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G882P – Strukturmetaller 

Denna rapport sammanfattar G-projektet ”G882P Strukturmetaller”. Deltagare i 
projektet har varit Tomas Liljenfors, Stena Aluminium AB och Maria Nylander, 
SwereaSwecast AB. 

Sammanfattning 

I rapporten har sammanställts material kring ett urval av de aluminiumlegeringar 
som kallas strukturlegeringar. Gemensamt för dessa legeringar är att de har goda 
mekaniska egenskaper och då framförallt en hög brottförlängning, mer än 10-12 
%.  

Utvecklingsarbetet kring dessa legeringar har till stor del skett i Tyskland och i 
nära samarbete med bilindustrin. En av de kändare strukturlegeringarna som 
beskrivs mer detaljerat i rapporten är Silafont-36, AlSi9MgMn, från Rheinfelden. 
En annan, som också beskrivs, är Aural-2®, AlSi10MgMnFe, från Rio Tinto 
Alcan. De är framställda från primäraluminium. Arbete pågår även med att ta fram 
högpresterande, duktila, aluminiumlegeringar från återvunnen metall. Ännu så 
länge har det varit svårt att uppnå samma renhet i återvunna legeringar, men det 
finns idag tekniker med saltbadsugnar som renar smältan mycket effektivt från 
föroreningar. Det är just föroreningarna, och då främst Fe, som är det stora hotet 
mot materialets brottförlängning. En förutsättning för att styra Al-Si-Mg-
legeringarnas mekaniska egenskaper är att de måste vara värmebehandlingsbara. 
De måste därför gjutas på ett mycket omsorgsfullt sätt, t.ex. med vakuum, för att 
minimera halten av innesluten luft. 

Behovs- och framtidanalys för Europas räkning kring strukturmetaller, har inte 
varit tillgänglig i använda källor. Statistiken har visat en något nedåtgående trend 
för framställningen av traditionellt pressgjutgods av aluminium, och även för 
fordonsproduktion. För trender i USA har det dock funnits en del källor att tillgå, 
vilka pekar på en uppgång. 

Summary 

This report summarizes the G-project "G882P Structural Metals". Participants in 
the project have been Tomas Liljenfors, Stena Aluminium AB and Maria 
Nylander, SwereaSwecast AB.  

The report has compiled material on the group of aluminum alloys , called 
structural alloys. Common for these alloys is that they have high mechanical 
properties, particularly high elongation, more than 10-12%. 

Development work on these alloys has mostly taken place in Germany, in close 
cooperation with the automotive industry. One of the most well-known alloys is 
Silafont -36, AlSi9MgMn, from Rheinfelden. Another is Aural -2 ®, 
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AlSi10MgMnFe, from Rio Tinto Alcan. They are made from primary aluminum. 
Ongoing research also includes the development of high performance, ductile, 
aluminum alloys from recycled metal. So far it has been difficult to achieve the 
same purity with recycled alloys, but today there are techniques with salt bath 
furnaces that purify the melt very effectively from contamination. It is primarily 
the impurities, mainly Fe, which is the major threat to the elongation of the 
material. To be able to customize the mechanical properties of the Al-Si-Mg alloy, 
they must be heat treatable. They must be cast in a very careful manner, e.g. with 
vacuum, to minimize the content of entrapped air. The analysis of future needs of 
structural metals in Europe, has not been available in the sources used. Statistics 
have shown a slightly downward trend for the production of traditional die-
castings of aluminum, and also for vehicle production. For trends in the U.S., 
there have been a few sources available, which point out a growth for structural 
parts in aluminium. 
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1 Syfte och mål 

Målet med rapporten är att ge ökad kunskap hos pressgjuterier om vilka krav som 
ställs, och vilka kvaliteter man kan uppnå, för att öka konkurrenskraften.  

För att uppnå detta krävs en omvärlds-, framtids- och behovsanalys för att kunna 
möta gjutgodskundernas krav nu och i framtiden. Vilka krav kommer att ställas på 
pressgjutare med avseende på hållfasthet, porositet, värmebehandling? Vilka krav 
kommer att ställas på processen respektive legeringen? 

 

2 Inledning 

Dagens krav på gjutna komponenter, särskilt inom fordonsindustrin, har ökat 
behovet av nya legeringar med förhöjda mekaniska egenskaper. Kraven på 
energieffektiva fordon medför att kravet på lättare fordon ständigt är aktuellt. 
Aluminium med sin låga densitet och sitt goda styrka/vikt-förhållande är ett 
naturligt val till många komponenter.  

Fordonsindustrin efterfrågar produkter i stora serier med krav på hållfasthet som 
för ett par år sedan var extremt svåra att uppnå. Genom att pressgjuta 
aluminiumlegeringar fås komponenter med mycket höga mekaniska egenskaper, 
med mycket litet behov av efterbearbetning. 

Trenden för pressgjutna aluminiumkomponenter är att de kravsätts, inte bara 
kemiskt, utan mer på egenskaper som korrosion, hållfasthet etc. Ökade krav ställer 
högre krav på såväl legeringar som tillverkningsteknik/gjutprocess. Ett 
produktområde där kraven är mycket höga är inom fordonsindustrin.  

Strukturmetaller är ett begrepp som används om material till komponenter med 
höga krav på duktilitet, (>10-12 %), främst för användning i applikationer där 
brottförlängningen är av stor vikt. Inom fordonsindustrin rör det sig oftast om 
detaljer som har en krockupptagande funktion eller utsätts för extrem belastning. 
Redan idag framställs strukturella detaljer i pressgjutet aluminium. Det kan då 
vara både tillverkningstekniken, liksom kraven på hög smältakvalitet som 
kravsätts, för att de högt uppställda hållfasthetskraven skall uppnås. 
Korrosionsmotstånd och svetsbarhet kan också finnas med i kravbilden. 

2.1 Legeringar 

2.1.1 Producenter av legeringar 

Producenter av duktila aluminiumlegeringar finns främst bland tillverkare av 
primära metaller, såsom Rheinfelden GmbH och Rio Tinto Alcan Aluminium, där 
Silafont-36 repektive Aural 2 tillhör de vanligast förekommande. De har sedan 
1970-talet arbetat med utveckling av högpresterande aluminiumlegeringar. 
Rheinfelden GmbH och Trimet Aluminium AG tillverkar också denna typ av 
legeringar från återvunna råvaror.  

Dr. Koch (Head of R&D, Trimet) [1] framhåller att hos dagens ugnsteknik med 
saltbadsugnar är föroreningshalten inte högre vid användning av återvunnen 
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råvara, jämfört med primärtillverkat aluminium. Även svensk återvinningsindustri 
skulle framöver kunna tillhandahålla denna typ av metaller. 

2.1.2 Legeringstyper 

Aluminiumlegeringars möjlighet till ett segt/duktilt beteende styrs av en rad olika 
faktorer, såsom olika legeringsämnen, främst Cu, Si och Mg, samt halten av Fe. 
Olika typer av värmebehandling är ytterligare en faktor som styr de egenskaper 
som eftersträvas. 

Smältans renhet är en viktig faktor, liksom gjutprocessen. Oavsett vilka 
förutsättningar som ges genom de ovan uppräknade faktorerna, så medför defekter 
som kan uppstå vid smältning eller gjutning, att de mekaniska egenskaperna 
försämras drastiskt. 

Vanliga legeringssystem för gjutlegeringar av aluminium idag är Al-Si , Al-Mg 
och Al-Cu , där Al-Si är den allra vanligaste . Utvecklingen av nya legeringar med 
höga krav på seghet är mycket viktigt för kundföretagen, framförallt inom 
fordonsindustrin. Flera duktila, gjutna legeringar har utvecklats i Tyskland i nära 
samarbete med fordonsindustrin. 

De standardiserade legeringarna har i allmänhet relativt vida intervall för de olika 
legeringsämnena. Genom att snäva in dessa visar flera källor på att egenskaperna 
går att styra. I härdbara primärlegeringar varieras främst Mg-halten, samtidigt som 
Fe-halten hålls mycket låg. Risken för pålödning på verktygen minskas med en 
ökad Mn-halt, samtidigt som också risken för försprödande Fe-rika faser minskar. 

Till exempel genomfördes ett Gjuteriföreningsprojekt  kring SS4250 [2] Presslätt, 
där de mekaniska egenskaperna hos en återvunnen legering förbättrades avsevärt 
genom att snäva in toleranserna. Legeringen ligger till grund för den legering som 
idag saluförs som ”Stenal 460” av Stena Aluminium. 

Liknande resultat visar P. Pucher et al. [3] där man genom att hålla en låg Fe-halt 
(0,4%) och Cu i den låga delen av intervallet uppnår en brottförlängning runt 4 %, 
vilket är fyra gånger mer än vad standarden anger. Kleine [4] använde 
AlSi9Cu3(Fe) och visade att det genom att öka Si, Fe, Cu, Mg, Ti, och Zn från 
nedre delen av intervallet till det övre, minskade brottförlängningen från ca 8,1 % 
till ca 1,7 % medan sträckgränsen ökade från ca 146 MPa till ca 252 MPa. 

2.1.2.1 Al-Si och Al-Si-Cu 

De undereutektiska AlSi-legeringarna, Si < ca 12%, är i allmänhet lättgjutna i de 
fall Si-halten överstiger ca 5 %. Vid lägre Si-halter är legeringarna benägna att bli 
varmsprickkänsliga. För att ytterligare styra egenskaperna tillsätts även t.ex Cu 
och/eller Mg.  

I AlSi -legeringar ger en förädling med Sr också en ökad seghet. Sr påverkar Si-
fasen så att den övergår från att vara skivformig till att få ett rundare, fibröst, 
utseende. 
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Figur 1 T.v. oförädlad och t.h. Sr-förädlad struktur(Utbildningsmaterial, 

SwereaSwecast AB) 

 

Fe har den motsatta effekten, då den bildar skadliga, försprödande, faser i 
materialet. Ändå tillåts det innehålla upp till 1,2 % Fe eftersom järnet motverkar 
påkletning på verktyget. Mn har liknande effekt och motverkar också tendensen 
till bildandet av de skadliga Fe-faserna. Istället bildas s.k. slampartiklar, som 
genom sin form inte har samma negativa inverkan på materialets duktilitet. Detta 
förhållande används bl.a. i Rheinfeldens Silafont-36. 

 

Figur 2 Nålformig, skadlig, Fe-rik fas i pressgjutgods (M Nylander, 

SwereaSwecast AB)) 

 

Största delen av allt pressgjutgods produceras i AlSiCu-legeringar, pga. att de är 
lätta att gjuta och kan uppnå goda mekaniska egenskaper. EN AC-46000 är en av 
de vanligaste legeringarna. Nackdelen är att de genom sin Cu-tillsats har ett lägre 
korrosionsmotstånd. 

Den näst största gruppen bland pressgjutlegeringarna är AlSi12, främst används 
EN AC-44300 för pressgjutning. Genom sitt höga Si-innehåll har den en god 
flytbarhet och lämpar sig för tunnväggigt gods. Korrosionsmotståndet är gott pga. 
det låga Cu-innehållet. 

Gemensamt för legeringarna i Europanormen är att de har minimivärden för 
brottförlängning som ligger långt under de önskade 10-12% som krävs till 
strukturkomponenter.  

 

Värmebehandling 
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En möjlighet att uppnå en ökad nivå av brottseghet är att värmebehandla en 
pressgjuten AlSi-legering med låg järnhalt. För att göra Al-Si-legeringarna 
härdbara, värmebehandlingsbara, krävs tillsats av en viss mängd Mg. 
Härdningen/värmebehandlingen sker genom en s.k. utskiljningshärdning. 
Värmebehandlingen kan göras på två sätt för att förbättra brottförlängningen. 
Antingen görs en T4 (endast upplösningbehandling), då godset hettas upp till 
temperaturer nära smälttemperaturen och därefter snabbt kyls ned, eller T7 
(upplösningsbehandling + överåldring) då godset varmåldras förbi det hårdaste 
området efter upplösningsbehandlingen. Risken finns dock att pressgjutgodset slår 
sig eller att det uppstår blåsor då godset hettas upp till upplösningstemperatur. 
Genom att välja så låga temperaturer som möjligt, och använda omsorgsfullt 
gjutet material med minimalt med porer, i allmänhet vakuumgjutet, så går det att 
åstadkomma en upplösningsbehandling utan att blåsor uppstår. 

2.1.2.2 Al-Mg  

Ett annat alternativ är att använda legeringar från AlMg familjen. Dessa legeringar 
behöver inte någon värmebehandling, men de kan vara svårare att gjuta. På grund 
av att dessa legeringar krymper mera måste det tas hänsyn till det vid utformning 
av verktyg, t.ex. med större släppning. Exempel på dessa legeringar i 
Europastandarden är EN AC-51200 (AlMg9) och EN AC-51500 (AlMg5Si2Mn). 
Den sistnämnda anges ha en god brottförlängning, 5 %, brottgräns 250 MPa och 
sträckgräns 140 MPa. Legeringarna är mycket korrosionsmotståndiga och EN AC-
51200 lämpar sig för anodisering. I vissa AlMg legeringar används en Ti-tillsats 
som avsevärt förbättrar segheten Ti förbättrade avsevärt duktiliteten hos 
Al5Mg1.5Si0.6Mn, medan ökningen av både sträckgräns och brottgräns var 
måttlig. Tillsats av 0,20 % Ti till legeringen ökade brottförlängningen från 11 % 
till 18%, sträckgräns från 136 MPa till 157 MPa och brottgräns från 296 MPa till 
308 MPa i gjuttillstånd. [5]. 

2.1.3 Process - vakuum 

Pressgjutning med vakuum är en väl spridd teknik. Teorin bakom bygger på att 
luft evakueras ur formrummet innan formfyllnaden, med syftet att så lite luft som 
möjligt ska finnas kvar och blandas med den smälta metallen. Konventionell 
teknik medför dock bara att man uppnår ett partiellt vakuum. Detta medför ofta 
att, trots att kvalitén på pressgjutgodset ökar betydligt, möjligheten att få fram 
värmebehandlingsbara komponenter ändå inte är så stora. Ett par tekniker för att 
få fram ”high integrity diecastings”, Vacural™ och High-Q-Cast®, har utvecklats 
av Muhler Weingarten AG, numera Oskar Frech GmbH, respektive BDW 
Technologies, numera Magna. 

 I Vacuralmetoden sätts hela formrummet och fyllkammaren under vakuum. 
Genom vakuumet sugs smältan upp genom ett stigrör från varmhållningsugnen till 
fyllkammaren. Under högt tryck skjuts smältan in i verktyget. 
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Figur 3 Schematisk skiss över Vacuralmetoden 

(http://www.frech.com/e/Produkte/KaltkammerSerie.html) 

 

Vid High-Q-Cast® sker en avancerad övervakning av varje steg i processen, 
vakuum, temperatur- och processkontroll. Till exempel övervakas även eventuellt 
kvarvarande fukt i verktyget. En mycket snabb evakuering av luft startar under 
första fasen då skottkolven passerat påfyllningshålet och pågår till formen är i 
princip fylld. Genom den låga porhalten anges att de pressgjutna detaljerna är 
svetsbara och värmebehandlingsbara vilket skapar ett stort spektra av 
applikationer för denna typ av legering, beroende på efterbehandling.[6] 

 

Figur 4 Exempel på en B-stolpe som gjutits med High-Q-Cast® i Aural-2®. 

Längd 1220 mm, godstjocklek 2 mm. MIG- och laserssvetsad. (Alcan) 

 

2.2 Leverantörer och kommersiella legeringar 

I sammanställningen presenteras, som jämförelse, även ett antal legeringar från de 
olika leverantörerna som är avsedda för sand (S)- och kokillgjutning (GC). 
Pressgjutlegeringar markeras med D. 
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2.2.1 RHEINFELDEN 

2.2.1.1 SilafontTM-36 
 

Tabell 1  Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper hos Silafont
TM

-36 

(AlSi9MgMn) [7] 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Others 

9,5-11,5 0,15 0,03 0,5-0,8 0,1-0,5 0,10 0,15 Sr 

 

Gjutmetod Tillstånd Sträckgräns 
(MPa) 

Brottgräns 
(MPa) 

A 
(%) 

Hårdhet 
HBW 5/250-30 

D F 120 - 150 250 - 290 5 - 11 75 – 95 

D T5 155 - 245 275 - 340 4 - 9 80 - 110 

D T4 95 - 140 210 - 260 15 - 22 60 - 75 

D T6 210 - 280 290 - 340 7 - 12 90 - 110 

D T7 120 - 170 200 - 240 15 - 20 60 - 75 

 

SilafontTM 36 är en legering som används för pressgjutning av primäraluminium. 
Legeringen är baserad på AlSi9MgMn och den är förädlad med Sr. Jämfört med 
liknande legeringar i Europastandarden är toleranserna för legeringsinnehållet 
mycket snäva. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt Mg-innehållet, 0,1-0,5 %. 
Genom att välja olika nivåer inom intervallet, uppnås olika hållfasthetsvärden. 
Låga nivåer av Mg ger ett segt material som lämpar sig för krockpåkända 
komponenter, medan höga Mg nivåer ger ett material med högre brottgräns, 
sträckgräns och slagseghet. Legeringen kan värmebehandlas på olika sätt. 
Egenskaperna kan förbättras ytterligare genom att variera tid och temperatur för 
upplösningsbehandling samt varmåldring. Den höga Si-halten hos legeringen 
främjar formfyllnadsförmågan och bearbetningsegenskaperna. Fe-innehållet hålls 
lågt för att minska skadliga Fe-faser, max 0,15 %. För att minska risken för 
pålödning på verktyget, används en högre halt Mn, 0,5-0,8 %. 

Silafont-13 (AlSi11), är en legering för sand- och kokillgjutning med medelhög 
brott- och sträckgräns, men med hög förlängning. 

 

2.2.1.2 Alufont-52 

Tabell 2  Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper hos Alufont-47 

(AlCu4TiMg). Motsvarar ung. EN AB-21000 [7] 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti 

0,15 0,15 4,2-5,0 0,10 0,20-0,35 0,07 0,15-0,25 
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Gjutmetod Tillstånd Sträckgräns 
(MPa) 

Brottgräns 
(MPa) 

A 
(%) 

Hårdhet 
HBW 5/250-30 

S T4 220 - 280  300 - 400  5 - 15  90 - 115  

S T6 240 - 350  350 - 420  3 - 10  95 - 125  

GC T4 220 - 300  320 - 420  8 - 18  95 - 115 

GC T6 260 - 380  350 - 440  3 - 12  100-130 

 

Alufont-47, Alufont-48 and Alufont-52 är höghållfasta legeringar för sand- och 
kokillgjutning. Mekaniska egenskaper kan varieras med hjälp av olika typer av 
varmåldring. Legeringarna är svetsbara och har god bearbetbarhet. De 
rekommenderas inte då krav finns på korrosionsmotstånd, p.g.a. den höga Cu-
halten. 

2.2.1.3 Anticorodal®-04 

Tabell 3 Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper hos Anticorodal®-

04[7] 

Si  Fe Cu Mn Mg Zn Ti 

0,3- 0,6 0,8 0,01 0,01 0,3-0,6 0,07 0,01 

 

Gjutmetod Tillstånd Sträckgräns 
(MPa) 

Brottgräns 
(MPa) 

A 
(%) 

Hårdhet 
HBW 5/250-30 

S F 60 - 100  90 - 130  15 - 50  35 - 40  

S T7 160 - 180  190 - 210  3 - 5  70 - 75  

GC F 80 - 120  100 - 140  18 - 22  40 - 45  

GC T7 170 - 190  200 - 220  3 - 6 70 - 80  

D F 80 - 120 100 - 140 7 - 12 40 - 45 

 

Anticorodal®-04 är en legering med mycket lågt Si-innehåll, vilket gör den något 
svårare att gjuta. Legeringen uppges ha utmärkta mekaniska egenskaper, elektrisk 
ledningsförmåga och korrosionsegenskaper. 
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2.2.1.4 Castasil®-37TM 

Tabell 4  Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper hos Castasil-37 

(AlSi9Mn) [7] 

Si Fe Cu Mn Mg Ti Sr 

8,5-10,5 0,15 0,05 0,35-0,60 0,06 0,2 0,006-0,025 

 

Gjutmetod Tillstånd Godstjocklek 

(mm) 

Sträckgräns 
(MPa) 

Brottgräns 
(MPa) 

A 
(%) 

Hårdhet 
HBW 

5/250-30 

D F 2 - 3 120 - 150 260 - 300 10 - 14 60 - 75 

D F 3 - 5 100 - 130 230 - 280 10 - 14 60 - 75 

D F 5 - 7 80 - 110 200 - 250 10 - 14 60 - 75 

 

Castasil-37 tillverkas av primäraluminium och används till pressgjutna 
komponenter. Legeringen är lätt att gjuta och har en god brottförlängning, även i 
gjuttillstånd. Legeringen kan värmebehandlas för att öka duktiliteten ytterligare. 
Beskrivningen av legeringen anger olika hållfasthet för olika tjocklekar på gods, ju 
tunnare gods, desto högre brottgräns och sträckgräns. Legeringen innehåller en 
ganska hög andel av Mn, som används för att kompensera det låga Fe-innehållet, 
för att minska pålödning i verktyget. 

2.2.1.5 Peraluman-30  
 

Tabell 5 Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper hos Peraluman-30   

( AlMg3). Motsvarar ung. EN AB-51 100 [7] 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti others 

0,45 0,15 0,02 0,01-0,4 2,7-3,5 0,10 0,01-0,15 Be 

 

Gjutmetod Tillstånd Sträckgräns 
(MPa) 

Brottgräns 
(MPa) 

A 
(%) 

Hårdhet 
HBW 5/250-30 

S F 70 - 100  170 - 190 4 - 8  50 - 60  

S T6 140 - 160  200 - 240 6 - 8  65 - 75  

GC F 70 - 100  170 - 210 9 - 16  50 - 60  

GC T6 140 - 160  240 - 260 15 - 20  70 - 80  

Peraluman-30 tillsammans med Peraluman-50 (AlMg5) och Peraluman-56 
(AlMg5Si) uppvisar mycket god motståndskraft mot kemikalier och är mycket 
korrosionsmotståndig, förutom att de har mycket goda förlängningsvärden. 
Legeringarna sand- eller kokillgjuts.  
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2.2.2 TRIMET Aluminium SE 

  

Tabell 6 Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper hos Trimal®-05 [8]  

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti annat 

9,50-11,00 0,25 0,05 0,4-0,7 0,1-0,4 0,07 0,03-0,12 0,2 

 

 
Den höga Si-halten gör att formfyllnadsförmågan är utmärkt. Legeringen kan 
förädlas med Sr. Den är också svetsbar med alla vanligen förekommande metoder.  

 

Tabell 7 Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper hos Trimal®-37 [9]   

Si Fe Cu Mn Mg Mo 

8,5-10,5 0,15 0,1-0,2 0,3-0,6 0,08 0,08 

Zr Zn Ti V Annat  

0,1-0,3 0,07 0,06 0,03-0,10 0,15  

 

 
Trimal®-37 är en legering med mycket god gjutbarhet. Fe-nivån hålls låg, för att 
undvika skadliga Fe-rika faser. Mn och Mo används för att förhindra pålödning i 
verktyget. Materialets hållfasthet förhöjs med tillsatser av Cu, Zr och Mn, vilka 
också ger legeringen förbättrade egenskaper vid förhöjda temperaturer. 

Gjutmetod Tillstånd Sträckgräns 
(MPa) 

Brottgräns 
(MPa) 

A 
(%) 

Hårdhet 
HBW 5/250-30 

D F 120-150 240-290 5-12 72-100 

D T4 100-140 190-250 13-18 60-75 

D T5 160-220 280-320 4-10 85-110 

D T6 200-270 290-350 6-13 85-110 

D T7 120-170 200-250 10-16 70-80 

Gjutmetod Tillstånd Sträckgräns 
(MPa) 

Brottgräns 
(MPa) 

A 
(%) 

Hårdhet 
HBW 5/250-30 

D F 120-140 250-290 8-15 80-90 

D O 100-120 200-240 4-1010-18 65-75 
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2.2.3 Rio Tinto Alcan 

2.2.3.1 Aural-2®, AlSi10MgMnFe [10][11] 

Tabell 8 Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper hos Aural-2® 

Si Fe Mn Mg Ti Sr 

9,5-11,5 0,25 0,3-0,6 0,1-0,6 0,1 0,01-0,018 

 

 

Alcan har utvecklat legeringen Aural-2 ®, med lågt Fe-innehåll som kompenseras 
med Mn för att förbättra motståndet mot pålödning. Aural-2 ® används för 
tunnväggigt gods och komplexa geometrier av Audi A2. [11]  

Aural-2 ® och Aural-3 ® (legeringssammansättning saknas) rekommenderas för 
tunnväggiga produkter, som kräver duktilitet och trycktäthet. Aural-2 används 
speciellt till tunnväggigt och komplicerat utformat gjutgods hos Audi A2. För att 
uppnå den högsta duktiliteten, måste godset värmebehandlas. En konventionell 
metod är att utföra en upplösningsbehandling vid ca 500° C, följt av en snabb 
släckning. Detta kan orsaka problem med distorsion i tunnare sektioner av 
gjutgodset.  För att undvika detta problem, har Alcan utvecklat en 
värmebehandling, Auraltherm ®-metoden. Den speciella 
värmebehandlingsmetoden består av en upplösningsbehandling vid en lägre 
temperatur än vanligt, men fortfarande på en nivå för att få till stånd en 
sfärodisering av Si och inlösning av Mg. Behandlingen följs av släckning i luft 
och en varmåldring till ett något överåldrat tillstånd. 

2.2.4 Användare av strukturlegeringar 

Dr. Marcel Pfitzer, Mercedes Benz,[12] uppger att man idag använder pressgjutna 
aluminiumkomponenter i strukturlegeringar till olika delar av 
lättviktskonstruktioner t.ex. fjäderbensupphängning (så kallade ”shock tower”), A- 
och B-stolpar samt tvärgående och längsgående balkar. Kravet är att delarna är 
svetsbara och stötupptagande. En av de vanligast använda legeringarna är 
Silafont-36 som värmebehandlas på olika sätt. Grundkraven på mekaniska 
egenskaper är en brottgräns >180 MPa, sträckgräns >120 MPa och 
brottförlängning på >10 %. Dessutom kan krav på korrosionshärdighet tillkomma. 

Gjutmetod Tillstånd Sträckgräns 
(MPa) 

Brottgräns 
(MPa) 

A 
(%) 

D F 120-150 250-310 5-10 

D T4 100-150 200-270 15-22 

D T5 270-340 270-340 4-9 

D T6 200-340 200-340 6-12 

D Auraltherm® 130-137 202-205 13-21 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2013-033_ 

 

13 

För att åstadkomma detta krävs speciell process med vakuumgjutning för att 
undvika luftinneslutningar. 

Vidare påpekar Dr. Marcel Pfitzer att smältan måste vara ren, utan några 
metalliska eller icke-metalliska inneslutningar, väte eller oxider. 
Legeringsinnehållet måste hållas inom ett mycket snävt toleransfönster, där Fe och 
Cu är starkt begränsade. Mg och Sr hålls också inom ett snävt intervall för att få 
bra och stabila egenskaper efter värmebehandling. 

Framöver kan fler komponenter vara önskvärt att pressgjuta på samma sätt, 
beroende på modeller, kostnader och framtida myndighetskrav. Kraven är då att de 
har goda mekaniska egenskaper och innebär lägre kostnader. Idag ser man ingen 
större skillnad i kostnaden för en komponent i en strukturlegering eller en 
konventionell, eftersom själva materialkostnaden är en mindre del av 
totalkostnaden. 

Det som enligt Dr. Marcel Pfitzer krävs för att bli certifierad som leverantör är att 
man följer de krav som ställs i olika standarder, såsom ISO, VDA, och QM. 
Dessutom måste en leverantör genomgå en kvalificeringsprocess för att bevisa sin 
förmåga att framställa högkvalitativt pressgjutgods. 

 

 

2.2.5 Marknad och statistik 

Den största volymen av aluminiumkomponenter i bilar är gjutgods, såsom 
motorblock, topplock och chassidelar, både pressgjutgods och sand- och 
kokillgjutgods. Plåt och extruderat material står för en mindre del. 

I CAEF:s senaste statistik [13], som täcker år 2012, redovisas att den 
internationella fordonsmarknaden förblev sammantaget stabil under 2012. USA, 
Brasilien, Ryssland, Indien, och Kina hade en stadig ökning, medan Japan hade 
den kraftigaste ökningen sedan 2006 med ca 4,6 miljoner nya bilar. I Västeuropa 
däremot sjönk försäljningen med 8 %. Nyregisteringen sjönk i de flesta länderna 
förutom Storbritannien. 

Produktionen av gjutgods i lättmetaller inom CAEF-länderna minskade med 
6,1%, till 2,6 miljoner ton, jämfört med året innan. De största producenterna är 
Tyskland och Italien som står för 4,6 respektive 13,8 %. Bara Portugal och Turkiet 
visade positiva siffror.  

I Tyskland stod fordonsindustrin för 88 % av orderstocken hos 
aluminiumindustrin, en ökning med 2,4 % mot året innan. 

I Sverige minskade under samma period, 2011-2012, produktionen av gjuten 
aluminium med 7 %, där pressgjutgodset låg på snittet, medan sandgjutgods 
ökade. För år 2013 visar Gjuteriföreningens statistik att samma trend fortsätter, 
pressgjutgods minskar med 4 %, medan sandgjutgods ökar stort, ca 46 %. Den 
totala produktionen av aluminiumgjutgods minskade med 2 %. 

I USA förutspådde man år 2011 att mängden pressgjutgods i fordon kommer att 
öka med ca 30 % fram till 2025. I USA räknar man med att andelen 
strukturmetaller i fordon ökat med 10 lb (4,5 kg) mellan 2009 och 2012. 
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Prognosen är att andelen gjutna strukturkomponenter nästan kommer att 
fördubblas från dagens nivåer till 2025, figur 5.[14]  

 

Figur 5 Utveckling av aluminiumanvändning i fordon i USA [14] 

 

3 Diskussion 

Ny statistik visar att gjutgodsproduktionen minskar sedan ett par år i Sverige och 
stora delar av Västeuropa. Det finns mycket att göra inom nya legeringar och 
förfinade processer för att öka konkurrenskraften. Legeringsproducenter i 
Tyskland, tillsammans med fordonsindustrin, har länge lett utvecklingen. Kraven 
är höga för de gjuterier som vill uppnå leverantörsstatus, både när det gäller 
material och process. Det krävs också en omfattande kvalifikationsprocess.  

Det finns en rad legeringar som motsvarar de krav som finns men de är ännu 
enbart framställda i primäraluminium. Det finns dock källor som menar att det 
idag finns tekniker att framställa återvunnet aluminium med lika låg 
föroreningsgrad som primäraluminium. Kraven på brottförlängning är hög, och till 
stora delar är det möjligheten att framställa gods utan defekter som avgör om 
kraven uppnås. 

 

4 Slutsats 

I rapporten har sammanställts material kring ett urval av de  aluminiumlegeringar 
som kallas strukturlegeringar. Gemensamt för dessa legeringar är att de har goda 
mekaniska egenskaper och då framförallt en hög brottförlängning, mer än 10-12 
%.  
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Utvecklingsarbetet kring dessa legeringar har till stor del skett i Tyskland och i 
nära samarbete med bilindustrin. En av de kändare strukturlegeringarna som 
beskrivs mer detaljerat i rapporten är Silafont-36, AlSi9MgMn, från Rheinfelden. 
En annan, som också beskrivs, är Aural-2®, AlSi10MgMnFe, från Rio Tinto 
Alcan. De är framställda från primäraluminium. Arbete pågår även med att ta fram 
högpresterande, duktila, aluminiumlegeringar från återvunnen metall. Ännu så 
länge har det varit svårt att uppnå samma renhet i återvunna legeringar, men det 
finns idag tekniker med saltbadsugnar som renar smältan mycket effektivt från 
föroreningar. Det är just föroreningarna, och då främst Fe, som är det stora hotet 
mot materialets brottförlängning. En förutsättning för att styra Al-Si-Mg-
legeringarnas mekaniska egenskaper är att de måste vara värmebehandlingsbara. 
De måste därför gjutas på ett mycket omsorgsfullt sätt, t.ex. med vakuum, för att 
minimera halten av innesluten luft. 

Behovs- och framtidanalys för Europas räkning kring strukturmetaller, har inte 
varit tillgänglig i använda källor. Statistiken har visat en något nedåtgående trend 
för framställningen av traditionellt pressgjutgods av aluminium, och även för 
fordonsproduktion. För trender i USA har det dock funnits en del källor att tillgå, 
vilka pekar på en uppgång 
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