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Resumen. En aquest treball es realitza un estudi de l’efecte de l’addició de diferents elements d’aliatge a l’aliatge 
d’alumini AlSi9Cu3, també designat com EN AC 46500. Aquests elements han estat el Zn, Mg, com a enduridors per 
tractament tèrmic, Cr, Zr com a inhibidors del creixement de gra i el refinant de gra TiB, que s’han afegit en petites 
quantitats. La intenció ha estat millorar les propietats mecàniques del material base. S’han realitzat distintes 
colades d’aquests microaliatges, i s’han sotmès a tractaments tèrmics T6. Aquest tractament tèrmic ha consistit en 
una posta en solució a 515 °C durant 6 h seguit d’un tremp amb aigua i posteriorment un envelliment artificial a 
170 °C. Per comprovar l’efectivitat del T6 s’han analitzat les dureses i s’han realitzat micrografies. Amb les mostres 
de les dureses s’ha pogut determinar que l’aliatge AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr presenta un major 
pic de duresa en menys temps que la resta de les colades. Amb aquest aliatge s’ha realitzat una darrera colada per 
fer assaigs de tracció i comparar la resistència a tracció de l’aliatge modificat amb l’aliatge base. Els resultats no 
han estat prou definitoris, degut bàsicament a la presència de gran quantitat de defectes de foneria (òxids i 
porositats) de les provetes sorgides durant la fabricació. No obstant, s’ha pogut comprovar un lleuger augment de 
la resistència a la tracció en l’aliatge modificat. 
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Abstract. The aim of this work is to study the effect of the addition of different alloy elements to aluminium alloy 
AlSi9Cu3, also designated as EN AC 46500. These elements have been the Zn, Mg as heat treat treatment 
hardeners, Cr and Zr  as grain growth inhibitors and the TiB as grain refiners they have added in small quantities. 
The intention was to improve the mechanical properties of the base material. Different castings of these 
microalloys have been carried out, and they have been subjected to T6 thermal treatments. This thermal 
treatment consisted of putting a solution at 515 °C for 6 hours followed by a quench with water and then an 
artificial aging at 170 °C. To verify the effectiveness of the T6, the hardness has been analysed and micrographs 
have been performed. With the samples of the hardness it has been possible to determine that the alloy AlSi9Cu3 
+ 3% Zn + 2% Mg + 0.2% Cr + 0.2% Zr presents a greater peak of hardness in less time than the rest of the casts of 
this alloy, a final cast has been performed to perform a tensile test and compare the tensile strength of the 
modified alloy with the base alloy. The results have not been sufficiently definitive, due basically to the presence of 
a large number of defects of foundry (oxides and porosities) of the test tubes produced during manufacture. 
However, it has been possible to check a slight increase in the tensile strength in the modified alloy. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Tot i que l’alumini pur té un molt bon conjunt de 
propietats, aquestes contínuament s’intenten 
millorar per tal d’aconseguir un metall que sigui 
òptim per a cada situació. L'alumini pur es 
combinarà amb altres metalls per tal d'aconseguir 
aliatges, o microaliatges, depenent de les 
concentracions dels elements aliats. 
En afegir elements d'aliatge en percentatges 
considerables (majors d'un 1%) les propietats 
mecàniques del conjunt variaran proporcionalment 
depenent de la quantitat d’element aliat. 

En canvi, per als microaliatges, els percentatges dels 
elements aliats seran menors al 0.15%, les propietats 
canvien d'una forma no proporcional [1]. 
En general, els microaliatges s'empren com un 
complement pels aliatges base per tal d'aprofundir 
en les propietats mecàniques o químiques 
subministrades per l'aliatge o bé per afegir-ne de 
noves [2]. 
L’objectiu principal d’aquest projecte és analitzar 
l’efecte que provoca l’addicció de nous elements 
d’aliatge sobre l’AlSi9Cu3 en les seves propietats 
mecàniques. Aquest document és una continuació 
d’estudis previs, tots amb la intenció de poder 
arribar a obtenir un aliatge lleuger amb les millors 
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propietats mecàniques possibles. Això suposaria una 
avenç important dins la industria de l’automoció. 
S’ha partit dels millors resultats obtinguts en el 
projecte New Aluminium-Silicon-Copper 
Microalloyed alloys [3].  
2. PROCÉS EXPERIMENTAL 
 
El material base d’aquest projecte ha estat l’aliatge 
d’alumini AlSi9Cu3, també designat com EN AC 
46500. Per tal d’assegurar que el material és vàlid 
s’ha comparat l’anàlisi de composició química amb 
els paràmetres homologats per la norma UNE-
EN1706 [4]. 
Es disposava de les següents lligues mares, de les 
quals s’obtenien els elements d’aliatge: 

- Mg-6%Al 
- Al-20%Cr 
- Al-10%Zr 
- ZAMAC (4,85%Al + 0,04%Mg + 95,1%Zn) 
- Al-5%Ti-1%B 

S’han realitzat una sèrie de colades, començant per 
la colada de la que es varen obtenir millors resultats 
en el projecte referenciat [3]. Les  colades realitzades 
són les següents: 
1.- AlSi9Cu3 + 1 %Zn + 1%Mg + 0,2 Cr + 0,2 Zr  
2.- AlSi9Cu3 + 1 %Zn + 1%Mg + 0,1% Cr + 0,1% Zr 
3.- AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr 
4.- AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr + 
1%TiB 
Els elements d’aliatge que s’han afegit tenen 
diferents funcions, el Cr i el Zr són inhibidors del 
creixement de gra, el Zn i el Mg són enduridors per 
tractament tèrmic de precipitació i el TiB és un 
afinant de gra.  
Les colades de 300 g cadascuna s’han fos en el forn 
de mufla Hobersal Serie HS 12PR/300 a 640°C durant 
40 minuts.  Posteriorment s’han extret 10 mostres 
de cadascuna per aplicar-les hi el tractament tèrmic 
T6 i avaluar l’efecte d’aquest mitjançant l’estudi de 
dureses. El tractament tèrmic T6 consta de una posta 
en solució a 515°C durant 6 h i una maduració a 
170°C en 8 intervals de temps diferents.  
Les dureses s’han fet amb el duròmetre RC-MP de la 
casa Metrocom. És segueix la norma ASTM E10-96 
equivalent a la norma UNE-EN ISO6506-1 que indica 
que la  carrega aplicada en l’estudi ha de ser de 62,5 
kp durant 30 segons, fent servir com a penetrador 
una bola de WC de 2,5 mm de diàmetre.  
Per complementar l’avaluació de les propietats de 
les diferents colades, es procedeix a fer-ne provetes 
metal·logràfiques per tal de detectar els 
intermetàl·lics presents en cada colada amb el 
microscopi NIKON Epiphot 200. A més, amb el 
programa d’anàlisi d’imatges PC-Image, s’ha calculat 
l’àrea proporcional i la mida de les agulles de silici de 

manera que es pot observar la influència dels 
diferents elements d’aliatge sobre la formació de les 
esmentades agulles.  
Amb la colada de la qual s’han obtingut millors 
resultats de duresa i la colada amb l’aliatge sense 
addicions s’han realitzat dues colades de 3 kg per 
obtenir provetes per realitzar l’assaig de tracció. A 
algunes d’aquestes provetes també  se’ls ha aplicat 
el tractament T6 durant 4 hores, temps de 
maduració que havia donat millors resultats  de 
duresa. D’aquesta manera s’ha pogut avaluar 
l’increment de la resistència a tracció del material 
aliat i també  cóm afecta  el T6 en l’assaig de tracció. 
 
3. ANÀLISI DE RESULTATS 
 
L’anàlisi de resultats es dividirà en tres parts: anàlisi 
de dureses, anàlisi metal·logràfic i anàlisi dels 
resultats de l’assaig de tracció. 
 
3.1. Anàlisi de dureses 
 
L’anàlisi de dureses ha permès comparar la 
influència dels elements d’aliatge juntament amb els 
diferents temps de maduració que s’han aplicat 
(Figura 1).   
 

 

Figura 1: Comparació dureses 

 

La primera colada (AlSi9Cu3 + 1 %Zn + 1%Mg + 0,2 Cr 
+ 0,2 Zr) de verificació s’ha utilitzat com a referència 
per realitzar la resta de colades. En aquesta colada 
es va observar que amb baixes quantitats de Cr i de 
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Zr s’obtenia un pic de duresa de 110 HB amb només 
4 hores,  per la qual cosa es va realitzar la segona 
colada (AlSi9Cu3 + 1 %Zn + 1%Mg + 0,1% Cr + 0,1% 
Zr) disminuint encara més aquesta concentració de 
Cr i Zr. Els resultats obtinguts determinen, però, que 
es produeix una lleugera disminució de la duresa 
màxima obtinguda que a més es produeix a les 8 
hores de maduració, aspecte que no interessa a 
l’àmbit industrial.  
D’estudis previs també es va extreure que 
augmentant la quantitat de Zn i Mg també es 
produïa un augment de la duresa [3], pel qual la 
tercera colada (AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 
0,2% Zr) es va realitzar augmentat la quantitat de Zn 
i Mg i mantenint el percentatge Cr i Zr que havien 
donat millors resultats. Es pot observar que aquesta 
colada ha donat els millors resultats de duresa i en 
un temps de 4 hores de maduració. A partir de la 
tercera colada es va fer la quarta, afegint el refinant 
de gra TiB (AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 
0,2% Zr + 1%TiB), la influència d’aquest afinant de 
gra va fer que disminuís lleugerament el pic de 
duresa tot i que també tenia lloc en les 4 hores de 
maduració artificial. 
 
3.2. Anàlisi metal·logràfica 
 
Les micrografies de la colada AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 
2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr de la qual s’han obtingut 
millors resultats de duresa es poden veure en les 
figures 2 a 5.  
Amb un increment del Zn i del Mg, respecte les altres 
colades, les dendrites de la fase α es mostren millor 
delimitades abans del tremp (Figura 3.2), també 
s’observa Mg2Si (en negre). Després del tremp la fase 
α sembla haver crescut lleugerament i l’intermetàl·lic 
Mg2Si no apareix tan abundant (Figura 3). 
El silici eutèctic es troba més concentrat i en mida 
més petita, respecte a les altres colades, perdent la 
forma d’agulles. Es detecta la presència de 
l’intermetàl·lic CuAl2 abans del tremp (Figura 4). 
A més augments (Figures 4 i 5) trobem la presencia 
de l’intermetàl·lic AlFeMgSi abans i després del 
tremp. 
 

 

Figura 2 AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr x5, 
abans del tremp 

 

Figura 3 AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr x5, 
després del tremp 

 

Figura 4 AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr x25, 
abans del tremp 
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Figura 5 AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr x25, 
després del tremp 

 
 
 
 
3.3. Resultats assaig de tracció 
 
L’assaig de tracció ha estat realitzat per la màquina 
ZWICK Z100/TL3S segons la norma EN 10002-1 que 
ens indica que la velocitat de deformació utilitzada 
serà 2,5·10-3 s-1 (Figura 6).  
Els resultats de l’estudi de tracció no són òptims 
degut a que únicament és varen poder extreure 5 
provetes de la primera colada i 6 de la segona de les 
quals algunes varen tenir la fractura fora dels límits 
establerts per a l’assaig el que provoca que no siguin 
vàlides. A més en les fractures és podia apreciar a 
simple vista la presència d’òxid. 
L’anàlisi comparatiu entre els resultats de tracció de 

les colades (Figura 7) permet afirmar que l’aliatge 

modificat després d’aplicar-li el tractament tèrmic 

presenta un augment del 8 % (24 MPa) de la 

resistència a tracció en els valors màxims envers al 

material base tractat tèrmicament. 

Els valors de la comparació entre els dos materials 

sense tractament tèrmic també mostren un lleuger 

increment de la tensió màxima en les provetes de 

AlSi9Cu3 amb additius. 

 

 
 

Figura 6 Máquina ZWICK Z100/TL3S 
 

 

Figura 7  Resultats assaig tracció 

3. CONCLUSIONS 
 
Un cop finalitzada l’experimentació i després d’haver 
considerat els resultats es pot concloure que: 
 

 Es pot observar com després del tremp, a totes 

les colades realitzades, les agulles de Si apareixen 

parcialment fragmentades. 

 

 L’intermetàl·lic CuAl2, present en totes les 

colades es dissol completament després del 

tremp. Els paràmetres establerts de posta en 

solució sí són efectius per aquest tipus 

d’intermetàl·lic.  

 

 Amb l’addició de 3%Zn i 2%Mg apareix un nou 

intermetàl·lic no present en les colades amb 

1%Zn i 1%Mg.  El Mg possibilita l’aparició de 

l’intermetàl·lic AlFeMgSi.  
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 S’ha conegut que la resta d’intermetàl·lics 

presents no es dissolen completament després 

del tremp. Això indica una ineficiència de la posta 

en solució. Es recomana fer un anàlisi més 

exhaustiu per determinar els paràmetres òptims 

de posta en solució, determinants fins ara 

únicament per a l’aliatge AlSi9Cu3. 

 

 Comparant els resultats de l’estudi de dureses de 

les diferents colades realitzades es pot concloure 

que la combinació d’elements que ha resultat 

endurir més en un menor temps de maduració 

és: AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr. 

 

 L’assaig de tracció no ha estat satisfactori a causa 

dels defectes de la proveta originats durant el 

procés de fabricació. Aquestes presentaven 

porositats i òxids, que han provocat una ruptura 

abans d’arribar al seu límit elàstic o una ruptura 

en els capçals en la majoria dels casos. Igualment, 

s’ha observat un petit increment en la resistència 

a tracció amb l’aliatge modificat. 
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