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Resum. L’objectiu d’aquest treball és aconseguir una microestructura d’un aliatge hipereutèctic Al-Si en que el 
silici primari es presenti en plaques petites, arrodonides i repartides homogèniament per tot l’aliatge. Per tal 
d’aconseguir això, es van aplicar tractaments ultrasònics variant com a paràmetres la temperatura d’aplicació i la 
potència ultrasònica. Es van aplicar els ultrasons en estat semisòlid  i en estat líquid total. Els ultrasons modifiquen 
la morfologia del Si primari, fent que els cristalls siguin més arrodonits en tots els casos i més petits quan s’apliquen 
en estat semisòlid. Uns altres efecte dels ultrasons ha estat el de desgasificar i també el d’arrodonir la fase alfa.  . 
 
Abstract. The purpose of this work is to get a microstructure from hypereutectic Al-Si alloys. In which the primary 
silicon appears in small sheets, rounded and homogenously spread all over the alloy. For this reason, we applied 
some ultrasonic treatments in different tests in which their criteria were either the applied temperature either the 
ultrasonic potency which were different. Afterwards, we added ultrasounds in semisolid status in four of the test we 
realized and liquid status in two more tests. Ultrasounds modify the morphology of primary Si, making the crystals 
are more rounded in all cases and smaller when applied in semi-solid state. Others effects of ultrasound was to degas 
and the rounding of the alpha phase.  
 
 
1. INTRODUCCIÓ 

Els aliatges hipereutèctics de Al-Si són molt 
interessants per algunes aplicacions a les indústries 
de l’automòbil i l’aeronàutica, degut a la seva 
lleugeresa, les seves acceptables propietats 
específiques a temperatura ambient i a elevades 
temperatures, al seu baix coeficient d’expansió 
tèrmica i a la seva excel·lent resistència al desgast. 
Tanmateix, quantitats de silici superiors al 20% en 
massa requereixen elevades temperatures de 
processat per mètodes convencionals i, a més 
s’obtenen unes pobres propietats mecàniques com a 
conseqüència de la presència de partícules de Si de 
gran dimensió, així com per l’elevada porositat. [1] 

El material d’estudi en el que es basa el 
desenvolupament i l’execució d’aquest projecte, es 
un aliatge A392 (taula 1), de normativa americana, 
amb mes d’un 20% de Si, ja que no es troben aliatges 
amb quantitats tant elevades de Si normalitzats amb 
la normativa europea.  

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

 

El tractament amb ultrasons  durant la fosa, es 
conegut pel seu efecte refinador en els aliatges 
d’alumini. El principi bàsic és la introducció d’ones 
acústiques amb una freqüència mes alta de 17 kHz 
dins del metall líquid. L’alta freqüència i l’amplitud 
de les oscil·lacions dona resultat a la cavitació de la 
massa fosa i aconsegueix una mescla intensa a través 
de l’agitació.[2] 

La vibració ultrasònica pot ser utilitzada per refinar 
les plaques de Si en aliatges hipereutèctics Al-Si, les 
variables que poden afectar el procés en aquest 
projecte són el rang de les temperatures utilitzades 
durant el procés i els paràmetres d’ultrasons.[2] 
 
2. MÈTODE EXPERIMENTAL 
 
Per tal de modificar l’estructura del Si primari es 
procedeix a refondre el material mitjançant un forn 
d’inducció. El material s’ha escalfat fins a les 
temperatures de semi sòlid de 610 ºC i de 680 ºC, així 
com a la temperatura de 730 ºC, a la que el material 
es troba completament en estat líquid (Taula 2).  
 
Els ultrasons s’han començat a aplicar a les 
temperatures anteriors, i el material ha anat refredant 
durant l’aplicació dels mateixos. 
 
Els ultrasons s’han aplicat a dos nivells de 
freqüències: 210 W i 385 W. 
. 

Element Si Mg Cu Fe Sr Al 

% pes 20,13 0.76 1.36 0.53 0.001 resta 
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