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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 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

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.

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).

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

Els ultrasons s’han començat a aplicar a les
temperatures anteriors, i el material ha anat refredant
durant l’aplicació dels mateixos.
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Els ultrasons s’han aplicat a dos nivells de
freqüències: 210 W i 385 W.
.

Per tal de ppoder comparrar els resultaats de l’efectee
ultrasònic soobre l’aliatge A392 s’han realitzat duees
fusions sensee tractament o fusions de reeferència.

Taula 2. Parràmetres utilittzats en les differents provess.
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Un cop obtinngut el materiial aquest s’haaurà d’embotiir
en unes provvetes metal·loogràfiques qu
ue permetin laa
seva manipuulació per dessprés polir-less de tal formaa
que sigui poossible l’anàlissi amb el miccroscopi òpticc.
El procés d’oobtenció de provetes ha de ser sistemàticc
i meticulós.
De cada prrova realitzadda en seran extretes duees
provetes de les quals es dividirà la mostra
m
en trees
parts: superrior, central i inferior. On
O cada unaa
s’estudiarà ddes de la paart superior a la inferior i
seguint un paatró en diagonnal, per tal d’aabastir totes lees
zones de la m
mostra.
Un cop obtingudes les provetes ess procedirà a
realitzar l’exxamen metal·llogràfic amb el microscoppi
òptic que, amb l’ajudaa d’un softw
ware d’anàlissi
d’imatge insstal·lat, permetrà la binarització de lees
imatges obbtingudes per tonalitatss, permetennt
seleccionar eels grans de silici
s
que es volen
v
estudiaar
per tal de dd’obtenir el nombre
n
de criistalls, la sevaa
mida, el seu grau d’arrodooniment, mesu
urat mitjançannt
el factor de forma, i el peercentatge tottal de silici dee
cada imatge estudiada. Un
U factor de forma igual a
1indica una forma circulaar, en incremeentar-se aquesst
valor la form
ma és més irreggular i allargada.
3. DISCUSS
SIÓ DE RESU
ULTATS
3.1 Microesstructura dell Si primari a les fusion
ns
sense tractam
ment ultrasònic
La dimensióó dels cristallss de Si obting
guts durant lees
proves sensee tractament amb
a
ultrasons és molt grann,
amb cristalls que es podenn visualitzar a simple vista a
la proveta (F
Fig. 1). L’estudi amb el miccroscopi de lees
provetes obttingudes sensee l’aplicació dels ultrasonns
(proves 1 i 2)).

Fig
g.1 Imatge del tall transverssal realitzat deesprés de
la prova
p
1 del ma
aterial obtinguut, en que es poden
p
disttingir els diveersos punts neg
egres al voltan
nt del
períímetre de la fiigura que reprresenten el Si primari
de l’aliatge.
l
El grau
g
de porositat detectadda és baix, in
nferior als
valo
ors trobats a la
l bibliografiaa per a aquests aliatges
emm
motllats sense l’aplicació deels ultrasons [3].
[
Els cristalls de Si primari adoppten una morfologia de
tipu
us flor, amb cristalls
c
gruixu
xuts, poligonals o blocs
de cristalls i cristalls fins (Fiig. 2). Les vores
v
i les
canttonades de les formes del Si primari son
con
ntundents tal i com queda deemostrat tant a la prova
1 co
om a la prova 2, que son less dues proves en que no
s’haa realitzat tractament ultrasònic, aquesta
morrfologia facettada dels crisstalls de Si primari
p
és
coh
herent amb la descrita
d
a la biibliografia [4]].

300µm
Fig
g.2 Material seense tractamen
ent ultrasònic, on es
pod
den observar les diferents foormes que preenen els
crisstalls de Si.
Tan
nt la elevada mida
m dels cristtalls, com les irregulars
form
mes preses d’’aquests, es rreflecteixen all valor de
l’àrea i de l’arrodoniment ddels diferentss cristalls
estu
udiats respectiivament a les proves 1 i 2. Hi ha una
gran
n varietat tan en la mida ddels cristalls com
c
en la
form
ma, com ho demostra
d
les eelevades desviacions de
l’àrea mitjana i del grau d’arroodoniment ( Taaula 3).
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estàndard

Prova 1

880261

204666

14,8

5,0

Prova 2

334627

87663

6,8

2,9

3.2 Efecte d
dels ultrasons en la morffologia del S
Si
primari
Amb el tracctament amb ultrasons el Si primari e s
més
hom
s’afinaa,
distribueix
mogèniament i
desapareixennt els cristallss voluminososs i les formees
irregular. Laa morfologia dels
d cristalls passa
p
a ser dee
tipus vareta gruixuda i de blocs, i les vores ees
suavitzen (F
Fig 3), el que
q
està d’aacord amb laa
bibliografia cconsultada [4]].

En la prova 8, l’aplicació dells ultrasons ha
h estat en
estaat líquid a una
u temperatuura de 730 ºC
º i a la
potèència màxim
ma de 385 W
W. En aquesta prova
l’ap
plicació ultrassònica es va realitzar fins a que el
matterial fos dism
minuís a una ttemperatura de
d 610ºC i
el temps
t
d’aplicació va ser 6 vegades su
uperior als
assaaigs precedentts.
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va
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va
5
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va
8
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385
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35225

2,7
7

0,7

210
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58776

2,1
1

1,2

385

5157

43665

3,4
4

2,0

210

5197

65330

2,9
9

1,6

385

7873

74881

2,9
9

0,8

385

5396

29550

2,1
1

0,5

ula 4. Resultatts obtinguts a les fusions am
mb
Tau
l’ap
plicació de tra
actament ultraasònic.

Factor de forma

Les anàlisis qualitatives i quantitatives realitzadess,
revelen que els ultrasons han disminuïït la mida dells
cristalls resppecte a la moorfologia obtinguda en lees
proves realittzades sense tractament ulltrasònic (Figg.
4). Igualmennt, aquests crisstalls de Si priimari es trobenn
mes arrodoonits que all material inicial,
i
sensee
l’aplicació d’’ultrasons (Taaula 4).

Els cristalls mees arrodonitss segons els resultats
b un factor
obtiinguts es troben a les provves 4 i 8, amb
de forma
f
de 2,1 (Fig. 5). A la prova 4 s’ha aplicat
tracctament ultrassònic a una ttemperatura en
e que el
matterial es trobav
va en estat sem
mi sòlid de 68
80 ºC, com
a la
l prova 3, però en aqquest cas la potència
ultrasònica es méés baixa, de 2110 W.
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Fig.3 Mateerial amb trractament ultrasònic,
u
onn
s’observa laa disminució de la mida i el canvi de
forma dels crristalls de Si.
Els millors rresultats obtinnguts per el que
q fa la midaa
dels cristallss de Si han estat amb l’aplicació dells
ultrasons a laa temperaturaa de semisòlid
d més elevadaa,
de 680 ºC, i amb la potència mààxima que ees
disposava dee tractament ultrasònic
u
de 385 W durannt
30 segons d’aplicació, quee han estat els paràmetres dee
la prova 3 (F
Fig. 5).

Area mitjana ccristall de Si prom
mig /µm2
Arrodonimentt cristalls /promig
g
Pro
oves sense tractamen
ent ultrasònic.

Fig
g.4 Gràfic com
mparatiu de l’ààrea i del facttor de
form
ma dels cristalls de Si de less proves sensee
ultrrasons amb less que s’ha apllicat tractament
ultrrasònic.

Àrea /µm2

Taula 3. Ressultats obtinguuts a les fusion
ns sense
l’aplicació dde tractament ultrasònic.
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Fig.5 Resulttats detallats obtinguts dee l’àrea i deel
factor de forrma en les proves
p
en quee s’ha aplicaat
tractament ultrasònic.

Fig
g.6 Gràfic com
mparatiu del % de Si trobatt a la part
superior i a la pa
art inferior dee les proves realitzades
r
en estat
e
semi sòliid.

30
25

A les fusionns realitzades en aquest prrojecte no s’hhi
observen inddicis de porosiitats , que es podria
p
atribuiir
a l’efecte dessgasificador que
q es produeiix al aplicar eel
tractament ulltrasònic [4].

20

Un altre ffactor que ens ha rev
velat aquestaa
desgasificaciió ha estat el canvi
c
en la disstribució del S
Si
primari.
A les proves en que no hem aplicat ultrasons, ells
percentatges de Si es manntenen en totees les diferentts
zones de laa mostra, incclús existeix un efecte dee
decantació dels cristalls, en
e que destaqu
uen més per eel
seu percentaatge a les parrts inferiors del
d gresol. Enn
canvi, a les proves realitzzades amb tractament ambb
ultrasons, l’eefecte es com
mpletament inv
vers, es a dirr,
trobem que els cristalls suren,
s
ja que el percentatgee
p del gresool
majoritari d’’aquests els trrobem a la part
mes properaa a la superfíície, deixant el fons de laa
mostra despooblada (Fig. 6)).
Aquest fet podria estaar provocat per l’efectee
desgasificadoor dels ultrassons, en que les bombollees
creades d’hiidrogen que suren, ajuden
n a l’ascensióó
dels cristalls de Si i conceentrant-los a laa part superioor
del gresol.
A les mosttres de les proves
p
realitzzades des dee
temperaturess de líquid s’oobserva un fen
nomen similaar
(Fig. 7).
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Fig
g.7 Gràfic com
mparatiu del % de Si trobat a la part
superior i a la pa
art inferior de les proves rea
alitzades
en estat
e
líquid.
u
a la morfologia de
d la fase
3.4 Efecte dels ultrasons
Al
α-A
En els aliatges no
o tractats es ppot observar co
om la fase
α-A
Al es desenvollupa com a uun cristall den
ndrític i la
sevaa llargada pott arribar a ser de 120 µm. Després
D
de
l’ap
plicació dels ultrasons, laa morfologia d’aquesta
fasee es substituïd
da per cristallls més arrodonits, i la
sevaa mida es veu reduïda consiiderablement [4].
Tot i que en el present projeecte no s’han
n realitzat
anàlisis quantitaatives de laa mida delss cristalls
den
ndrítics que fo
ormen la fase α-Al, els ressultats que
es poden
p
observaar son prou eviidents.
A les
l proves en
n que no s’hha realitzat tractament
t
ultrasònic s’hi poden observ
rvar dendritess de una
gada molt pro
onunciada, enn canvi a les proves en
llarg
quee s’han aplicat els ultrasons,, les dendritess es troben
de mida
m molt mes petita i esvellta (Figs. 7 i 8).
8

temperaturess (680 ºC) i potència baixa
b
dels
ultrasons (21
10 W)
5.

L’aplicació dels ultrasonns des de l’esstat líquid
afavoreix l’’arrodonimentt dels cristalls de Si
primari, però
ò també provvoca que aqueests siguin
de mida méss gran.

6.

Els ultrason
ns milloren laa microestructtura de la
fase α-Al de l’aliatge, trencant less llargues
dendrites, arrodonint-les
a
s i afavorin
nt a una
estructura mes
m globular, a causa de l’eefecte que
ocasionen laa compressió i la rarefacció en que és
sotmès el material
m
deguut a les vibraacions del
tractament.

7.

Degut als vaalors tant graans desviació estàndard
obtinguts en tots els resulltats, es dedueeix que les
obtingudes
provetes
presenten
n
poca
homogeneïtaat.

Fig.7 Estrucctura dendríticca en el mateerial no tractaat
amb ultrasonns.
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