ± 23 1216 ± 32 119 ± 3 

Perifèria 1142 ± 63 1275 ± 72 125 ± 7 

Eutèctic 1240 ± 75  1290 ± 60 140 ± 15 

120 23 

Nucli 1103 ± 43 1237 ± 59 121 ± 6 

Intermèdia 1145 ± 27 1289 ± 38 126 ± 4 

Perifèria 1115 ± 20 1262 ± 28 123 ± 3 

Eutèctic 1232 ± 15 1346 ± 18 135 ± 10 

240 24 

Nucli 1085 ± 13 1213 ± 20 119 ± 2 

Intermèdia 1092 ± 11 1222 ± 13 120 ± 1 

Perifèria 1147 ± 27 1290 ± 29 126 ± 3 

Eutèctic 1179 ± 19 1313 ± 22 129 ± 21 

300 25 

Nucli 1048 ± 31 1168 ± 37 115 ± 4 

Intermèdia 1037 ± 15 1160 ± 21 114 ± 2 

Perifèria 1110 ± 46 1239 ± 55 122 ± 5 

Eutèctic 1213 ± 4 1320 ± 5 130 ± 5 
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Gràfic 6.2 Resultats de dureses Martens en les mostres en posta en solució a 540 ºC. 

En la mostra en estat brut de colada s’observa una gran homogeneïtat en les dureses dins de la 

fase α deguda al propi envelliment natural. A mesura que augmenta el temps de posta en solució, 

s’observa l’efecte de la dissolució del compost Mg2Si i π dins la fase α, que produeix un 

enduriment de la mateixa fins arribar a un pic als 30 minuts, temps pel qual es creu que s’ha 

produït la total dissolució dels compostos Mg2Si i π.     

A partir dels 10 minuts i fins les 5 hores, la duresa de la fase α es homogènia dins de cada gra: els 

valors de duresa del nucli, la zona intermèdia i la perifèria són similars. Un tractament de posta en 

solució de 10 minuts a 540 ºC ó 550 ºC és suficient per obtenir una òptima homogeneïtzació del 

magnesi i silici en la fase α [Zha02]. Finalment, a partir dels 30 minuts la duresa de la fase α es 

manté constant fins les 5 hores, el mateix passa amb la duresa de l’eutèctic.  

En tots els casos estudiats, els valors de duresa en la zona eutèctica són superiors als de la fase α, 

tal  com es mostra a la Taula 6.2. Això ens assegura que les indentacions estan ben realitzades,  

atès que no s’ha trobat una zona eutèctica sota les indentacions realitzades en la fase α. 
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6.1.3 Estudi metal·logràfic. 

La Figura 6.2 mostra la microestructura del component en estat brut de colada (mostra1) de 

l’aliatge A357 conformat en estat semi-sòlid. Aquesta es compon per esferoides de fases α, silici 

eutèctic amb aspecte fibrós i els compostos intermetàl·lics es troben únicament en la perifèria. A 

mesura que la mostra se sotmet al tractament tèrmic, les partícules de silici augmenten i s’originen 

esferoides d’α més grans, rodons i difosos [Bai05]. Per a l’aliatge A356 amb un tractament de 

posta en solució a 540 ºC, es provoquen canvis en l’estructura globular provocant un augment de 

la mida dels grans [Möl10a]. 

   

Figura 6.2 Microestructura de l’aliatge A357 en estat brut de colada (mostra 1). 

A continuació es mostren les micrografies corresponents a totes les mostres en posta en solució a 

540 ºC, on s’observa l’increment en la mida del silici (Figura 6.3 a Figura 6.8.). La velocitat de 

creixement de les partícules de silici durant els primers 10 minuts i fins els 30 minuts són molt 

més elevada que la que s’observa per sobre de 2 hores.  
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Figura 6.3 Micrografies de la mostra 2 (10 min a 540 ºC). 

   

Figura 6.4 Micrografies de la mostra 12 (15 min a 540 ºC). 

   

Figura 6.5 Micrografies de la mostra 22 (30 min a 540 ºC) . 
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Figura 6.6 Micrografies de la mostra 23 (120 min a 540 ºC). 

   

Figura 6.7 Micrografies de la mostra 24 (240 min a 540 ºC). 

   

Figura 6.8 Micrografies de la mostra 25 (300 min a 540 ºC). 

Es pot afirmar, per mitjà de les micrografies obtingudes en les mostres amb una posta en solució a 

540 ºC, que a mesura que augmenta el temps de posta en solució l’estructura globular comença a 
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dissoldre’s. Pel que fa les partícules de silici, al començament es veu un arrodoniment d’aquestes 

fins el punt que, a mesura que augmenta el temps de posta en solució, les partícules arriben a 

formar una estructura poligonal. Un tractament amb una posta en solució de 30 minuts causa 

esferoïdització i augment d’espai entre partícules de silici eutèctic i ho condueix a una millora 

significativa en la resistència a la tracció i a la ductilitat [Zha02].  

La Figura 6.9 a) mostra la microestructura de l’aliatge A357 amb una posta en solució de 2 hores 

a 540ºC i la Figura 6.9 b) després de 10 minuts a 540 ºC i un envelliment de 10 h a 180 ºC, on 

s’observa la fase α i el compost intermetàl·lic β. Aquest compost intermetàl·lic té una estructura 

complexa, que pot afectar significativament les propietats del material, incloent l'acabat 

superficial, la resistència elèctrica, resistència a la corrosió i la ductilitat del material [Yan05]. 

Poden actuar com acumuladors de tensio i són punts febles que redueixen la resistència mecànica 

i la ductilitat dels aliatges [Yen96]. 

A parit dels 30 minuts de posta en solució a 540 ºC, únicament s’observa el compost intermetàl·lic 

β. Els altres compostos no s’observen en les mostres amb un temps de posta en solució més petit; 

caldria fer un estudi metal·logràfic mitjançant microscòpia electrònica d’escombrat per tal de 

poder observar els intermetàl·lics Mg2Si i π.  

  

Figura 6.9 Micrografia de l’aliatge A357 amb una posta en solució: a) 2 h a 540 ºC, i b) 10 min a 
540 ºC i un envelliment de 10 h a 180 ºC. 
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6.2 Efecte de l’envelliment. 

En els següents apartats es mostrarà l’efecte que té el tractament tèrmic d’envelliment en les 

mostres de 10 i 15 minuts, tractades anteriorment amb una posta en solució a 540 ºC i un tremp. 

6.2.1 Duresa Brinell. 

Segons l’experimentació explicada a l’apartat 5.2, es realitza un estudi comparatiu de les mostres 

amb una posta en solució, un tremp i, finalment, un envelliment. S’hi observa per mitjà del Gràfic 

6.3 les mitjanes de les dureses obtingudes dels tres assajos realitzats en cadascuna de les mostres. 

Es veu un augment de les dureses fins al pic màxim de la corba del gràfic, i un posterior 

decreixement d’aquestes. 

 

Gràfic 6.3 Dureses Brinell  de les mostres A357 T6 amb 10 i 15 min de posta en solució. 

El Gràfic 6.3 mostra els resultats corresponents als envelliments a 180 ºC de les mostres amb una 

posta en solució de 10 i 15 minuts a 540 ºC, on es pot observar que s’obté un pic de dureses a les 

3 hores d’envelliments pels dos temps de posta en solució estudiats. D’aquests resultats s’arriba a 

la conclusió que la major duresa pertany a la mostra 15 (15 min a 540 ºC, tremp i 3 h a 180 ºC) 

amb un valor de 118 ± 2 HBW; aquest increment de la duresa és degut al creixement del silici i de 

la mida del gra. Aquest valor de duresa es similar als 124 ± 3 HBW obtinguts en altres estudis per 

una posta en solució de 2 hores a 540 ºC més un posterior envelliment de 8 hores a 180 ºC 
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[Puj09]. Per tant, el procés emprat en aquest projecte aporta un estalvi de 6 hores i 45 minuts en el 

total del tractament tèrmic, fent que sigui molt més econòmic. 

A partir de les 3 hores d’envelliment s’observa una caiguda de la duresa en els dos grups de 

mostres, probablement degut al creixement excessiu de la mida del gra, de la mida del silici i un 

sobre envelliment del material.  

Altres estudis sobre els tractaments T6 dels aliatges A356 i A357 diuen que l’òptim és de 4 hores 

a 540 ºC i de 8 hores a 180 ºC amb una duresa de 105 HBW. De la mateixa manera que, per 

disminuir els temps d’envelliment fins les 6 hores, la posta en solució ha d’esser de 5 hores a 540 

ºC [Aba07]. Aquesta opció és molt més costosa energèticament i en temps d’espera per la 

producció del material. 

6.2.2 Duresa de la fase α. 

Una vegada analitzats els resultats obtinguts en l’assaig d’ultra-microdureses, s’analitzen un petit 

grup de mostres per veure l’evolució de les dureses a la fase α i eutèctic sobre mostres T6. Com a 

resultat de l’assaig, i tot seguint un procediment igual al de l’apartat 5.3, els resultats que es van 

obtenir són els que es mostren en la Taula 6.3.  
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Taula 6.3 Ultra-microdureses de les mostren A357-T6. 

Mostra Temps a 540 ºC + 180 ºC / min + h Zona HM / N·mm
-2
 HUpl / N·mm

-2
 HV / HV 

3 10 + 1 

Nucli 855 ± 27 929 ± 36 92 ± 3 

Intermèdia 853 ± 36 924 ± 43 91 ± 4 

Perifèria 927 ± 74 1013 ± 91 100 ± 9 

Eutèctic 1416 ± 14 1640 ± 16 159 ± 16 

4 10 + 2 

Nucli 1027 ± 64 1137 ± 77 112 ± 7 

Intermèdia 1004 ± 50 1113 ± 59 109 ± 6 

Perifèria 1102 ± 65 1230 ± 82 121 ± 8 

Eutèctic 1459 ± 10 1735 ± 15 170 ± 8 

13 15 + 1 

Nucli 1244 ± 80 1437 ± 109 140 ± 10 

Intermèdia 1259 ± 71 1445 ± 95 141 ± 9 

Perifèria 1419 ± 76 1657 ± 106 161 ± 10 

Eutèctic 1523 ± 16 1746 ± 22 168 ± 21 

14 15 + 2 

Nucli 1215 ± 65 1375 ± 79 134 ± 8 

Intermèdia 1248 ± 57 1425 ± 76 139 ± 7 

Perifèria 1227 ± 27 1395 ± 33 136 ± 3 

Eutèctic 1623 ± 6 1836 ± 12 175 ± 11 

 

Per a totes les mostres estudiades, es pot considerar que la duresa de la fase α es homogènia. A 

partir dels 15 minuts a 540 ºC, tremp i 1 h a 180 graus, la duresa de la fase α es pot considerar 

constant tenint en compte l’efecte que pot tenir l’eutèctic en les mesures.  

 L’aliatge A357 modificat i amb un tractament T6 ( de 10 hores a 542 ºC y 6 hores a 160 ºC) té 

una duresa de 114 ± 6 HV. Aquests resultats són molt iguals o inferiors als obtinguts en la mostra 

4 (10 minuts a 540 ºC i 2 hores a 180 ºC) 114 HV. Pel que fa a les mostres amb un tractament T6 

però amb una posta en solució de 15 minuts, val a dir que superen sens dubte els valors de duresa 

Vickers anteriors. Això indica que els valors de duresa en les mostres amb una posta en solució de 

15 minuts són molt superiors a la resta [Yan05]. 

6.2.3 Estudi metal·logràfic. 

En l’estudi comparatiu de les micrografies de les mostres obtingudes mitjançant l’aplicació d’un 

tractament tèrmic T6, es mostren tres temps d’envelliment per cada posta en solució. La resta de 

micrografies es troben en l’apartat Annexos 1. 
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La Figura 6.10, Figura 6.11 i Figura 6.12 mostren la microestructura de les mostres amb una posta 

en solució de 10 minuts a 540 ºC, tremp i envelliment. 

   

Figura 6.10 Micrografies de la mostra 3 (10 min a 540 ºC + 1 h a 180 ºC). 

   

Figura 6.11 Micrografies de la mostra 8 (10 min a 540 ºC + 6 h a 180 ºC). 

   

Figura 6.12 Micrografies de la mostra 11 (10 min a 540 ºC + 12 h a 180 ºC). 
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La microestructura de les mostres amb una posta en solució de 10 minuts, a 540 ºC, amb un tremp 

i un envelliment es mostra a la Figura 6.13, Figura 6.14 i Figura 6.15. 

   

Figura 6.13 Micrografies de la mostra 13 (15 min a 540 ºC + 1 h a 180 ºC). 

   

Figura 6.14 Micrografies de la mostra 18 (15 min a 540 ºC + 6 h a 180 ºC). 

   

Figura 6.15 Micrografies de la mostra 21 (15 min a 540 ºC + 12 h a 180 ºC). 
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No s’observen canvis rellevants respecte a la microestructura de la posta en  solució; tal com s’ha 

comentat, es produeix la dissolució dels intermetàl·lics produïts durant el refredament original. La 

microestructura pateix un canvi molt significatiu en la posta en solució, fent que els glòbuls de 

fase α tinguin una mida superior a l’inicial degut al creixement del gra. Aquests efectes són més 

significatius cada vegada que les mostres són tractades durant més temps. Alguns intermetàl·lics 

amb ferro continuen presents en l’eutèctic degut a la capacitat d’aquests a ser insolubles en la 

matriu d’alumini [Puj09] [Tur10]. El silici pateix una globulització considerable, les partícules 

adquireixen una forma més rodona i una mida superior després del tractament, encara que el 

contingut de silici és d’un 7% (superior al límit de solubilitat de silici en l’alumini), i a l’absència 

de fusió parcial del constituent eutèctic [Puj09]. 
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7 Conclusions. 

1. A mesura que s’augmenta el temps de posta en solució, el magnesi juntament amb els 

compostos intermetàl·lics es dissolen fent que la duresa del material augmenti. Un temps  

excessivament prolongat de l’etapa de posta en solució fa que els grans de fase α i el silici 

creixin provocant una disminució de la duresa. 

2. Per a les mostres amb una posta en solució d’entre 10 i 30 minuts, s’aprecia un increment 

de la duresa i una globulització del silici. A partir dels 30 minuts, els grans de la fase α 

augmenten en grandària juntament amb el silici, que deixa de banda l’estructura globular 

per transformar-se en una estructura poligonal. 

3. Una posta en solució de 15 minuts és suficient per a una dissolució completa dels 

compostos intermetàl·lics i una homogeneïtzació del material, fet que aporta la màxima 

duresa al material a l’estat de posta en solució i tremp.  

4. La duresa Brinell màxima obtinguda pel tractament T6 per l’aliatge A357 conformat per 

Sub-Liquidus Casting és de  118 ± 2 HBW, els paràmetres òptims d’aquest tractament 

són una posta en solució a 540 ºC durant 15 minuts, tremp en aigua a 25 ºC i envelliment 

de 3 hores a 180 ºC. 

5. Aquest valor de dureses és superior al de la norma ASTM B 917 [Han91] on s’indica que 

per a l’aliatge A357 amb una posta en solució a 540 ºC durant 8 hores i un envelliment de 

3 a 5 hores a 170 ºC, s’obté una duresa de 90 HB. Aquest tractament T6 és molt més llarg 

que el descrit en la conclusió 2. 

6. Durant  l’etapa d’envelliment, la microestructura del material, a escala de microscòpia 

òptica, no pateix canvis respecte a l’observada en la posta en solució. 

7. Els tractaments tèrmics de curta durada aporten un consum d’energia reduït respecte els 

tractaments convencionals, amb el corresponent estalvi econòmic. 
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8 Perspectiva. 

Un cop realitzat l’estudi, es podrien dur a terme un seguit d’accions: 

• Realització d’assaigs  mecànics dels aliatges tractats. 

• Fer extensible aquest tractaments a altres aliatges. 

• Realització d’aquest tractament sobre components màssics. 

• Estudi de la evolució dels intermetàl·lics amb microscòpia electrònica de escombrat. 

• Continuació d’aquest estudi mitjançant la determinació d’altres propietats, com poden ser 

les obtingudes per assajos de corrosió, fatiga, torsió, amb la fi de trobar una millora entre 

la microestructura i l’optimització dels tractaments realitzats. 

• Realització d’estudis metal·logràfics de mostres amb un elevat temps de posta en solució 

partint de l’últim realitzat en aquest projecte, és a dir, 5 hores. 

• Estudi de dureses, ultra-microdureses i metal·logràfic en grups de mostres entre 5 minuts i 

30 minuts. 
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9 Pressupost. 

El pressupost del projecte es mostra detallat a la Taula 9.1 a continuació.  

Taula 9.1 Pressupost del projecte. 
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Preparació mostres pel tractament tèrmic 5 40 200 5 50 250 450 

Preparació de les mostres en provetes 35 45 1575 35 50 1750 3325 

Tractament tèrmic al forn posta en solució i tremp. 6 50 300 6 50 300 600 

Tractament tèrmic al forn envelliment a 180 ºC. 9 50 450 9 50 450 900 

Assaig de dureses Brinell 6 70 420 6 50 300 720 

Assaig de d'ultra-microdureses 20 70 1400 20 50 1000 2400 

Metal·lografies (OM) 24 37 888 24 50 1200 2088 

Redacció del PFC 0 0 0 70 50 3500 3500 

Subtotal 13983 

IVA (18%) 2516,94 

TOTAL 16499,94 
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10  Impacte medi ambiental. 

Després dels últims esdeveniments com el canvi climàtic, l’escalfament de l’escorça terrestre, 

terratrèmols, tsunamis, etc. degut al mal comportament de les persones envers el medi ambient, 

cal conscienciar-se i provocar el menor impacte ambiental possible, ja sigui en accions 

quotidianes i simples com en grans empreses o fàbriques.  

En la realització del projecte van ser tinguts en compte aspectes com el mal ús de l’aigua, entre 

d’altres. Això és, la neteja de les provetes, eines i altres materials utilitzats es realitzava únicament 

amb l’aixeta oberta, el temps necessari i sense mantenir-la oberta molta estona. A més, els papers 

de vidre utilitzats van ser netejats i reutilitzats fins al màxim i, una vegada ja no es podien 

utilitzar, es dipositaven en recipients per al seu reciclatge. 

El procés d’assecat, tant dels papers de vidre com el de les mostres, es realitza mitjançant un 

calefactor elèctric. Per reduir el consum elèctric d’aquest element, l’assecat dels papers es va 

realitzar mitjançant un contenidor, un assecador on es deixaven assecar a l’aire per a una pròxima 

utilització i només s’encenia per l’assecat de les mostres el temps necessari. 

Tant en l’assaig de dureses Brinell com en la realització de l’assaig d’ultramicrodureses, mentre 

no s’utilitzava el microscopi que incorpora l’eina, el llum d’aquesta s’apagava per disminuir el 

consum i fer que la vida de la bombeta fos més llarga. En aquest sentit, el consum elèctric a l’hora 

de realitzar els tractaments tèrmics va ser un dels punts on es va tenir més cura, degut als 

tractaments llargs i costosos que suposen. Per això, el forn es va mantenir el màxim de temps 

tancat per mantenir millor la temperatura i fent que el temps d’utilització fos el mínim per a la 

realització de l’estudi. 

A l’hora de la presentació d’aquest projecte, es va tenir en compte el consum de paper. Així 

doncs, només es feia una còpia a paper (aprofitant les dues cares dels folis) i  les restants, en 

format electrònic. 

Pel que fa el procés de conformat en estat semi-sòlid emprat en aquest estudi, l’anomenat Sub-

Liquidus Casting (SLC), val a dir que redueix el consum energètic i la generació de residus degut 

a que només és necessari fondre el material un cop i, consegüentment, és conformat directament 

sense necessitat de cap procés previ, permetent alhora un reciclatge del material sobrant. 
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