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L’objectiu principal d’aquest treball ha estat fer-ne un estudi dels diferents elements d’aliatge afegits al AlSi9Cu3. Aquets elements són el Zn i Mg com
elements enduridors, Cr i Zr com inhibidors del creixement de gra i el refinant de gra TiB, que s’afegeixen en petites quantitats amb la intenció de millorar
les propietats mecàniques del material base. Es realitzen distintes colades d’aquests microaliatges, dels quals es vol saber quin és el pic de duresa més alt
en un temps de maduració més curt després de realitzar-li un tractament T6. Per comprovar l’efectivitat del T6 s’han analitzat les dureses i s’han realitzat
micrografies. 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 colada major per fer un assaig de tracció i comparar la resistència a tracció de l’aliatge
modificat amb l’aliatge base. L’assaig no ha sigut satisfactori degut a les impureses (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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Composició química de l’aliatge EN AC 46500 (AlSi9Cu3)

Aquest tractament tèrmic té una posta en solució de 515°C durant 6h seguit d’un tremp amb aigua i posteriorment una maduració artificial a 170°C del qual s’han extret mostres
durant vuit intervals de temps diferents. Es presenten les micrografies en estat de colada i en posat de solució per de l’aliatge AlSi9Cu3 i l’aliatge AlSi9Cu3 + 3 %Zn + 2%Mg + 0,2%
Cr + 0,2% Zr.
ESTAT DE COLADA: l’AlSi9Cu3 presenta una estructura dendrítica i allargada, al voltant de la qual s’agrupa el silici. En l’aliatge modificat, amb la presencia del Zn i el Mg les dendrites
de la fase α es mostres més ben delimitades. El Si eutèctic es troba més concentrat i en mida més petita perdent la forma d’agulles. POSTA EN SOLUCIÓ: l’AlSi9Cu3 presenta les
agulles de Si més fragmentades. En l’aliatge modificat la fase α sembla haver crescut lleugerament i l'intermetàl·lic Mg2Si no apareix tant abundant. L'intermetàl·lic CuAl2 s’ha dissolt
a diferencia de l'intermetàl·lic AlFeMgSi
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De totes les colades realitzades, la colada
amb composició l’aliatge AlSi9Cu3 + 3 %Zn +
2%Mg + 0,2% Cr + 0,2% Zr presenta el major
pic de duresa de 115 HB a les 4 hores de
maduració artificial. Aquesta duresa suposa
un increment del 60% de la duresa de l’aliatge
AlSi9Cu3 amb una disminució de 2 hores de
maduració artificial entre els pics de dureses.

Evolució de les dureses de les diferents colades analitzades Comparativa dels resultats d’assaig de tracció

Els resultats no han demostrat un increment notable en
els valors màxims entre les dues colades, però si la
tendència ascendent demostra que l’aliatge modificat és
més resistent a tracció.

Conclusions

• Després del tremp les agulles de Si apareixen parcialment fragmentades.
• L’intermetàl·lic CuAl2 es dissol completament després del tremp. 
• La resta d’intermetàl·lics formules no es dissolen completament després del tremp
• La combinació òptima d’elements, que han endurit més en un menor temps d’envelliment, 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. 

Colades realitzades

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


