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TILLKOMST

Denna rapport är en sammanfattande delrapport från projektet G579
”Höghållfast pressgjutgods, etapp 1” i vilken delprojektet G596 ”Studie av
fasjämvikter, mikrostruktur och statiska egenskaper hos
aluminiumpressgjutlegeringar” ingår. G596 har utförts i samarbete med
Ingenjörshögskolan i Jönköping,

Stödkommitté för båda projekten är:

Arja Karppinen, Svenska Gjuteriföreningen, projektledare

Ola Falk, Stena Aluminium AB, ordförande

Ingvar L Svensson, Ingenjörshögskolan i Jönköping, delprojektledare

Magnus Wessén, Ingenjörshögskolan i Jönköping

Pål Schmidt, Volvo LV AB

Petter Kylefors, Scania AB

Kristina Lewin, Sapa Technology AB

Terje Lofthus, Toten Metallgjenvinning AS

Thomas Sköld, Gjuteribolaget i Bredaryd AB

Bert Persson, Nyströms AB

Jan Isaksson, Gjutal AB

Krister Granberg, Stilexo Industri AB

SAMMANFATTNING

Arbetet visar att Thermo-Calc kan ge en viss vägledning när man vill förutsäga
mikrostrukturen i pressgjutlegeringar men resultaten bör utvärderas även med
praktisk erfarenhet. Den höga stelningshastigheten och de många
legeringselementen omöjliggör fullständiga beräkningar.

De mekaniska egenskaperna i gjutgods påverkas av många faktorer t ex olika
typer av porer, inneslutningar, intermetalliska fasers typ, form och storlek.
Förbättring av mekaniska egenskaper för centrifugalgjutna legeringsvarianter
innehållande 100-300 ppm Sr sker tack vare en förfining av kiselfasen.
Anledning till varför egenskaper inte förbättras vid Sr>300 ppm antas vara att
man observerat att risken för mikroporositeter ökar samt ökande förekomst av
”ådror” i strukturen.
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Tyvärr kan inte centrifugalgjutning /aktuell kopparkokill användas i dagsläget
för att undersöka hållfasthets- och duktilitetspotentialen i aluminiumlegeringar
eftersom formfyllningsstörningar skapar stor andel defekter i materialet, vilket
överskuggar eventuella positiva legeringseffekter.

Legeringarna AlSi9Cu3Fe (EN AC 46000) och AlSi12Fe (EN AC 44300) har
en hög hållfasthetspotential då defektinnehållet i materialet är lågt. Detta kan
ses särskilt på brottförlängningen som uppgått till 13-15 % som mest med
gradientstelning. ”Presslättbehandlingen”, d.v.s. låg Fe-halt, balansering av
Mn/Fe (till ca 0,5-0,7) samt förädling med Sr (ca 200 ppm) är ett bra sätt att
förbättra mekaniska egenskaper i aluminiumgjutlegeringar.

Inverkan av Mg och Cu är tydlig på mekaniska egenskaper och stämmer
överens med tidigare kunskap om dessa legeringselement. Det finns god
potential för utveckling av en värmebehandlingsbar silumin, vilket ofta
efterfrågas vid krav på en korrosionshärdig, höghållfast legering med goda
gjutegenskaper. Cu och Mg främjar bildningen av försprödande, skadliga
jämfaser, vilket också kunde förutsägas i Thermo-Calc.

Det gradientgjutna materialet uppvisar låg andel defekter men metallografiska
undersökningar visar att det finns lite gas- och krympporer som påverkar
sprickpropagering och sannolikt även initiering. En kvantifiering av dessa vore
värdefull. Effekt av kornförfining har inte kunnat utvärderas med
gradientstelning.

Utmattningsprovning pågår hos Volvo LV av Presslättlegering 2b och
rapporteras senare. Presslätt 2b är en tidigare framtagen variant av
AlSi9Cu3Fe med särskilt goda hållfasthetsegenskaper.

Statiska dynamiska egenskaper har tagits fram för Presslätt 1b i
värmebehandlat tillstånd. Generellt sett är värdena för Presslätt 1b lägre än för
Presslätt 2b.

Ett provstavsverktyg med utbytbara insatser för dragprovstavar med
varierande tjocklek har konstruerats och gjutsimulerats. Även insatser för
utmattningsprovstav och korrosionsplatta ingår i verktyget. Utformning av
ingjutsystem mm är anpassat för att kaviteterna ska fyllas jämnt och samtidigt.
Tillverkning av verktyget väntas starta inom kort.

Litteraturstudie visar att de processrelaterade defekttyper som är aktuella att
arbeta med ur hållfasthetssynpunkt är förutom PORER (gas-, krymp-,
flödesporositeter) även kallflagor och kallflytningar, oxider, anomal
mikrostruktur, bandad mikrostruktur.

1   INLEDNING

De tekniska kraven på pressgjutgods ökar konstant. Tendensen förefaller vara
att man önskar motsvarande egenskaper som för strängpressat m a p till
exempel ytbehandlingsegenskaper, duktilitet, homogenitet.
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Tidigare arbete inom projektet Presslätt har visat att konventionella
pressgjutlegeringar har hållfasthetspotential som överstiger det som vanligtvis
förmodas eller utnyttjas (1). Syftet med detta projekt är att ytterligare öka
hållfasthet och duktilitet i aluminiumpressgjutgods, samt att få en större
uppfattning om vad som är begränsande för detta både metallurgiskt och
processmässigt.

2   MÅLSÄTTNING

Målsättning med hela projektet är att kunna framställa pressgjutgods med
brottgräns ≥ 350 MPa och brottförlängning ≥ 5 %.

Detta ska uppnås genom att arbeta med att öka kunskapen om hur
legeringssammansättning, defekter, gjutprocess, design påverkar mekaniska
egenskaper. I etapp 1 har en metallurgisk fördjupning skett.

3   PRESSLÄTT

3.1   Presslätt 2b

Presslätt-projektet avslutades 1997, och var ett samnordiskt projekt finansierat
av Nordisk Industrifond.  Arbetet gav en stor förståelse för hur porer, oxider
samt intermetalliska/spröda  faser påverkar hållfasthet och duktilitet (1). Ett
flertal varianter av AlSi9Cu3Fe testades med olika Mn/Fe förhållanden och
förädling med Sr. Det visades att det är möjligt att värmebehandla
pressgjutgods för att ”skräddarsy” de mekaniska egenskaperna.

Särskilt en variant, som sedemera döptes till ”Presslätt” (arbetsnamn 2b)
visade goda egenskaper. I denna rapport kallas den ”Presslätt 2b” för att skilja
den från ”Presslätt 1b”. Annars heter den förstnämnda enbart ”Presslätt”.
Kemisk analys framgår av tabell 1. Vid 3,5 mm godstjocklek, ca 2,5 %
porositet, vakuumgjutet och i gjuttillstånd uppvisade den brottgräns = 357
MPa och brottförlängning = 2,7 %. Den dåvarande svenska standarden (d v s
SS 4250) uppgav min. 240 MPa resp. 0,5 %. Motsvarande Europa-norm är
ENAC46000. Av tabell 2 och bild 1 framgår mekaniska egenskaper för
Presslätt 2b.

Målet var i Presslätt-projektet att uppnå brottgräns ≥ 300 MPa och
brottförlängning ≥ 5 %. Båda målen uppfylldes, men inte för ett och samma
tillstånd. Det var därför uppenbart att ett nytt projekt, ”Höghållfast
pressgjutgods, etapp 1” skulle ha som målsättning att framförallt öka
brottförlängningen i materialet. Det är känt att brottförlängning är mycket
känslig för defekter i materialet, bild 2. Även spröda fasbeståndsdelar
förväntas ha samma effekt. Till de spröda faserna räknas förutom kisel även
olika järnfaser. Bland järnfaserna α (Al15(Fe, Mn)3Si2) och β (Al5FeSi) är den
sistnämnda den som man helst vill undvika eftersom dess morfologi
(skivformig) har radikalt negativ effekt på t ex brottförlängning. Även Mg och
Cu verkar försprödande genom faserna Mg2Si och Al2Cu.
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Tabell 1  Kemisk sammansättning i legeringen Presslätt (2b)( vikts %).
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Sr P SF Mn/

Fe
8,97 0,48 2,92 0,34 0,32 0,019 0,02 0,40 0,032 0,01 0,08 0,014 0,001

3
1,17 0,7

SF : slamfaktor dvs Fe + 2x(% Mn) + 3x(%Cr)

Tabell 2  Mekaniska egenskaper i legeringen Presslätt (2b).
Tillstånd Beskrivning R p0,2

(MPa)
Rm (MPa) A25mm (%)

F Gjuttillstånd 225 (8,9) 357 (9,5) 2,7 (0,26)

T5 160°C/16 h 362 (23) 405 (12) 1,3 (0,25)

T6 480°C/3h w.c
+160°C/16 h

391 (12) 447 (6) 1,9 (0,20)

T4 480°C/3h w.c 249 (5,8) 363 (14,4) 3,8 (1,2)

T7 480°C/3h w.c +
300°C/3h

132 (1,5) 236 (2,9) 6,1 (0,8)

Medelvärde för sex provstavar, standardavvikelse inom parentes

                                       
A25mm (%)

R (MPa)
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T6
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Bild 1  Värmebehandlingen effekt på statisk hållfasthet i Presslätt (2b) (1)
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Förtida brott p g a
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Defekter

Defekter

Defekter

B.

Bild 2 Defekters inverkan på statiska mekaniska egenskaper i metalliska 
  material. A Magnesiumlegeringen AM50 (Källa: Hydro Magnesium) 
 B Presslätt (2b) (1)

Presslätt (2b) används f n i pressgjutna detaljer som stolskryss, brevlådeinkast,
rullstolsgavlar, sågbladshandtag, motorfästen.
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Bild 3   Detaljer som tillverkas i Presslätt 2b (källor: Etac, Kinnarps, 

    Nyströms)

3.2   Presslätt 1b

Eftersom det är relativt vanligt att AlSi9Cu3Fe används med järnhalter på ca
0,7-0,8 % ansågs det viktigt att ta fram motsvarande data för legeringen
Presslätt 1b. Kemisk sammansättning för Presslätt 1b framgår av tabell 3. Den
mångåriga erfarenheten bland de pressgjuterier som använder Presslätt 2b i sin
produktion är att den lägre järnhalten inte orsakar problem med pålödning och
urspolning i pressgjutverktyg vilket man kanske kan befara. Detta beror med
största sannolikhet på den mot järnhalten balanserade manganhalten. Liknande
erfarenheter finns för Silafont 36, som dock har extremt låg järnhalt (max 0,15
%) och dessutom är primärlegering av typen AlSi10Mg.
Värmebehandlingsförsök gjordes med provstavar av Presslätt 1b som fanns
arkiverade sedan Presslättprojektet.

Tabell 3   Kemisk sammansättning i legeringen Presslätt 1b (vikts %)
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Sr P SF Mn/

Fe
8,43 0,71 2,56 0,34 0,32 0,026 0,04 0,54 0,059 0,02 0,03 0,014 0,0011 1,40 0,5

SF : slamfaktor dvs Fe + 2x(% Mn) + 3x(%Cr)

De värmebehandlingar som valdes var:

• T4 (upplösningsbehandling): 480°C/3 h w.c

• T5, nr 1 (direktåldring): 160°C/16 h

• T5, nr 2 (direktåldring): 180°C/4 h

• T6 (komplett utskiljningshärdning): 480°C/3 h w.c + 160°C/16 h

• T7 (mjukglödgning) : 480°C/3 h w.c + 300°C3 h
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Hållfasthetsegenskaperna i gjutet och värmebehandlat tillstånd framgår av
tabell 4 och bild 4. Generellt sett är värdena för Presslätt 1b lägre än för
Presslätt 2b. Resttöjningsgränsen är ca 20 % lägre än för Presslätt 2b,
brottgräns ca 5-15 %. Brottförlängningen är något lägre. Särskilt den
upplösningsbehandlade varianten uppvisar goda egenskaper.

Tabell 4   Mekaniska egenskaper hos provstavar i Presslätt 1b

Variant R p0,2 (MPa) Rm (MPa) A25mm (%)
F 197 (3,9) 308 (8,8) 2,5 (0,29)
T4 223 (5,0) 348 (8,5) 4,0 (0,35)
T5-1 279 (1,3) 346 (6,8) 1,0 (0,13)
T5-2 263 (8,2) 325 (8,1) 0,9 (0,00)
T6 317 (7,0) 388 (9,0) 1,4 (0,14)
T7 105 (1,5) 227 (5,7) 4,7 (0,44)
Medel av 4-6 provstavar, standardavvikelse inom parantes

                                      
A25mm (%)

Rm (MPa)

0,0 2,5 5,0
0

100

200

300

400

500

Rp0.2
Rm

T5-2
180C/6h

T4
480C/3h

T5- 1
160C/16h

T6
480C/3h + 160C/16h

T7
480C/3h + 300C/3h

MÅL

Gjut-
tillstånd

Bild 4   Värmebehandlingens effekt på statisk hållfasthet i Presslätt 1b

4   THERMO-CALCBERÄKNINGAR

4.1  Allmänt

Thermo-Calc är ett beräkningsprogram som bygger på termodynamiska
jämvikter. Syftet med att använda Thermo-Calc (version N) i detta projekt var
att se om detta programmet kunde användas för att bestämma en optimal
legeringssammansättning i AlSi9Cu3Fe. Huvudsakligen var tanken att
undersöka hur olika legeringselement påverkar bildningen av den
försprödande β-fasen. Det var önskvärt att bestämma löslighetsgränser för
järn, så att man t ex kan bestämma högsta möjliga järnhalt i legeringen utan att
riskera bildning av β-fas.
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Beräkningar som kan göras med Thermo-Calc är t ex vilka faser som bildas
och vid vilken temperatur som det sker  för en viss legeringssammansättning.
Man kan också beräkna hur andelen av olika faser förändras med temperaturen
samt beräkna av vissa fysikaliska data (t.ex. stelningsvärmet och
värmekapaciteten). Man kan beräkna binära fasdiagram (genom att stega både
i temperatur och sammansättning) samt bestämma snitt (temperatur /
sammansättning) i ett ternära fasdiagram vid en viss halt av ett tredje element.
Man kan också  projicera eutektiska linjer i ternära fasdiagram.

Man har möjlighet att välja vilka faser som ska tas med i beräkningen. För
system med flera legeringselement är det oftast nödvändigt att göra detta för
att beräkningarna ska fungera. Orsaken är att programmet annars räknar på
samtliga faser som kan bildas av alla ingående legeringselement; inte endast i
det aktuella legeringsintervallet utan för alla tänkbara sammansättningar. Detta
innebär att man helst bör ta bort faser som man med säkerhet vet att de inte
bildas under några förhållanden för de valda legeringarna.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att Thermo-Calc beräknar vid
jämviktstillstånd. I verkligheten, och i synnerhet i pressgjutning, existerar
sällan jämvikt. Vid pressgjutning kan stelningshastigheterna vara i intervallet
30-300°C/s. Beräkningarna skapar ändock en stor metallurgisk förståelse för
kinetiken i denna legering.

Thermo-Calcberäkningarna har utförts av Magnus Wessén,
Ingenjörshögskolan i Jönköping och är rapporterade i referens 2.

4.2  Baslegering

I tabell 5 visas kemisk sammansättning hos baslegeringen som tags fram av
Stena Aluminium. Den motsvarar ”Presslätt legeringen” med undantag av Mg-
halten, som är lägre.

Tabell 5  Legeringssammansättning hos framtagen AlSi9Cu3Fe baslegering 
      EN AB 46000, charge 402201

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti
9,34 0,46 2,74 0,22 0,09 0,02 0,04 0,82 0,07 0,02 0,10

4.3  Resultat

Några av resultaten diskuteras nedan, kommenterade med erfarenheter från
tidigare undersökningar.

Primär fas vid stelning kan vara aluminiumdendriter eller kompakt/kantig α-
fas eller skivformig β-fas.

För en legering med 9 % Si skiljs β-fas ut primärt om järnhalten överskrider
0,96 %, enligt Thermo-Calc, i baslegeringen då järnhalten överskrider 0,6-0,8
%. Av erfarenhet vet vi att det oftast förekommer primär β-fas i pressgjutgods
av legeringen AlSi9Cu3Fe då järnhalten är 0,8-1 %, om ingen Mn finns
närvarande, eller den är mycket låg (< 0,2 %). β-fasen är mycket stor och grov,
och skadlig för egenskaperna.
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Dessa observationer angående β-fas stöds också tydligt i referens 16. Det
verkar finnas viss överensstämmelse mellan Thermo-Calc och verkligheten på
denna punkt. I Presslätt 1b, med Fe ca 0,70 %, observerades primär och
eutektisk β-fas vid stelningshastigheter på 0,6-0,7 °C/s men inte i
pressgjutgods med 3,5 mm godstjocklek (1). Bäckerud har tidigare visat att
långsam stelningshastighet främjar β-fas bildning och snabb stelningshastighet
främjar α-fas (10).

Thermocalc förutsäger att för baslegeringen skiljs α-fas ut primärt då Mn
halten överskrider 0,4 %. β-fas kan förutom primär även vara föreutektisk
eller eutektisk (ternärt eutektikum mellan Al, Si, β-fas vid järnhalt ca 0,7-0,8
%). 0,5 % Fe, vilket Presslätt 2b innehåller, är postivt m a p järnfasutskiljning
vid de kiselhalter som används i AlSi9Cu3Fe. Thermo-Calc tar inte hänsyn till
att α-fasen (Al15(Fe, Mn)3Si2) löser in järn, vilket sker i verkligheten. Det
innebär att Thermo-Calc beräknar med för höga järnhalter. Bild.5 visar
utskiljning av α -fas som funktion av temperatur och järnhalt. Bild.6 visar
andel β-fas s f a järnhalt och temperatur.

568 569 570 571 572 573 574 575
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
x 10

-3

TEMPERATURE (C)

W
EI

G
H

T 
FR

AC
TI

O
N

 O
F 

AL
M

N
SI

-A
LP

H
A

BAS

1 % Fe

Bild 5  Utskiljning av α -fas (Al15 Mn3Si2)  som funktion av temperaturen 
    och Fe-halt.
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Bild 6  Utskiljning av β (Al5FeSi) som funktion av temperaturen och Fe-
    halt (2).

Både koppar och magnesium främjar bildning av β-fas eftersom de förflyttar
den eutektiska punkten mot lägre järnhalter. Detta gör t ex att den primära eller
föreutektiska β-fasen får längre tid att tillväxa och blir grövre.

Jämförelser har skett mellan Bäckeruds Atlas (11) och ”TT –Al based alloy
database” och det har konstaterats att utskiljningskronologin stämmer, men
inte legeringshalterna.

4.4  Slutsatser från Thermo-Calcberäkningarna

Thermo-Calc kan ge ett visst bidrag till att förutsäga mikrostrukturen i
pressgjutlegeringar men dessa bör utvärderas även med praktisk erfarenhet.
Den höga stelningshastigheten och de många legeringselementen omöjliggör
fullständiga beräkningar.

5   CENTRIFUGALGJUTNING

Centrifugalgjutning bedömdes som ett intressant sätt att kunna få en
uppfattning om legeringars hållfasthetspotential. Förhoppningen var att kunna
framställa ett tätt gjutgods, med få defekter och som stelnat under liknande
betingelser som vid pressgjutning. Man skulle dessutom kunna se kärnbildning
av faser i materialet och kunna jämföra dessa med Thermocalc beräkningar.

Experimenten med centrifugalgjutning har utförts av Ingvar L Svensson och
Tobias Stjärnström (examensarbete), Ingenjörshögskolan i Jönköping. Arbetet
är rapporterat i referens 3 och 4.
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5.1  Metoden

Av bild 7 framgår centrifugalgjutmaskin och centrifugalarmar. Gjutarmarnas
hastighet kan varieras mellan 200 till 500 rpm, vilket motsvarar ca 50-100 g.
Accelerationstid är 1-4 s. Smältning sker induktivt i en kammare innehållande
en inre grafitdegel och yttre keramisk degel. Spolen skjuts undan innan armen
börjar rotera. Den keramiska degeln har ett inlopp till kokillen. Stelning kan
ske under vakuum och skyddsgas.

Bild 7  Centrifugalgjutmaskin och gjutarm (4)

5.2  Försök

Koppar valdes som verktygsmaterial för att få en snabb kylning. Tyvärr var
den i de tunnaste provstavsdimensionerna så snabb att kallflytningar erhölls.
Kokillen blackades för att förhindra detta. Provstavarnas tjocklek är 1, 2, 4, 10
mm. Kopparkokillen (bild 8) är simulerad med formfyllnads- och
stelningssimulering. Centrifugalgjutning och accelerationskraft kan inte
simuleras i Magmasoft, kriterier har använts som för statisk kokillgjutning.
Stelningstiderna beräknas till 1, 6 s i den tunnaste och 7,8 s  i den tjockaste
vilket motsvarar beräknade DAS på 6,8 till 16,6 µm, bild 9. Dessa värden
stämde bra överens med uppmätta värden. I en simulerad stålkokill var
stelningstid/DAS ungefär dubbelt så stora.
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Bild 8  Kopparkokill för centrifugalgjutning (4)

      

Bild 9  Stelningstid och DAS i provstavar för centrifugalgjutning (4)

Baslegeringen som användes är samma som för Thermo-Calc försöken, tabell
5. Legeringsvarianter som centrifugalgöts under argonatmosfär framgår av
tabell 6. Tyvärr verkade Mn-tillsatsen reagera med Sr och bilda slagg, så
varianterna 05 och 06 uteslöts. Även inlegeringen av Sr har förefallit
problematisk och Sr halterna har varierat en del, bilaga 1.

Tabell 6  Försöksvarianter för centrifugalgjutning

Varianter 01 02 03 04 05 06

Legeringstillsats 0 ppm Sr

0,22 % Mn

150 ppm Sr

0,22 % Mn

300 ppm

0,22 % Mn

600 ppm

022 % Mn

150 ppm Sr

0,35 % Mn

150 ppm Sr

0,50 % Mn
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5.3  Resultat

5.3.1  Mekaniska egenskaper

Resultaten visar att formfyllningen är problematisk, och att hållfastheten
sprider en del vilket troligen beror på att det finns defekter i materialet.
Centrifugalgjutning / aktuell kokill kan i dagsläget inte användas för att
undersöka materialets hållfasthetspotential. Resultaten visar att ju tunnare
provstav, desto lägre hållfasthet d v s motsatt mot vad som normalt är fallet,
bild 10a-d och 11a-d. Bäst hållfasthet och brottförlängning erhålls i den
grövsta provstaven (10 mm).

Som bäst har R p0,2 = 140 MPa, Rm = 266 MPa, A5 =3,3 % (Sr 285 ppm)
erhållits i 10 mm  provstav. Det förefaller vara en positiv effekt vid Sr 100-300
ppm i samtliga provstavar.
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Bild 10 a-d  R p0,2 och Rm i centrifugalgjutna provstavar av 1, 2, 4 , 10 mm  
           godstjocklek (4).
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Bild.11 a-d  A5 i centrifugalgjutna provstavar av 1, 2, 4 , 10 mm godstjocklek 

          (4).
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5.3.2  Mikrostruktur

Mikrostrukturbilder visar att den grövsta provstaven är helt oförädlad vid Sr
tillsats 0 % medan i de tunnare har den snabbare stelningshastigheten skapat
en förädlad eller delvis lamelliserad kiselfas, bild.12. Vid Sr halter 150, 300,
600 ppm uppvisar samtliga godstjocklekar god förädlingsgrad. De
interdendritiska utskiljningar som syns tydligt i bild C och D, är porositeter
enligt Ingenjörshögskolan.

Vid Sr halter överstigande ca 200 ppm kan observeras bildning av
åderliknande strukturer, bild.13. Detta har tolkats som tecken på överförädling
men troligen rör det sig om fasgränser mellan olika eutektiska kolonier. Det är
känt att inte ens Sr halter på > 600 ppm ger överförädling i pressgjutgods
(motsvarande stelningshastighet i detta fall) (8). Ingen β-fas har observerats,
vilket förmodligen beror på att baslegeringen är Mn/Fe balanserad. Det är
också känt sedan tidigare att Sr undertrycker bildning av β-fas (8). Mer
ingående karakterisering av faser och typ av intermetalliska faser vore dock
önskvärt, och att jämföra dessa med Thermo-Calc beräkningarna.

                                                   
a) 0 ppm Sr 10 mm b)  0 ppm Sr 4 mm

                                                   
c)  0 ppm Sr 2 mm d) 0 ppm Sr 1 mm

Bild 12  Mikrostruktur i oförädlat material (4)
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Bild 13  “Ådror” i mikrostrukturen (300 ppm Sr, 10 mm godstjocklek)(4)

En observation som har gjorts av det centrifugalgjutna materialet är att ju
tunnare provstavar, desto mer frekvent förekommer mikro/gasporer. Ju
tjockare provstav, desto mer frekvent förekommer krympporer, bild 14 och
bild 15. Det ges ingen förklaring till detta i undersökningsrapporterna (3, 4)
men det tyder på att inloppet stelnar fortare än godset i provstaven, vilket
försvårar eftermatning av metall.

           
Bild 14  Effekter av ökande stelningshastighet i centrifugalgjutna provstavar
              (4).
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a) b)

Bild 15 a) Mikroporositet, baslegering 1 mm, b) Krympporositet, makro 
        porer, baslegering 10 mm  (4)

5.3.3  Slutsatser från centrifugalgjutning

Stjärnström konkluderar att de mekaniska egenskaperna i gjutgods påverkas av
många faktorer t ex olika typer av porer, inneslutningar, intermetalliska fasers
typ, form och storlek. Förbättring av mekaniska egenskaper för
legeringsvarianter innehållande 100-300 ppm Sr sker tack vare en förfining av
kiselfasen. Anledning till varför egenskaper inte förbättras vid Sr>300 ppm
antas vara att man observerat att risken för mikroporositeter ökar samt ökande
förekomst av ”ådror” i strukturen.

Tyvärr kan inte centrifugalgjutning /aktuell kopparkokill användas i dagsläget
för att undersöka hållfasthets- och duktilitetspotentialen i aluminiumlegeringar
eftersom formfyllningsstörningar skapar stor andel defekter i materialet, vilket
överskuggar eventuella positiva legeringseffekter.

6   GRADIENTSTELNING

Gradientstelning bedömdes som ytterligare ett intressant sätt att kunna få en
uppfattning om legeringars hållfasthetspotential. Förhoppningen var att kunna
framställa ett tätt gjutgods, med få defekter (porer, oxider) och som stelnat
under liknande betingelser som vid pressgjutning. Förhoppningen var också att
kunna jämföra mikrostrukturen med Thermocalc beräkningar. Vid
gradientgjutning sker dock tillväxt av redan kärnbildade faser vilket är en
skillnad mot centrifugalgjutning då kärnbildning sker i smälta och/eller
formväggar. I det senare fallet är det lättare att undertrycka tillväxt av faser än
när stelning sker i en kraftig temperaturgradient.

Experimenten med gradientstelning har utförts av Ingvar L Svensson och
Tobias Stjärnström (examensarbete), Ingenjörshögskolan i Jönköping. Arbetet
är rapporterat i referens 4.
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6.1  Metoden

Utrustningen består av en motståndsvärmd rörugn och en elektriskt driven
”hiss”, bild 16. En cylindriskt kokillgjuten provstav placeras i ett kvartsrör i
ugnen och smälts i argongasatmosfär. Ugnen rör sig med en konstant hastighet
och stången kyls i vatten eller luft. Vid mycket höga stelningshastigheter kan
man erhålla en likaxlig dendritisk struktur, men vanligtvis är den riktad.

        

Isolering

Värmelement

Kylzon

Värmezon

Skyddsrör

Bild 16  Gradientugn och principskiss över gradientstelningsutrustning (3)

6.2 Försök

Baslegeringen AlSi9Cu3Fe är samma som användes är samma som för
Thermo-Calc försöken, tabell. Som  baslegering för AlSi12Fe användes EN
AB 44300 från Stena Metall, tabell 7. Det är vanligtvis en primärlegering med
tanke på de stränga kraven på Cu och Mg, men denna är tillverkad av väl
sorterat sekundärmaterial.

Tabell 7   Legeringssammansättning hos baslegering AlSi12Fe, AB 44300, 
       charge 603711

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti
11,15 0,72 0,04 0,01 0,01 0,00 0,03 0,03 0,00 0,02 0,02

Tre stelningshastigheter har använts: 0,03 mm /s, 0,3 mm /s samt 3 mm /s
vilket motsvarar DAS 80-100 µm, 18-22 µm samt 7-9 µm, respektive. Den
högsta stelningshastigheten ger DAS som är vanlig för pressgjutning.

Varianter av båda baslegeringarna tillverkades där halterna av Cu och Mg
varierades mellan standardens min och max nivåer. Även kornförfiningstillsats
(Ti5B1) gjordes. Samtliga varianter är Mn/Fe balanserade och förädlade med
Sr. Samtliga varianter framgår av tabell 8. Komplett kemisk analys framgår av
bilaga 2.
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Tabell 8  Försöksvarianter av AlSi9Cu3Fe och AlSi12Fe för 
       gradientstelningsförsök

Försöks-
nummer

Varianter

A02AA Baslegering EN 46200 ( SS 4250), referens
A02AB Baslegering EN 46200, Sr 215 ppm
A02AC Baslegering EN 46200, Mg 0.49%, Sr 207 ppm
A02AD Baslegering EN 46200 , kornförfining Ti5B, Mg 0.50%, Sr 208 ppm
A02BA Baslegering EN 46200, Cu 4.41%, Sr 262 ppm
A02BB Baslegering EN 46200 , Cu 4.76%, Mg 0,47%, Sr 241 ppm
A02CA Baslegering EN 46200 , utspädning gav Cu 1,97%, Sr 233 ppm ,

resten kompenserat
A02DA Baslegering EN 44300 (SS4263), referens
A02DB Baslegering EN 44300, balanserad Mn/Fe = 0,7, Sr 192ppm
A02DC Baslegering EN 44300, Mg 0,44%, Sr 145 ppm
A02DD Baslegering EN 44300, kornförfining Ti5B, Mg 0,42 %, Sr 94 ppm

6.3  Resultat

6.3.1  Mekaniska egenskaper

Tre stänger göts och dragprovades för varje stelningshastighet. I tabell 9
redovisas det värde per försöksserie som uppvisat högst brottförlängning.

Töjningshastighet vid dragprovning är 0,2 mm/s (5). Värdena i sin helhet
framgår av bilaga. För serien med lägst stelningshastighet (0,03 mm /s)
upptäcktes en läcka i utrustningen, som resulterat i en högre gasporhalt i
materialet. Detta förklarar varför resultatet sprider mer i denna serie.

Tabell 9  Teknologiska draghållfasthetsvärden för gradientsstelningsförsök 
      med olika stelningshastigheter (3).  Avser värdet för provstaven med 
      högsta brottförlängningsvärdet.

Försöks-
varianter

Gradient stelningshastighet (mm/s)

DAS 100 µm ( 0,03 mm/s) DAS 20 µm (0,3 mm/s) DAS 10 µm (3 mm/s)
R p0,2

(N/mm2)
Rm

(N/mm2)
A

(%)
R p0,2

(N/mm2)
Rm

(N/mm2)
A

(%)
R p0,2

(N/mm2)
Rm

(N/mm2)
A

(%)
A02AA 165 235 4,3
A02AB 135 218 3,7 145 295 5,1 178 356 9,8
A02AC 164 227 1,9 165 290 2,8 258 381 6,3
A02AD 185 259 2,7

A02BA 154 212 2,1 140 245 2,8 211 342 2,4
A02BB 173 216 1,1 200 285 1,6 235 355 2,0

A02CA 117 224 6,4 125 250 4,2 200 334 13,0

A02DA 95 165 6,3
A02DB 74 148 6,4 95 187 12,8 106 246 14,7
A02DC 94 160 4,4 115 215 7,1 160 307 9,2
A02DD 120 240 5,6
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I vissa fall anges s k ”sanna” värden på brottspänning och brottförlängning. Då
tar man hänsyn till att provets tvärsnittsarea förändras under provningen. Detta
sker t ex vid bestämning av erforderlig deformationsspänning i mycket duktila
material t ex vid plåtformning eller andra formningsprocesser.
Ingenjörshögskolan vill använda båda värdena, eftersom det skiljer en del på
resultaten, bild 17. Teknologiska och sanna värden framgår av bilaga 3. Det är
tveksamt om försöksmaterial med teknologiska brottförlängningsvärden på
max 15 % kan betraktas som mycket duktila. Kontraktionsvärden har inte
mätts, men i några fall har konstaterats midjebildning (AlSi12Fe). De
teknologiska är utan tvekan de mest använda och anges för att möjliggöra
jämförelser. De har använts i tidigare undersökningar på Ingenjörshögskolan (t
ex referens 7).
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Bild 17  Skillnad mellan teknologisk spänning och töjning (heldragna kurvan) 
     samt sann spänning och töjning (streckad kurva) (6) Beräkning gäller
     fram till midjebildning, för AlSi9Cu3Fe (A0 2AB).

6.3.2  Mikrostruktur

Mikrostrukturundersökningar har utförts på Gjuteriföreningen av det
gradientstelnade materialet (3 mm/s). Mikrostrukturen i samtliga prover är
extremt liten och fin och därmed mycket svår att studera och observera. Vid de
högsta förstoringsgraderna på de ljusoptiska mikroskopen (1280 samt 1600
gånger) är mikrostrukturen fortfarande svår att urskilja. Vid närmare
karakterisering av gradientstelnad mikrostruktur (3 mm/s) är det lämpligt att
använda andra utrustningar t ex SEM med mikrosond.

Samtliga prover uppvisar en extremt välförädlad och fin kiselfas. I samtliga
prov (utom AC, BB och DC d v s av båda legeringarna, samtliga med 0,50 %
Mg ) är α-fas dominerande (dendritisk eller kinesskriftsform).
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I proven AC och DC är β-fas dominerande järnfas och förekommer både som
föreutektisk och eutektisk. Speciellt är att β-fasskivorna uppvisar tvärgående
svarta streck, förmodligen sprickor. Det vanligaste är att sprickor i skivorna
löper längs med dessa eller i gränsytan mot grundmassan. Att β-fashalten är
markant högre i variant AC och DC beror sannolikt på att den höga Mg halten
främjar bildningen av fasen, i enlighet med Thermocalc. Eventuellt kan även
järnfasen Al5Cu2Mg8Si6 också observeras (11). Det som i de centrifugalgjutna
proverna tolkats som gasporer, i dendritarmarnas ”veck” kan vara denna fas.

I bilaga 4. finns en sammanfattning av observerade faser och defekter i proven
som gradientstelnat med 3 mm/s. Faserna har inte jämförts med Thermocalc
studierna men vore intressant i senare etapper av projektet.

En kvantitativ porhaltsanalys har inte utförts i detta skede, men man kan
konstatera att det finns en del defekter i form av gas- och krympporer i det
gradientstelnade materialet. Om man jämför med typiskt pressgjutgods, kan
defektnivån anses vara mycket låg.

Att det finns gas- och krympporer  i det gradientstelnade materialet har även
visats i en undersökning av aktuellt material av Insanic et al (5). Det framgår
av fraktografiundersökningar (5) att porositeterna sannolikt är verksamma vid
både initiering och propagering av brott. Undersökningen visade också att det i
det gradientgjutna materialet finns svaghetspunkter i gränsytan mellan
eutektikum och primärt bildade aluminiumdendriter, i skivformig β-fas samt i
grova (oförädlade) kiselpartiklar. AlSi12Fe uppvisar karakteristik för sega
brott (förädlat material) d v s ”cup-and-cone” brottyta med ”dimples”.
AlSI9Cu3Fe uppvisar sprödbrott med liten/obefintlig kontraktion.

Tillsatsen av kornförfiningsmedel har förmodligen inte påverkat
mikrostrukturen. I den kemiska analysen är halten oförändrad före/efter tillsats
vilket tyder på att kärnbildarna förmodligen sedimenterat till ugnsbotten (sker
efter ca 15 minuter (12). Eftersom mikrostrukturen vid gradientstelning
tillväxer från existerade faser från kokillgjuten provstav, är det också mindre
sannolikt att en förminskande effekt skulle erhållas från
kornförfiningstillsatsen.

6.4  Slutsatser från gradientstelningen

Legeringarna AlSi9Cu3Fe och AlSi12Fe har en hög hållfasthetspotential då
defektinnehållet i materialet är lågt. Detta kan ses särskilt på
brottförlängningen som visat sig uppgå till 13-15 % som mest.
”Presslättbehandlingen” d v s balansering av Mn/Fe (till ca 0,5-0,7) samt
förädling med Sr (ca 200 ppm) är ett bra sätt att förbättra mekaniska
egenskaper i aluminiumgjutlegeringar.

Inverkan av Mg och Cu är tydlig, och stämmer överens med tidigare kunskap
om dessa legeringselement. Låga halter av båda grundämnena är mycket
positivt för brottförlängningen som i legering AlSi9Cu3Fe (variant CA) visat
ca 13 % .
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Vid höga halter Mg och Cu sänks brottförlängningen drastiskt (variant BB) till
ca 1,5 % men då kan observeras en radikal förhöjning av resttöjningsgräns
istället (upp till ca 80 % ökning). I AlSi12Fe har Cu inte tillsatts, men istället
Mg. Detta minskar brottförlängningen från ca 15 % (DB) till ca 9 % men ökar
resttöjningsgränsen med ca 50 %. Det visar att det finns god potential för
utveckling av en värmebehandlingsbar silumin, vilket ofta efterfrågas vid krav
på en korrosionshärdig, höghållfast legering med goda gjutegenskaper. β-
fasskivor finns i de varianter som har hög halt av Mg och Cu, vilket tyder på
att dessa legeringselement främjar bildningen av β-fas, vilket också kunde
förutsägas i Thermocalc.

Det gradientgjutna materialet uppvisar låg andel defekter men metallografiska
undersökningar visar att det finns gas- och krympporer som påverkar
brottpropagering och sannolikt även initiering. En kvantifiering av defekt
nivå/storlek o s v vore värdefull.

Effekt av kornförfining har inte kunnat utvärderas med gradientstelning.

7   UTMATTNINGSPROVNING

Utmattningsprovning utförs av Volvo LV, materiallaboratoriet i Göteborg.
Materialet som provas är Presslätt 2a, som är mycket snarlik 2b (Mn 0,27 %
istället för 0,34 %). Provningen, som senarelagts p g a kraftigt överbelagda
provningsutrustningar, avslutas i början av 2002 och rapporteras i etapp 2.

Inledande tester har gjorts med axiell utmattning. Med R=0,1 och R = -1
kördes en provstav vardera. I båda fallen erhölls skallbrott i radien. Fräsning
av radien kommer att ske innan fortsatt utmattningsprovning kan ske.
Provstaven med R= -1 gick 51.000 cykler vid +/- 118 MPa, vilket är ganska
bra.

8   LITTERATURSTUDIE: DEFEKTER – PRESSGJUTPROCESS

Litteraturstudien (13), som fortsätter in i etapp 2, behandlar i huvudsak
processberoende defekter i pressgjutgodset. Några av defekttyperna som tas
upp i studien är:

1. Porer (gas-, krymp-, flödesporositeter)

2. Kallflagor och kallflytningar

3. Oxider

4. Anomal mikrostruktur

5. Bandad mikrostruktur
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I studien görs en genomgång av vilka faktorer som påverkar uppkomst av ovan
nämnda defekter. Det huvudsakliga arbetet i projektets senare etapper kommer
att inriktas på att eliminera olika typer av porositeter. Eftersom porer är ett
mycket omfattande problemområde, ges ingen närmare redovisning om det i
denna sammanfattning utan hänvisning sker i första hand till referens 14. De
defekttyper som sällan är kända eller nämns, är anomal mikrostruktur och
bandad struktur. Här ges en kort förklaring till dessa fenomen, som till viss del
hör ihop.

8.1  Anomal mikrostruktur

Det är ganska vanligt att man vid mikrostrukturundersökningar av
pressgjutgods lokalt kan finna områden som har en avvikande mikrostruktur.
Dessa områden har uppenbarligen stelnat vid ett annat tillfälle än resten av
godset och har antingen mindre eller större dendritarmsavstånd. Exempel på
detta kan ses i bild 18. Detta kallas ”anomalous microstructure”. Det har i flera
undersökningar visats att hållfastheten och dess spridning påverkas av andelen
avvikande mikrostruktur.

Bild 18  Anomala mikrostrukturer i pressgjutgods: med a) ”spridd”, b) 
    massiv och c) lokal grov mikrostruktur. (43)

Undersökningar visar att ca 5-20 % av metallen stelnar i skottkammaren (55),
stelningshastigheten för det material som stelnar i skottkammaren är ca 1 K/s
att jämföra med ca 5-50 K/s i kaviteten. En bård av stelnad metall uppstår i
anslutning till skottkammarens vägg, som leder bort värmen. När bården bryts,
blandas den med smältan, som dock inte förmår smälta om den, och hamnar i
gjutgodset och kan där kärnbilda gas- och/eller krympporer. Man har funnit att
legeringens kiselhalt, metallens fördröjningstid i skottkammaren,
”gjutgarnityrets” (skottkammare, kolv mm) temperatur, gjuttemperatur m m
påverkar andelen anomal mikrostruktur.

8.2  Bandad mikrostruktur

Även vid ”bandad mikrostruktur” är grundorsaken att en del metall stelnar i
skottkammaren (upp till 20 %), vilket faktiskt kan liknas vid semi-solid
gjutning (61).
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När slurryn sedan injiceras i kammaren kommer den stelnade metallen att
förflyttas ifrån områden med högst skjuvning och koncentreras i centrum av
tvärsnittet. Närmast ytan kommer en snabbt stelnande fin zon att uppstå
(gjuthuden). Defekten syns som ett band som följer gjutgodsets ytterkontur en
bit under ytan.

Bandet kan förutom segringseffekter m ap fördelning av grundämnen även
uppvisa stor mängd porer, bild 19. Dessa porer bildas sent i stelningen, när
interdendritisk matning är svår. De mekaniska egenskaperna försämras kraftigt
p g a detta. Om ringen kan minskas i omfång och så långt från ytan som
möjligt, förbättras egenskaperna (61), bild 20.

Bild 19  Montering av foton på tvärsnitt i en pressgjuten aluminiumlegering 
    (A319), uppvisande ett band med stor mängd porer (61).

                            

Bild 20  Segregerat band i pressgjuten magnesium AZ91D (61). Fenomenet är
    särskilt vanligt i legeringar med stort stelningsintervall.

I ett tvärsnitt kan andelen fast fas och styrka variera enligt bild 21 (61).
Hållfastheten under stelning är därför lägst i ”mellanzonen”. Det är också
störst risk för porer där eftersom den delen stelnar sist.
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För att minska uppkomsten av banddefekten är det viktigt att så liten andel
som möjligt av metallen stelnar i skottkammaren t ex genom högre temperatur
i gjutgarnityret, på metallen och minskad hålltid inför fas 1 (61). Öka trycket i
fas 3. Även verktygstemperaturen kan påverka, liksom antalet övergöt (61).

                                    

Bild 21  Variation i andel fast metall och  styrka i ett tvärsnitt (61)

9   PROVSTAVSVERKTYG

9.1  Syfte

Syftet att tillverka ett provstavsverktyg med utbytbara insatser till den 200 tons
kallkammarmaskin som finns på Skandinaviska Gjuteriskolan är flera:

• Det provstavsverktyg (enfack) som användes i Presslättprojektet ägs av
Gjuteribolaget i Bredaryd. Det är väl intrimmat m a p processparametrar-
porhalt men provstaven har en för skarp radie mot skallen som ger
spänningskoncentrationer och skallbrott. Defekter ansamlas också i den
skalle som gränsar mot vakuumventilen. Verktyget börjar uppvisa
krackeleringar.

• Genom att kunna gjuta dragprovstavar med varierande tjocklek i samma
skott kan enkelt få en bild av godstjocklekens inverkan på draghållfasthet.

• Framtagning av utmattningsdata

• Inverkan av porhalt m m kan undersökas genom variation av
processparametrar och dragprov samt annan förstörande provning
(röntgen, bildanalys och porhaltskarakterisering med bildanalyssystem),
bild..

• Framtagning av korrosionsdata
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a) b)

Bild 22  Ett flerfacksverktyg för dragprovstavar kan användas för att
kvantifiera samband mellan godstjocklek – processparametrar- porhalt. a)
Verktyg använt av Feikus (9) samt b) porhaltsklassning med bildanalys av
Schindlerbacher (10). Tyvärr är Schindlerbachers porklasser för grova, i
förhållande till det arbete som tidigare utförts av Gjuteriföreningen i
Presslättprojektet.

9.2  Konstruktion

Dragprovstavarnas tjocklek är 3,5, 6, 10 mm, bild 23.

                                          
a b m n Lo Lc
3,5 12 16 80 50 75
6 20 28 80 60 90
10 30 42 80 110 150

Bild 23  Utformning av dragprovstavar motsvarar SIS 112116

Till utmattningsprovstaven kunde inte hittas någon lämplig standard. I stället
användes den geometri som används på Volvo, som hör till deras
utmattningsmaskin Amsler, bild 24.
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Bild 24  Utmattningsprovstav enligt Amsler/Volvo . Tjocklek 6 mm, längd 112-

     120 mm

Som korrosionsprovkropp användes en geometri som tidigare använts i ett
ytbehandlings-/korrosionstest för magnesium (IVF), bild 25. Geometrin härrör
från Hydro Magnesium.

                                

Bild 25  Korrosionsplatta (enligt Hydro Magnesium)

De olika alternativen som kan användas vid pressgjutning framgår av bilder
26-28.

Tjocklek: 3 mm
Bredd 100 mm
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Insats A1
(Bytes ut mot en 
annan provstav)

Insats

Luftkudde
Ev. luftkudde

42 16 28

274

25 25 50

(mm)

Insats B1
(Bytes ut mot 
korrosionsplatta)

Diameter=60

P1 P2
P3

Bild 26  Provstavsverktyg med samtliga insatser för dragprovstavar med 
     tjocklek 10, 3,5 och 6 mm från vänster till höger i bilden.

               

Insats A2
(Utmattnings
provstav)

Insats B1

P4 P2
P3

Bild 27  Utmattningsprovstav och två dragprovstavar (3,5 och 6 mm )
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Insats A1
(Utmattnings
provstav)

Insats B2
(Korrosionsplatta)

P5P1

Bild 28  Utmattningsprovstav eller dragprovstav (10 mm, dock ej simulerad ) 
     samt korrosionsplatta.

9.3  Några simuleringsresultat

En dragprovstav som var 1,5 mm  var tvungen att uteslutas eftersom
simuleringsprogrammet (Novaflow & Novasolid) visade att låskraften för
maskinen blev otillräckligt och det svårt att få en jämn formfyllning. Den
grövsta provstaven var från början 12 mm men minskades ner till 10 mm  av
samma orsaker. För att förhindra att inloppet stelnar före provstaven har
övergöt lagts till i anslutning till nedre skallen på den grövsta dragprovstaven.
Av bild 29 framgår formfyllningen av dragprovstavarna vid 40, 60, 85 % fyllt
av formen. Provstavarna fylls samtidigt. Jämn formfyllning och behov av
övergöt vid nedre skallen gäller även vid gjutning av utmattningsprovstav +
dragprovstavar, bild 30.
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               40 %                                            60 %                                        85 %

Bild 29  Simulering av formfyllningen av dragprovstavarna vid 40, 60, 85 % 
     fyllt av kaviteten

                                             

Bild 30  60 % av formen fylld för utmattningsprovstav + dragprov samt
utmattningsprovstav + korrosionsplatta
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10   DISKUSSION

Försöken i projektet visar det Presslättprojektet gav en tydlig fingervisning
om, nämligen att pressgjutlegeringarna har en mycket högre hållfasthets- och
duktilitetspotential än vad som normalt kan utnyttjas vid pressgjutning.
”Presslättbehandling” d v s balansering av Fe halt på 0,50-0,70 % och Mn/Fe
balansering samt Sr förädling är användbart, liksom minimering/ maximering
av Cu och Mg beroende på om duktilitet eller R p0,2 /Rm är avgörande för
komponentens funktion. Det är förmodligen möjligt att sänka järnhalten
ytterligare något och samtidigt höja Mn halten för att öka duktiliteten.
Brottförlängning på 13 % för AlSi9Cu3Fe och 15 % som erhölls vid
gradientstelning för AlSi12Fe är mycket högre än vad vi hoppats på. Båda
våra legeringar, med låg Mg halt (varianter AB, DB) har uppvisat egenskaper
som är i nivå eller överträffar Silafont 36 med motsvarande Mg-halter (gjuten
med Vacuralmetoden) (16).

Egenskaperna styrs förutom av legeringssammansättning, kraftigt av
defektförekomsten. En kärnfråga är hur mycket defekterna försämrar
egenskaperna i pressgjutgods samt hur påverkas detta vid olika mängd/storlek/
typ av defekter? Den frågan är svår att svara på av olika orsaker.

Ett hinder för att kvantifiera mängden defekter t ex porhalt är att dagens
kontrollmetoder är antingen för grova eller för tidskrävande/kostsamma. T ex
har vanlig röntgen upplösning på ca 0,5 mm (beroende på godstjocklek, 15)
vilket i dessa sammanhang är stora porer. I komplicerade geometrier är det
svårt att bestämma defekternas lokalisering i djupled. En genomgång av
prestanda hos moderna, avancerade utrustningar (inklusive tomografi) är
viktig för eventuell användning ur forskningssynpunkt. Densitetsmätningar är
en relativt osäker metod eftersom mängden porer påverkas av
(oxid)inneslutningshalten och man kan inte heller avgöra vilken typ av porer
som finns i komponenten.  Bildanalys av polerade tvärsnitt är en ganska god
metod, som ger porhalt i area %, porstorleksfördelning och formfaktor för att
bestämma typ av porer. Nackdelen är att bestämningarna är tidskrävande och
bör göras på många tvärsnitt. Resultaten kan också variera beroende på
provberedning och metodik. Tyvärr är det en svårighet i fortsatt arbete att på
ett snabbt, smidigt och tillförlitligt sätt kvantifiera defekterna.

Det bästa är naturligtvis att förhindra att defekterna överhuvudtaget uppstår,
eller att minimera förekomsten av dom så mycket som möjligt. För att nå dit
krävs ingående kunskap om legeringar och legeringssammansättning,
ingjutsteknik, process- och maskinkunskap, formfyllnad, verktygsutformning,
stelningsförlopp.

Nu vet vi betydligt mer om vad som är möjligt att uppnå, och de
hållfasthetsegenskaper som var projektets mål har uppnåtts. Detta har t o m
uppnåtts i gjuttillstånd och med hjälp av värmebehandling t e x direktåldring
eller mjukglödgning kan egenskaperna ökas ytterligare. Det nya
provstavsverktyget kommer att bli ett mycket viktigt instrument för att
klarlägga och kvantifiera defekters inverkan på mekaniska egenskaper i
pressgjuten aluminium.
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I kikarsiktet hägrar avancerade pressgjutna komponenter med extrema
hållfasthets-, utmattnings och duktilitetskrav t ex säkerhetsdetaljer. Tack vare
sin porfrihet och hållfasthet kan godstjocklekar minskas ytterligare, vilket
leder till ökade vikt/energi-besparingar. Defektfrihet skapar också goda
förutsättningar för ytbehandlingar och snygg finish.

11   FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE I SENARE ETAPPER

• Kvantitativ porhaltsbestämning i gradientstelnat material med tillgängliga
metoder.

• Jämförelse mellan mikrostruktur i gradientstelnat material och Thermo-
Calc. Eventuellt kvantifiering av defekter.

• Uppstart och intrimning av provstavsverktyg.

• Framtagning av processparametrar med minimal och ”maximal” andel
porer. Hur bra/dålig kan hållfastheten bli beroende av porhalt och portyp?

• Gjutparametrarnas inverkan på defektuppkomst m a p porer/defekter eller
andel ej eftersträvansvärda mikrostrukturella egenskaper.

• Kvantifierbara samband mellan porhaltstyp, storleksfördelning och andel
kontra mekaniska egenskaper. Det är eftersträvansvärt att på sikt
undersöka detta för både statiska och dynamiska hållfasthetsegenskaper.

• Hållfasthet hos valda legeringsvarianter i gjuttillstånd och i
värmebehandlat tillstånd.

• Kombinerad förädling/kornförfining i några legeringsvarianter.

• Optimering av hållfasthet i komponenter m a p materialval, beräkningar,
simulering mm.

I det fortsatta arbetet finns samverkansmöjligheter med andra projekt t ex NI-
projektet STALPK, ”Eliminering av porer i ett antal fall”.

12   FYLLIGARE SAMMANFATTNING

Arbetet visar att Thermo-Calc kan ge en viss vägledning när man vill förutsäga
mikrostrukturen i pressgjutlegeringar men resultaten bör utvärderas även med
praktisk erfarenhet. Den höga stelningshastigheten och de många
legeringselementen omöjliggör fullständiga beräkningar.

De mekaniska egenskaperna i gjutgods påverkas av många faktorer t ex olika
typer av porer, inneslutningar, intermetalliska fasers typ, form och storlek.
Förbättring av mekaniska egenskaper för centrifugalgjutna legeringsvarianter
innehållande 100-300 ppm Sr sker tack vare en förfining av kiselfasen.
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Anledning till varför egenskaper inte förbättras vid Sr>300 ppm antas vara att
man observerat att risken för mikroporositeter ökar samt ökande förekomst av
”ådror” i strukturen.

Tyvärr kan inte centrifugalgjutning /aktuell kopparkokill användas i dagsläget
för att undersöka hållfasthets- och duktilitetspotentialen i aluminiumlegeringar
eftersom formfyllningsstörningar skapar stor andel defekter i materialet, vilket
överskuggar eventuella positiva legeringseffekter.

Legeringarna AlSi9Cu3Fe och AlSi12Fe har en hög hållfasthetspotential då
defektinnehållet i materialet är lågt. Detta kan ses särskilt på
brottförlängningen som uppgått till 13-15 % som mest.
”Presslättbehandlingen” d v s låg Fe-halt, balansering av Mn/Fe (till ca 0,5-
0,7) samt förädling med Sr (ca 200 ppm) är ett bra sätt att förbättra mekaniska
egenskaper i aluminiumgjutlegeringar.

Inverkan av Mg och Cu är tydlig, och stämmer överens med tidigare kunskap
om dessa legeringselement. Låga halter av båda grundämnena är mycket
positivt för brottförlängningen som i legering AlSi9Cu3Fe (variant CA) visat
ca 13 % . Vid höga halter Mg och Cu sänks brottförlängningen drastiskt
(variant BB) till ca 2 % men då kan observeras en radikal förhöjning av
resttöjningsgräns istället (upp till ca 80 % ökning). I AlSi12Fe har Cu inte
tillsatts, utan enbart Mg. Detta minskar brottförlängningen från ca 15 % (DB)
till ca 9 % men ökar resttöjningsgräns med ca 50 %. Det visar att det finns god
potential för utveckling av en värmebehandlingsbar silumin, vilket ofta
efterfrågas vid krav på en korrosionshärdig, höghållfast legering med goda
gjutegenskaper. β-fasskivor finns i de varianter som har hög halt av Mg och
Cu, vilket tyder på att dessa legeringselement främjar bildningen av β-fas,
vilket också kunde förutsägas i Thermo-Calc.

Det gradientgjutna materialet uppvisar låg andel defekter men metallografiska
undersökningar visar att det finns gas- och krympporer som påverkar
brottpropagering och sannolikt även initiering. En kvantifiering av dessa vore
värdefull.Effekt av kornförfining har inte kunnat utvärderas med
gradientstelning.

Utmattningsprovning med 4-punktsböj pågår hos Volvo LV av
Presslättlegeringen och rapporteras i senare etapper av projektet.

Statiska dynamiska egenskaper har tagits fram för Presslätt 1b i
värmebehandlat tillstånd. lägre än i legering 2b. Generellt sett är värdena för
Presslätt 1b lägre än för Presslätt 2b. Resttöjningsgränsen är ca 20 % lägre än
för Presslätt 2b, brottgräns ca 5-15 %. Brottförlängningen är något lägre.
Särskilt den upplösningsbehandlade varianten uppvisar goda egenskaper.

Ett provstavsverktyg med utbytbara insatser för dragprovstavar med
varierande tjocklek har konstruerats och simulerats. Även insatser för
utmattningsprovstav och korrosionsplatta ingår i verktyget. Utformning av
ingjutsystem mm är anpassat för att kaviteterna ska fyllas jämnt och samtidigt.
Tillverkning av verktyget väntas starta inom kort.
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Litteraturstudie visar att de processrelaterade defekttyper som är aktuella att
arbeta med ur hållfasthetssynpunkt är förutom PORER (gas-, krymp-,
flödesporositeter) även kallflagor och kallflytningar, oxider, anomal
mikrostruktur, bandad mikrostruktur.
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BILAGA 1
Kemisk sammansättning hos centrifugalgjutna varianter.
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BILAGA 2

Kemisk sammansättning hos försöksvarianter för gradientstelning

Försöks-
variant Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Na Sr Ca P Bi
A02AA 9,50 0,44 2,76 0,23 0,09 0,02 0,04 0,75 0,08 0,02 0,10 0 0,0000 0 0,0008 0,02
A02AB 9,51 0,44 2,72 0,22 0,09 0,03 0,04 0,75 0,08 0,02 0,10 0 0,0215 0 0,0008 0,02
A02AC 9,46 0,43 2,75 0,23 0,49 0,02 0,04 0,76 0,08 0,02 0,10 0 0,0207 0 0,0011 0,02
A02AD 9,61 0,42 2,83 0,23 0,5 0,02 0,04 0,78 0,09 0,02 0,10 0 0,0208 0 0,0011 0,02

                
A02BA 9,47 0,43 4,41 0,22 0,08 0,02 0,04 0,74 0,09 0,02 0,10 0 0,0262 0 0,0009 0,02
A02BB 9,40 0,42 4,76 0,23 0,47 0,02 0,04 0,74 0,09 0,02 0,10 0 0,0241 0 0,0009 0,02

                
A02CA 8,92 0,36 1,97 0,2 0,1 0,02 0,03 1,00 0,06 0,01 0,07 0 0,0233 0 0,0008 0,01

                
A02DA 10,98 0,65 0,08 0,01 0,01 0 0 0,02 0 0,01 0,02 0 0,0000 0 0,0006 0
A02DB 11,07 0,63 0,08 0,44 0,01 0 0 0,03 0 0,01 0,02 0 0,0192 0 0,0011 0
A02DC 11,19 0,62 0,08 0,48 0,43 0 0 0,04 0 0,01 0,01 0 0,0145 0 0,0012 0
A02DD 11,16 0,61 0,08 0,47 0,42 0 0 0,04 0 0,01 0,02 0 0,0094 0 0,0010 0
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BILAGA 3

Sanna hållfasthetsvärden från gradientstelningsförsök.

Tabell: Sammanfattande, högsta värdet på brottförlänging med tillhörande R p0,2 och Rm visas

Försöks-
variant

Gradient stelningshastighet (mm/s)

DAS 100 µm ( 0.03 mm/s) DAS 20 µm (0.3 mm/s) DAS 10 µm (3 mm/s)
R p0,2

(N/mm2)
Rm

(N/mm2)
A

(%)
R p0,2

(N/mm2)
Rm

(N/mm2)
A

(%)
R p0,2

(N/mm2)
Rm

(N/mm2)
A

(%)
A02AA 165 247 4,6
A02AB 135 227 3,7 145 311 5,0 158 388 8,6
A02AC 173 233 3,4 165 300 2,8 258 403 5,8
A02AD 185 299 2,7

A02BA 154 232 2,0 140 254 2,9 211 349 2,4
A02BB 173 218 1,6 200 290 1,6 235 360 2,0

A02CA 117 232 6,3 125 263 4,2 200 371 10,6

A02DA 95 176 5,4
A02DB 74 157 6,2 95 204 10,3 106 266 10,0
A02DC 94 167 4,4 115 232 6,4 160 330 7,4
A02DD 120 256 5,6



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 40

Teknologiska hållfasthetsvärden från gradientstelningsförsök.
Stelningshastighet (0,03 mm/s)

Stelningshastighet.
= 0,03mm/s

Prov nr Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) ε (%)
A02AB3D1 153 232 3,2
A02AB3D2 135 218 3,7
A02AB3D3 128 220 3,4
Medel:
A02AB3D 139 223 3,4

A02AC3D1 164 227 1,9
A02AC3D2 173 231 1,6
A02AC3D3 165 217 1,4
Medel:
A02AC3D 167 223 1,6

A02BA3D1 185 229 1,5
A02BA3D2  154 212  2,1
A02BA3D3
Medel:
A02BA3D 170 221 1,8

A02BB3D1 173  216  1,1
A02BB3D2  171  213  0,9
A02BB3D3  205  228  0,7
Medel:
A02BB3D 183 219 0,9

A02CA3D1  117  224  6,4
A02CA3D2  113  223  5,6
A02CA3D3
Medel:
A02CA3D 115 223 6,0

A02DB3D1  140  225  2,1
A02DB3D2  89  150  5,6
A02DB3D3  74  148 6,4
Medel:
A02DB3D 101 174 4,7

A02DC3D1  122  146 1,2
A02DC3D2  147  166  3,2
A02DC3D3  94  160  4,4
Medel:
A02DC3D 121 151 2,9
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Teknologiska hållfasthetsvärden från gradientstelningsförsök.

Stelningshastighet (0,3 mm/s)

Stelningshastighet. =
0,3mm/s

Prov nr Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) ε (%)
A02AA2D1 165 235 4,3
A02AA2D2
A02AA2D3 130 200 1,3
Medel: A02AA2D 148 218 2,8
A02AA0R 125 190 1,0

A02AB2D1
A02AB2D2 145 295 5,1
A02AB2D3 135 230 3,0
Medel: A02AB2D 140 263 4,1
A02AB0R 145 175 0,7

A02AC2D1 185 285 1,9
A02AC2D2 180 260 1,5
A02AC2D3 165 290 2,8
Medel: A02AC2D 177 278 2,1
A02AC0R

A02AD2D1 170 260 2,5
A02AD2D2 185 259 2,7
A02AD2D3 170 260 2,7
Medel: A02AD2D 175 260 2,6
A02AD0R

A02BA2D1 160 245 1,5
A02BA2D2 165 245 1,5
A02BA2D3 140 245 2,8
Medel: A02BA2D 155 245 1,9
A02BA0R

A02BB2D1 200 285 1,6
A02BB2D2 175 240 1,1
A02BB2D3 210 250 0,9
Medel: A02BB2D 195 258 1,2
A02BB0R 190 0,5

A02CA2D1 130 245 4,1
A02CA2D2 125 250 4,2
A02CA2D3
Medel: A02CA2D 128 248 4,2
A02CA0R 110 170 1,5
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Teknologiska hållfasthetsvärden från gradientstelningsförsök.

Stelningshastighet (3 mm/s)

Stelningshastighet. =
3mm/s

Prov nr. Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) ε (%)
A02AB1D1 158 356 8,8
A02AB1D2 178 356 9,8
A02AB1D3 192 356 9,4
Medel: A02AB1D 176 356 9,3

A02AC1D1 224 345 2,9
A02AC1D2 228 358 5,7
A02AC1D3 258 381 6,3
Medel: A02AC1D 237 361 5,0

A02BA1D1 224 337 2,0
A02BA1D2 200 218 0,5
A02BA1D3 211 342 2,4
Medel: A02BA1D 212 299 1,6

A02BB1D1 235 355 2,0
A02BB1D2 252 332 1,4
A02BB1D3 284 374 1,6
Medel: A02BB1D 257 354 1,7

A02CA1D1 184 339 10,7
A02CA1D2 200 334 13,0
A02CA1D3 158 332 12,7
Medel: A02CA1D 181 335 12,1

A02DB1D1 106 246 14,7
A02DB1D2 138 268 14,0
A02DB1D3 130 272 13,3
Medel: A02DB1D 125 262 14.0

A02DC1D1 162 307 5,5
A02DC1D2 160 307 9,2
A02DC1D3
Medel: A02DC1D 161 307 7,4
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BILAGA 4   Metallografiska studier av gradientstelnade prov    G596/579,  D 2001

Prov Kiselfas-form β-fas α-fas-form Al2Cu DAS,
(µm)

Mg2Si/

AlCuMgMn

Defekttyp, storlek Kommentar

AA

AB Förädlat Ej observerats Ej observerats Liten andel 7 Lite Mg2Si Få gasporer max50-60µm,
mindre andel krympporer 4-6µm

AC Förädlat Sannolikt kraftig
eutektisk β-fas

Ej observerats Liten andel 8 Ev lite Mg2Si En gaspor ca 50 µm, få och små
krympporer

AD

BA Förädlat Ej observerats Ljus fas i Al-dendriter,
troligen α-fas

Ej observerats 7 Ej observerats Fler och mindre gasporer än AB
och AC 8-12 µm, ett mindre antal
krympporer

BB Något grövre Si-
fas i dendrit-
kanter

Mycket liten andel
eutektisk β-fas

Ej observerats Rikligt 7 Mg2Si i
anslutning till
Al2Cu

Totalt sett mycket få porer, mest
krympporer 3-5 µm

CA Förädlat Ej observerats Ev. dendritisk Mkt lite 7
(variation)

Ev lite
Al5Cu2Mg8Si6

Mest mycket små krympporer,
ev. någon liten åldrad oxid 4-5µm

DA

DB Förädlat Ej observerats Ev. enstaka dendritisk Ej observerats 8 Mycket få och små krympporer 1-
3µm

Grov Si längs
dendritkanter

DC Förädlat Stora mängder (för-
eutektisk)    β-fas med
svarta ränder/sprickor,
även eutektisk β-fas

Ej observerats Ej observerats 7(variation) Ej jämförbart snitt

DD
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BILAGA 5

Bild 1

Prov AB
3 mm/s

Förstoring 640 X

Bild 2

Prov AB
3 mm/s

Förstoring 800 X

Bild 3

Prov AB
3 mm/s

Förstoring 1280 X
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Bild 4

Prov AC
3 mm/s

Förstoring 640 X

Bild 5

Prov AC
3 mm/s

Förstoring 800 X

Bild 6

Prov AC
3 mm/s

Förstoring 1280 X
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Bild 7

Prov BA
3 mm/s

Förstoring 640 X

Bild 8

Prov BA
3 mm/s

Förstoring 800 X

Bild 9

Prov BA
3 mm/s

Förstoring 1280 X
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Bild 10

Prov BB
3 mm/s

Förstoring 640 X

Bild 11

Prov BB
3 mm/s

Förstoring 800 X

Bild 12

Prov BB
3 mm/s

Förstoring 1280 X
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Bild 13

Prov CA
3 mm/s

Förstoring 640 X

Bild 14

Prov CA
3 mm/s

Förstoring 800 X

Bild 15

Prov CA
3 mm/s

Förstoring 1280 X
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Bild 16

Prov DB
3 mm/s

Förstoring 640 X

Bild 17

Prov DB
3 mm/s

Förstoring 800 X

Bild 18

Prov DB
3 mm/s

Förstoring 1280 X
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Bild 19

Prov DC
3 mm/s

Förstoring 640 X

Bild 20

Prov DC
3 mm/s

Förstoring 800 X

Bild 21

Prov DC
3 mm/s

Förstoring 1280 X
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SYFTE
Denna rapport behandlar arbete kring fastställande av hållfasthetspotential hos
pressgjutlegeringarna AlSi9Cu3Fe och AlSi12Fe samt inverkan av
legeringssammansättning.

INNEHÅLL

Undersökningen belyser mekaniska egenskaper och mikrostruktur i
centrifugalgjutet och gradientgjutna aluminiumlegeringar. Thermo-Calc
beräkningar har använts för att studera reaktionskinetik.
Värmebehandlingsdata har tagits fram för Presslättlegering 1b. Utformning av

ÄMNESOMRÅDE

Centrifugalgjutning
Gradientgjutnng
Pressgjutning
Aluminium
AlSi9Cu3Fe
AlSi12Fe
Legeringsutveckling
Hållfasthet
Brottförlängning
Mikrostruktur
Defekter
Värmebehandling
Provstavsverktyg
Järnfasutskiljningar

NYCKELORD

Centrifugalgjutning
Gradientgjutnng
Pressgjutning
Aluminium
AlSi9Cu3Fe
AlSi12Fe
Strontium
Järn
Mangan
Koppar
Magnesium
Hållfasthet
Brottförlängning
Mikrostruktur
Hållfasthetspotential
Värmebehandling
Defekter
Kornförfining
Betafas


