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Sammanfattning 
Projektet är en fortsättning och avrapportering av 3 års G-projekt inom 
högpresterande Al-legeringar, HPAL. 

Arbetet har fokuserat på att få ökad kunskap framförallt inom två områden; hur 
man kan öka hållfasthet respektive seghet hos kommersiella Al-Si-legeringar vid 
förhöjda temperaturer resp.  rumstemperatur. En litteraturstudie har visat hur man 
genom tillsats av olika legeringstillsatser och användning av mer specialanpassade 
legeringar kan uppnå mycket  goda egenskaper. I detta projekt har utgångspunkten 
varit konventionella legeringar. Bättre egenskaper skulle åstadkommas både 
genom optimering av legeringselement hos dessa och genom att minimera 
defektnivåer med förbättrad ingjutsteknik. 

Inför arbetet togs en ny provstavsmodell fram i CAD. För att visa flödets inverkan 
på defekter, och därmed hållfasthet, gjordes modellen i två versioner; bra resp. 
mindre bra ingjutssystem. Sandformarna togs fram med hjälp av 3D-skrivare. 
Resultaten av dragprovningen blev oväntade; skillnaden mellan grupperna var 
mycket liten. 

I arbetet med legeringar med förbättrad duktilitet valdes en legering från 
litteraturen, där man använt Cr för att till viss del ersätta Mg. Som 
utgångsmaterial valdes AlSi7Mg. Prover togs fram med hjälp av en gradientugn, 
där en kontrollerad stelning bidrar till att minimera defekter. Resultatet visar att 
Cr-tillsatsen gav en ganska liten ökning av  segheten, däremot fick man efter 
konventionell åldring en ordentlig sänkning av brott- och sträckgräns. Åldring vid 
längre tider gav hållfasthet jämförbara med grundlegeringen utan Cr, men lägre än 
legeringen från litteraturen. 

Gradientstelningsförsök har visat att kisel bidrar starkt till varmhållfastheten vid 
230 °C för legeringen STENAL 460. En ökning av kiselhalten från 9,1 till 12,4 % 
ger bättre mekaniska egenskaper(Rm, Rp0.2 och A5) vid såväl rumstemperatur som 
vid 230 °C. Jämfört med baslegeringen erhölls förbättring av sträck- och 
brottgräns vid 230 °C med 49 respektive 17 % samtidigt som brottförlängningen 
ökade med 20 %. Motsvarande förbättring av sträck- och brottgräns samt 
brottförlängning vid rumstemperatur var 16, 22 respektive 69 %. Ett 
examensarbete utfört vid JU visar intressanta resultat hur kisel, cobolt och nickel 
var för sig och tillsammans bidrar till varmhållfastheten för Al-Si-legeringar. 

 

Summary 
 The project is a continuation and reporting of 3 year G projects in high 
performance Al alloys, HPAL. 

The work has focused on gaining knowledge especially in two areas; how to 
increase the strength and toughness of commercial Al-Si alloys at elevated 
temperatures and at room temperature. A literature study has shown how to 
achieve very good properties through the addition of various alloy additions and 
the use of customized alloys. In this project the starting point has been 
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conventional alloys, and better properties would be achieved both by optimizing 
alloying elements and by minimizing defect levels with improved gating system. 

A new test specimen model was designed in CAD. To show the influence of the 
melt flow on defects, and hence strength, the model was made in two versions; 
good resp. less good injection system. Sand moulds were produced using a 3D 
sand printer. The results of the tensile test became unexpected; the difference 
between the groups was very small. 

In the work of alloy with improved ductility, an alloy from the literature was 
chosen, using Cr to partially replace Mg. As starting alloy, AlSi7Mg was selected. 
Test specimens were produced in a gradient furnace, where a controlled 
solidification helps to minimize defects. The result shows that the Cr addition 
gave a slight increase in toughness, but after conventional aging, a severe 
reduction in strength was achieved. Aging at longer times gave strength 
comparable to the basic alloy without Cr, but lower than the alloy from literature. 

Directional solidification trials has illustated the importance of silicon as an 
alloying element on the mechanical properties at elevated temperature (230 °C) 
for an Al-Si9-Cu3-Fe-alloy. An increase of silicon from 9,1 to 12,4 % improves 
the mechanical properties at room temperature as well as at elevated temperatures. 
Compared to the base-alloy EN AC 46000 (STENAL 460) the increase in yield 
strength, ultimate tensile strength and fracture elongation was 49, 17 and 20 % 
respectively at 230 °C. The corresponding increase at room temperature was 16, 
22 and 69 % respectively. A Master Thesis work at Jönköping University 
demonstrate the influnce of silicon, cobolt and nickel on the elevated temperature 
mechanical properties for Al-Si-alloys. 
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1 Tillkomst 
Projektet är en fortsättning och avrapportering av 3 års G-projekt inom 
högpresterande Al-legeringar, HPAL. 

Arbetet fokuserade initialt på ökad hållfasthet/seghet hos kommersiella Al-Si-
legeringar vid förhöjda temperaturer resp. rumstemperatur. En litteraturstudie [1] 
visade hur man genom legeringstillsatser och anpassade legeringar kan nå mycket  
goda egenskaper. Detta användes också som underlag till ansökan av det 
Vinnova-finansierade projektet Triple-A (dec 2014-nov 2016). 

 I de försök som gjorts inom detta projekt har utgångspunkten varit att 
åstadkomma bättre egenskaper hos konventionella legeringar, både genom att 
minimera defekter med förbättrad ingjutsteknik och genom optimerad legering. 
Undersökningarna har kompletterat och breddat det arbete med 
nyutvecklade/specialanpassade legeringar som gjorts inom Triple-A-projektet.  

Utveckling av Al-gjutlegeringar för högtemperaturapplikationer (200-250°C) har 
gjorts parallellt med ett examensarbete vid JU. Examensarbetet med fokus på 
inverkan av Si, Co och Ni, var för sig och tillsammans, på 
högtemperaturegenskaperna har initierats och genomförts inom ramen för detta 
projekt. 

Arbetet har finansierats av Gjuteriföreningens beställning nr 2016-2012 med 
budget 200 kkr; kontaktperson Bo Mattsson. Internt uppdragsnummer hos Swerea 
SWECAST är 20872. 

 

2 Inledning 
Användningen av lättmetaller har ökat bl.a. inom transportindustrin. Deras 
fördelar är minskad vikt och enkel återanvändning vilket båda ger minskad 
energianvändning.  

Baserat på sina goda kombinationer av mekaniska egenskaper och gjutbarhet, har 
användningen av gjutna Al-Si-legeringar ökat inom bil- och flygindustrin. På 
grund av variationer i egenskaper, speciellt i duktilitet och utmattning, och 
begränsade högtemperaturegenskaper, så används aluminiumgjutgods sällan i 
kritiska tillämpningar. 
Projektet har fokuserat på att få ökad kunskap framförallt inom två områden; hur 
man kan öka hållfasthet respektive seghet hos kommersiella Al-Si-legeringar vid 
förhöjda temperaturer resp.  rumstemperatur. Den litteraturstudie [1] som togs 
fram tidigt i projektet har visat på hur man genom tillsats av olika 
legeringstillsatser och användning av mer specialanpassade legeringar kan uppnå 
mycket  goda egenskaper. I detta projekt har utgångspunkten varit konventionella 
legeringar. Arbetet har varit inriktat på legeringsutveckling, baserat på Al-Si-
serien, för att producera legeringar som är lämpliga för höga temperaturer. 

Bättre egenskaper skulle åstadkommas både genom optimering av 
legeringselement hos dessa och genom att minimera defektnivåer med förbättrad 
ingjutsteknik. I en del av projektet användes gradientstelningsutrustning. 

Det här rapporterade arbetet är en fortsättning och avrapportering av tidigare 
projekt G939SP från 2015.  
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Arbetet har omfattat: 

• gjutförsök med bra resp. mindre bra ingjutssystem och smälta. 
• gjutförsök med en Cr-legerad TENSAL-variant. 
• gradientstelningsförsök med Si-legerad STENAL 460. 
• gradientstelningsförsök med Al-Si-system plus Co och Ni. 

Det grundläggande arbetet har utförts av Maria Nylander och Jonas Bäckman, 
kompletterat av Lennart Sibeck; alla Swerea SWECAST. Handledare för 
examensarbetet för Swerea SWECAST räkning har varit Jonas Bäckman. 
Examensarbetet har utförts av Toni Bogdanoff vid JU. 

 

3 Syfte och mål 
Syftet med projektet har varit att få ökad kunskap om hur man kan öka hållfasthet 
och seghet hos kommersiella Al-Si-legeringar, både vid rumstemperatur och i 
vissa fall förhöjda temperaturer. Detta skulle åstadkommas både genom 
optimering av legeringselement och att minimera defektnivåer med förbättrad 
ingjutsteknik. Den litteraturstudie som tagits fram tidigare i projektet har visat på 
olika legeringstillsatser och mer specialanpassade legeringar som tex. har goda 
egenskaper vid högre temperaturer, men här har utgångspunkten varit att förbättra 
egenskaperna hos konventionella legeringar. 

Inom ramen för projektets ursprungliga mål, att studera högtemperaturegenskaper, 
har bl a ett examensarbete vid JU studerat inverkan av Si, Co och Ni på 
högtemperaturegenskaperna vid Si-halter 7-15%.  

Syftet med HPAL-projektet är också att verka kompetenshöjande inom området. 

 

4 Innehåll 

4.1 Förbättrade egenskaper genom optimerad ingjutsteknik 
De mekaniska egenskaperna, och i synnerhet segheten, påverkas i stor 
utsträckning av smältans kemiska sammansättning, dess kvalitet, och vilken 
gjutprocess som används. Om smältakvalitén är hög och ingjutssystemet är väl 
utformat ökar chansen att gjuta ett gods med bra kvalité, fritt från större defekter, 
såsom porer och oxidfilmer, vilket medför att de mekaniska egenskaperna blir 
höga. I verkligheten, och i synnerhet vid användning av återvunna legeringar, 
innehåller gjutna aluminiumkomponenter, oavsett gjutmetod, defekter såsom gas- 
och krympporer ofta i kombination med oxidfilmer, slagg, intermetalliska faser, 
inneslutna luftbubblor, etc. Morfologi, storlek och fördelning av defekterna avgör 
hur väl dessa gjutna komponenter kommer att fungera i drift. Defekterna påverkar 
avsevärt statisk hållfasthet och utmattningshållfasthet. Dessutom ökar risken för 
större variation i mekaniska egenskaper.  

4.1.1 Gjutförsök med bra resp. dåligt ingjutssystem 
Erfarenheter från litteraturen t.ex. [2] visar att ingjutsystemets utformning är 
mycket betydelsefullt för att få ett gjutgods med bra egenskaper. Det finns några 
tumregler för att uppnå detta. Allmänt ska ingjutsystemet vara dimensionerat så 
att (1) utbytet blir ekonomiskt motiverat, (2) fyllnadstiden ska vara optimerad så 
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att metallen inte stelnar för tidigt eller skapar turbulens, (3) ingjutsystemet ska 
vara lätt att ta bort. 

Under fyllningen är det viktigt att nedloppet är helt fyllt för att undvika 
inneslutningar av luft och oxidfilmer. Om möjligt, skall inloppet vara placerat i 
nedre delen av komponenten, så att man får en stigande formfyllnad och dessutom 
bör ingjutsystemet vara helt fyllt innan själva komponenten börjar fyllas. Genom 
att placera ett filter efter nedloppet kontrolleras hastigheten och en del 
inneslutningar i smältan kan fångas upp. 

4.1.2 Gjutning av provstavar 
Utifrån ovanstående regler togs två geometrier fram för gjutning av provstavar, en 
med olämplig och en med bra utformning.  

 

 
Bild  1 CAD-ritningar på två olika utformade ingjutssystem, t.v. 

olämpligt utformat och t.h. bra utformat med möjlighet att lägga in 
filter. 

 

Med dessa CAD-geometrier skrevs sandformar ut i Swerea SWECAST’s 3D-
skrivare, två av varje geometri. Varje form rymde fem provstavar. I gjutet tillstånd 
var stavarna 12 mm i diameter. 

Goda mekaniska egenskaper uppnås inte enbart med ett bra ingjutsystem, det 
krävs också en god smältahygien. Utgångsmaterialet skall smältas, varmhållas och 
smältabehandlas på ett bra sätt, så att smältan uppnår en bra kvalitét. För att se 
skillnaden göts inte bara provstavar med väl behandlad smälta utan också smälta 
som behandlats så att den skulle ge sämre resultat, bl.a. genom kraftig omrörning. 

Legeringen som användes var EN AC-43100 (AlSi10Mg). Smältan som betecknas 
som bra, BS, förädlades med strontium, Sr. Den flussades också med Arsal 2125 
innan gjutning. Den som betecknas som dålig, DS, behandlades inte alls. 

Kvaliteten mättes med hjälp av RPT (Reduced Pressure Test), där provkroppar 
med smälta får stelna i vakuum resp. atmosfärstryck, därefter mäts densiteten och 
ett densitetsindex, DI, räknas ut med formeln: 

ρAt - ρVac * 100 = DI 
ρAt 

Prov för DI tog ut före och efter gjutningen, se tabell 1. Testet indikerar att 
smältan har en låg gashalt. 
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 Tabell 1: Resultat densitetsindex, DI. 

 
 

Åtta formar göts upp, fyra av varje geometri. Till två formar av vardera användes 
bra smälta och till de andra användes smälta som ”misshandlats” för att få en 
smutsigare smälta. 

 
Bild  2: Gjutna provstavar med bra ingjutsystem (BI). 

 

 
Bild  3: Gjutna provstavar med dåligt ingjutsystem (DI). 

 

   
Tabell 2: Gjutna provstavar, indelning i fyra grupper 

Dålig smälta/ bra ingjutsystem, DS/BI 

Prov 1-5 

Dålig smälta/dåligt ingjutsystem, DS/DI 

Prov 6-10 

Bra smälta/ dåligt ingjutsystem, BS/DI 

Prov 11-15 

Bra smälta/ bra ingjutsystem, BS/BI 

Prov 16-20 

 

Före gjutning Efter gjutning
0,55 1,07
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De obearbetade provstavsämnena värmebehandlades med en variant på T6. 
Behandlingen bestod av en upplösningsbehandling vid 530°C/3h, en snabb 
kylning och därefter en varmåldring vid 165°C/3h. 

I varje grupp i Tabell 2 valdes tre stavar ut slumpmässigt för mekanisk provning. 
Dragprovstavar bearbetades fram. Provstavarna var 7 mm i diameter och 45 mm 
långa i livet, totallängd 85 mm. Dragprovningen visade oväntade resultat, se bild 
4, då skillnaden mellan proven kunde vara stor inom samma grupp och liten 
mellan olika grupper. Resultat för samtliga dragprover visas i bilaga 1. 

 

 
Bild 4: Resultat av dragprovning. Beteckningar enligt tabell 2. 

 

Mekaniska egenskaper för sandgjuten EN AC-43100-T6 är enligt standard: 

- Rm : min 220 MPa 
- Rp0,2: min 180 MPa 
- A5: min 1 % 

Brottgränsen hamnade i de flesta fall ordentligt över standardvärdet, likaså 
sträckgränsen i de fall den uppnåddes. De flesta proverna med dålig smälta 
uppnådde inte sträckgränsen. Förlängningsvärdena var mycket låga, med samtliga 
prover under 0,5 %. Den låga förlängningen hos proven kan tyda på defekter i 
materialet, men också på värmebehandlingen. Den något bättre förlängningen hos 
den bra smältan, BS, beror sannolikt också på att smältan förädlats med strontium, 
Sr. Si formar en vass och pinnig fas, som vid förädling med Sr rundas av, detta 
medför att materialet uppträder mer duktilt. Vid upplösningsbehandlingen rundas 
den av ytterligare och förgrovas dessutom. När materialet inte är förädlat, krävs 
betydligt längre upplösningstider för att få en avrundning och förgrovning av Si-
fasen; se bild 5, jämför BS med DS. 

Legeringen innehåller Mg som gör legeringen värmebehandlingsbar. Vid 
upplösningsbehandlingen löses Mg in i matrisen och vid varmåldringen skiljs den 
ut som små partiklar, omöjliga att se i LOM. Endast enstaka rester finns kvar i de 
undersökta snitten. 
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Strukturen innehåller också relativt rikligt med Fe-rika faser. I de oförädlade 
proven (DS) har de samlats i kluster, medan de i det förädlade materialet (BS) är 
mer fördelade i strukturen.  
1) 

DS/BI 

  

6) 

DS/DI 

  

11) 

BS/DI 

  

16) 

BS/BI 

  

Bild  5:  Mikrostrukturer hos prov 1= DS/BI, 6= DS/DI, 11= 
BS/DI, 16= BS/BI. 
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4.1.3 Sammanfattning 
Resultaten blev något oväntade, då ingjutsystemets utformning inte alls spelade 
den roll som förväntats för de mekaniska egenskaperna. Den dominerande faktorn 
var smältans renhet. 

4.2 Duktila legeringar med hög hållfasthet 
Duktiliteten hos gjutna aluminiumlegeringar är en mycket viktig egenskap, som 
ofta styr materialets användningsområde. På senare år har de sk. 
strukturlegeringarna kommit att omtalas mer frekvent. Gemensamt för dessa 
legeringar är att de kan uppnå förlängningsvärden på mer än 10-12 %. 
Utvecklingen av nya legeringar med höga krav på seghet, är mycket viktigt för 
företag framförallt för fordon och flera duktila, gjutna legeringar har utvecklats i 
Tyskland i nära samarbete med fordonsindustrin. Duktilitet står dock ofta i 
motsatt förhållande till brott- och sträckgräns.  

Det har rapporterats om en ny legering, bla. har SAE International [3] rapporterat 
om den, som lyckats nå en hög sträckgräns med bibehållen förlängning. 
Legeringen heter Tensal och i SAE:s rapport beskrivs den kunna uppnå en 
sträckgräns på 310 MPa i kombination med en förlängning på 7%. Legeringen är 
gjuten med s.k Counter Pressure Casting [4] och den värmebehandlas enligt T6.   

Legeringen bygger på AlSi- systemet, men med en lägre Si-halt än normalt, för att 
nå högre förlängning. Mg-halten begränsas till 0,5 % av samma anledning, men 
också för dess bidrag till en högre sträckgräns. Cr-tillsatsen sattes till 0,5 % 
Legeringen innehåller mycket lite koppar, vilket är gynnsamt ur korrosions-
synpunkt.  

Denna legering var utgångspunkten vid försöken. En försökslegering togs fram 
med  EN AC-42100, AlSi7Mg, som utgångsmaterial. Cu-halten var mycket låg, 
<0,005% och Mg-halten var ca 0,5 %. Cr var efter gjutning 0,22 %. Till skillnad 
från Tensal så behölls Si-halten till 7%. Legeringen förädlades med Sr. Av denna 
legering göts stavar upp med hjälp av gradientgjutning. Vid denna gjutmetod gjuts 
stavar med en mycket kontrollerad process. Stelnandet är riktat och 
kylningshastigheten kan varieras så att materialet får önskat SDAS, sekundärt 
dendritarmsavstånd. Stavarna i detta försök hade SDAS = 30-33 µm. Materialet 
får med denna gjutmetod en mycket låg defektnivå. Som jämförelse göts även 
stavar av ursprungsmaterialet, EN AC-42100. Kemisk sammansättning ges i tabell 
3.  

Tabell 3: Legeringssammansättning 

  
AlSi7Mg  
efter gjutning 

AlSi7MgCr  
efter gjutning 

Si 7,03 6,97 
Fe 0,097 0,100 
Cu 0,0005 0,0005 
Mn 0,001 0,0009 
Mg 0,52 0,30 
Cr 0,001 0,22 
Ni 0,004 0,005 
Zn <0,0010 <0,0010 
Ti 0,16 0,15 
Sr 0,017 0,01 
Al 92,1 92,2 
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Stavarna värmebehandlades enligt T6; upplösning 545°C/2h och åldring 
165°C/3h. Efter värmebehandling tillvekades dragprovstavar, 5 mm i diameter, 
livet 30 mm och totallängd 60 mm. Tre stavar av varje sammansättning drogs. 
Medelvärden visas i tabell 4 och samtliga resultat ses i bilaga 2. 

 

Tabell 4: Dragprovresultat, medel av tre  
provstavar.  Åldring 165°C/3h. 

  AlSi7MgCr AlSi7Mg  
Rp0,2 (MPa) 195 245 
Rm (MPa) 278 322 
A (%) 13 11 

 

Dragprovningen visade att egenskaperna var mycket goda i utgångsmaterialet, 
AlSi7Mg; samtliga egenskaper var bättre än vad som anges i Europastandarden, 
sannolikt p.g.a. gjutmetoden.  

Det Cr-legerade materialet uppnådde en hög förlängning, 13%, men nådde inte 
alls fram till målvärdet när det gällde sträckgräns, som var endast 195 MPa. 

Vid jämförelse med resultaten för TENSAL [3] så kan de ha använt en något 
högre åldringstemperatur och längre tid. Omåldring (utan föregående 
upplösningsbehandling) av AlSi7MgCr-materialet, se bild 6, gav högre hårdhet 
varför ny dragprovning gjordes med  prover åldrade vid 170°C och olika tider. 
Något högre sträckgräns uppnåddes med bibehållen förlängning, se tabell 5, men 
sträckgränserna är fortfarande klart lägre än vad som redovisas för TENSAL. 

 

 
Bild 6: Hårdhet hos AlSi7MgCr efter åldring vid 170°C. 
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Tabell 5: Dragprovresultat för omåldrat AlSi7MgCr. 
  Åldring vid 170°C, åldringstid enligt tabell. 

Åldringstid 3h 5h 7h 
Rp0,2 (MPa) 233 235 238 
Rm (MPa) 307 306 305 

A (%) 13,0 12,5 11,0 
 

Prov togs ut för mikroskopi, efter åldring vid 165°C/3h, se bild 7. Strukturen i 
båda proven är väl förädlad. Upplösningsbehandlingen har förgrovat Si-fasen och 
löst in  den Mg2Si som sannolikt funnits där från början. Små Fe-rika faser syns 
vid hög förstoring. Det syns ingen uppenbar skillnad mellan legeringarna. 
AlSi7Mg  AlSi7MgCr 

  

  

  

Bild 7: Mikrostrukturer hos prov AlSi7Mg, utan resp. med Cr-tillsats. 
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Resultaten för AlSi7Mg kan sammanfattas med att Cr-tillsats gav en liten ökning 
av förlängningen, men liknande hållfasthet som grundlegeringen utan Cr. Jämfört 
med TENSAL, som har lägre Si-halt, så är hållfastheten markant lägre. 

4.3 Varmhållfasta legeringar 
I ett nyligen avslutat Vinnova-finansierat projekt,  Triple-A, undersöktes hur 
varmhållfastheten ser ut hos ett par återvunna, pressgjutna legeringar, EN AC-
46000 (AlSi9Cu3Fe) och, en variant av denna, STENAL 460. För dessa 
legeringar har inverkan av tillsats med nickel, Ni respektive Ni och zirkonium,Zr 
undersökts. Ni och Zr  är relativt dyra legeringstillsatser och det är svårt att hitta 
återvunnet ”skrot” som kan användas för att behålla återvinningsfördelarna. 

I Europastandarden EN 1706:2010 finns en legering som brukar framhållas när 
det gäller varmhållfasthet, EN AC-48000, AlSi12CuNiMg. Några data på 
varmhållfastheten finns dock inte för denna legering. Syftet med den här delen av 
projektet har varit att undersöka hur varmhållfastheten påverkas av Si-halten för 
dels binär Al-Si-legering och dels för en i pressgjutningssammanhang vanlig 
legering, STENAL 460. I examensarbetet på JU har förutom inverkan av Si i 
binära Al-Si-systemet även inverkan av kobolt, Co och Co och Ni studerats.  

I projektet Triple-A erhölls en förbättring av sträck- och brottgräns med 20 resp. 
15 % vid 230 °C  vid tillsats av 1% Ni och 0,2% Zr till legeringen STENAL 460. 
Dock försämrades brottförlängningen med 45 %.  I detta projekt ökades Si-halten 
från 9,1 % till 12,4 % till baslegeringen STENAL 460 vilket medförde en 
förbättring av sträck- och brottgräns vid 230 °C med 49 respektive 17 % samtidigt 
som brottförlängningen ökade med 20 %. Viktigt att tillägga är att dessa resultat 
erhölls då allt material hade exponerats i 1000 h vid 240 °C. Examensarbetet som 
utförts vid JU har vid denna rapports färdigställande inte blivit publik, den är 
inlämnad till examinator men inte examinerad ännu. Därför kan inga resultat 
presenteras därifrån i skrivande stund.. Därför hänvisas läsaren till rapporten i sin 
helhet[5]. Samtliga presenterade resultat är utförda med gradientstelnat material 
med SDAS på 10-12 µm I tabell 6 nedan redovisas de mekaniska egenskaperna 
vid såväl rumstemperatur som vid 230 °C. I tabell 7 presenteras den kemiska 
sammansättningen för aktuell legering. 

Tabell 6: Dragprovresultat av STENAL 460 med 12,4 % Si 
överexponerat tillstånd (1000 h vid 240 °C). 

 

 

Tabell 7: Legeringssammansättning  
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Sr Al 

12,40 0,48 2,84 0,38 0,39 0,84 0,075 0,028 82,4 

 

 

Temp (°C) 25 230 

Rp0,2 (MPa) 166 134 

Rm (MPa) 308 171 

εf (%) 4,7 11,1 
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5 Resultat 
Målet har varit att åstadkomma bättre egenskaper hos konventionella legeringar, 
både genom att minimera defekter med förbättrad ingjutsteknik och genom 
optimerad legering. Arbetet med HPAL har kompletterat Triple-A-projektet. 

• Resultaten blev oväntade, då ingjutsystemets utformning inte alls 
påverkade de mekaniska egenskaperna som förväntat, utan den 
dominerande faktorn var smältans renhet.  

• Den optimerade legeringen med Cr-tillsats uppnådde en hög förlängning,  
men nådde inte målvärdet för sträckgräns. 

• HPAL ledde vidare till Vinnova-projektet Triple-A, där varmhållfastheten 
har undersökts hos nya och modifierade legeringar. 

• Gradientstelningsförsök har visat en god potential av Si som 
legeringselement för förbättrade högtemperaturegenskaper. 

• Detta projekt har initierat en ansökan till Vinnova inom materialbaserad 
konkurrenskraft där fokus ligger på högtemperaturegenskaper för 
återvunna aluminiumgjutlegeringar. 

• Examensarbete har genomförts på JU inom området, som studerat 
inverkan av Si, Co och Ni på högtemperaturegenskaperna. 

 

6 Slutsats 
Projektet har fokuserat på att få ökad kunskap framförallt inom två områden; hur 
man kan öka hållfasthet respektive seghet hos kommersiella Al-Si-legeringar vid 
förhöjda temperaturer resp.  rumstemperatur. Den litteraturstudie som togs fram 
tidigt i projektet har visat på hur man genom tillsats av olika legeringstillsatser 
och användning av mer specialanpassade legeringar kan uppnå mycket  goda 
egenskaper. I detta projekt har utgångspunkten varit konventionella legeringar. 
Bättre egenskaper skulle åstadkommas både genom optimering av 
legeringselement hos dessa och genom att minimera defektnivåer med förbättrad 
ingjutsteknik. I en del av projektet användes gradientstelnings-utrustning. 

Inför arbetet togs en ny provstavsmodell fram i CAD. För att visa flödets inverkan 
på defekter, och därmed hållfasthet, gjordes modellen i två versioner; bra resp. 
mindre bra ingjutssystem. Sandformarna togs fram med hjälp av 3D-skrivare. 
Resultaten av dragprovningen blev oväntade; skillnaden mellan grupperna var 
mycket liten. 

I arbetet med legeringar med förbättrad duktilitet valdes en legering från 
litteraturen, där man använt Cr för att till viss del ersätta Mg. Som 
utgångsmaterial valdes AlSi7Mg. Prover togs fram med hjälp av en gradientugn, 
där en kontrollerad stelning bidrar till att minimera defekter. Resultatet visar att 
Cr-tillsatsen gav en ganska liten ökning av  segheten, däremot fick man efter 
konventionell åldring en ordentlig sänkning av brott- och sträckgräns. Åldring vid 
längre tider gav hållfasthet jämförbara med grundlegeringen utan Cr, men lägre än 
legeringen från litteraturen. 

Gradientstelningsförsök har visat en god potential av Si som legeringselement för 
högtemperaturegenskaper. En ökning av Si från 9,1 till 12,4 % ger bättre 
mekaniska egenskaper(Rm, Rp0.2 och A5) vid såväl rumstemperatur som vid 230 
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°C än tillsats av 1 % Ni och 0,2 % Zr. Jämfört med baslegeringen erhölls 
förbättring av sträck- och brottgräns vid 230 °C med 49 respektive 17 % samtidigt 
som brottförlängningen ökade med 20 %. Motsvarande förbättring av sträck- och 
brottgräns samt brottförlängning vid rumstemperatur var 16, 22 respektive 69 %. 

Ett examensarbete har visat den isolerade effekten av Si, Co och Ni var för sig och 
tillsammans på högtemperaturegenskaperna i Al-Si-legeringar. 

 

7 Industrinyttan med projektet 
En stor nytta med arbetet inom HPAL är att det gett underlag för Triple-A-
projektet; ett Vinnova-finansierat projekt med deltagare både från tillverkare och 
användare. G-projektet har också gett kunskap om renhetens och ingjutssystemets 
inverkan på egenskaper och gett viss kunskap om effekt av Cr-tillsats i en Al-Si-
legering.  

Upptäckten av Si som dominerande legeringselement för 
högtemperaturegenskaperna ger en stor potential att använda 
aluminiumgjutlegeringar i framtida högtemperaturapplikationer som idag inte 
ansetts möjliga. 

 

8 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Resultaten från detta arbete har redan genererat en ansökan inom Vinnovas 
utlysning materialbaserad konkurrenskraft med projekttitel ” Återvunna 
aluminiumlegeringar för högtemperaturapplikationer”. Kobolt som 
legeringselement för förbättrade högtemperaturegenskaper kan vara värt att beakta 
i framtida projektalternativ. 
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Bilaga 1: Dragprovresultat bra/dåliga ingjutsystem och bra/dålig 
smälta. 
 

Prov 
Rm 

(MPa) 
Rp0,2 
(MPa) 

A 
(%) 

DS/BI 1 261 - 0,17 
DS/BI 2 260 - 0,17 
DS/BI 3 251 - 0,15 
DS/DI 6 238 - 0,09 
DS/DI 7 236 - 0,07 
DS/DI 8 288 272 0,39 
BS/DI 11 240 223 0,45 
BS/DI 12 242 226 0,45 
BS/DI 13 226 216 0,32 
BS/BI 16 217 199 0,44 
BS/BI 17 223 208 0,42 
BS/BI 18 230 215 0,41 

   BS, DS = bra resp. dålig smälta, 

   BI, DI = bra resp. dåligt ingjutssystem. 
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Bilaga 2: Dragprovresultat AlSi7Mg och AlSi7MgCr 
 

 Samtliga dragprovsresultat 
 (3 provstavar per legering) 

 AlSi7Mg AlSi7MgCr 
Rm 321 287 

 (MPa) 316 265 
  330 281 

Rp0,2 245 203 
 (MPa) 240 186 

  251 197 
A 9,2 12,7 

(%) 13,5 13,7 
  11,1 14,0 
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