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TILLKOMST

Försök har utförts med Gjuteriföreningens provstavsverktyg, med utbytbara
insatser (dragprovstavar i varierande tjocklek, utmattningsprovstav,
korrosionsplatta). Intrimningen av verktyget har skett genom statistisk
försöksplanering, böjprov, dragprov och okulärkontroll av ytter- och
brottytor. De processparametrar som har visat sig ha positiv inverkan på
resultatet i provstavarna är sen omslagspunkt, hög inloppshastighet, ökad
cykeltid, högt vakuum. Även ”ordinär” AlSi9Cu3Fe kan uppvisa relativt
goda brottförlängningsvärden (2-3 %) då gjutprocessen är gynnsam.
Provstavsverktyget behöver intrimmas och förbättras ytterligare, trots låg
porhalt. Defekter förekommer främst som troliga kallflagor.

Med utgångspunkt från tidigare forskningsprojekt, valdes AlSi12Fe och
AlSi9Cu3Fe som baslegeringar för fortsatt arbete. Den förstnämnda har i
gradientstelningsförsök (samarbete med Ingenjörshögskolan i Jönköping)
uppvisat särskilt goda brottförlängningsvärden , ca 15 %. Den sistnämnde
förefaller ha potential på brottförlängningsvärden på upp till ca 13 %. Att
förbättra duktiliteten har varit fokus för arbetet under lång tid.

Målet för projektet har varit att uppnå Rm ≥350 MPa och A5 ≥ 5 %. Det har
inte uppnåtts för ett och samma material och tillstånd. Presslätt har dock i
tidigare arbete visat att potentialen finns (4).

Tillsatser av Mg och Cu samt använda värmebehandlingar (T4, T5, T6)
visar förväntade trender. Det som är nytt, och viktigt, är att kunna
kvantifiera nivåerna mer handgripligt.

Siluminen togs fram med ”Presslättspecifikation” d v s låg järnhalt (ca 0,50
%), Fe/Mn balanserad, förädlad med Sr. Legeringen kallas i denna rapport
Silumin P. Den har goda egenskaper i gjuttillstånd, och brottförlängning på
ca 4 %. Den kan ges högre R p0,2 genom tillsats av Mg på ca 0,30 %. Mg-
halten gör den också utskiljningshärdbar. Sträckgränsen kan genom T6-
behandling ökas med ca 115 %, jämfört med gjuttillstånd.
Upplösningsbehandling av variant med ca 0,3 % Mg visar brottförläng-
ningsvärden på ca 7 %.

Presslätt har tagits fram i tidigare arbete (3). I projektet har provats två
varianter; låg Cu och Mg (förväntad god duktilitet) och med hög Cu och
Mg (förväntad hög hållfasthet). Presslätt Light uppvisade en
brottförlängning på ca 4,5 % i gjuttillstånd, vilket är bra. I upplösnings-
behandlat tillstånd är värdet drygt 10 %. Den förväntade höga R p0,2 och Rm
för Presslätt Herkules uteblev, även om de är relativt höga. Högre värden
har erhållits för Presslätt. Detta indikerar förekomst av defekter (ökad
oxidationsbenägenhet, kallflagor och/eller ogynnsamma intermetaller t ex
Mg2Si).

Allt undersökt material uppvisar mycket låg porhalt och ingen förekomst av
skadlig järnfas (β-fas). Ändå skulle resultaten, m a p brottförlängning,
kunna vara bättre.
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Kvantifiering och inverkan av andra defekter är värdefullt för fortsatt
arbete. Det har observerats stor mängd förstelnad fas samt kallflagor i
materialet. Ett antal förslag har lämnats på fortsatt arbete.

1   INLEDNING

Denna projektrapport har tagits fram i materialdelen i det samnordiska
projektet ”STALPK – Kortare ledtider vid framställning av tunnväggigt
aluminiumpress- och kokillgjutgods med kundanpassade egenskaper”.
Projektet finansieras av Nordisk Industrifond och samtliga deltagande
parter.

Vissa delar, bl. a intrimning av provstavsverktyg härrör från G646
”Höghållfast pressgjutgods – Etapp 2”, finansierat av Gjuteriföreningens
Teknikkommitté för Press- och kokillgjutning.

Projektledare för Svenska Gjuteriföreningens del i STALPK (1758) har
omväxlande varit Arja Karppinen och Maria Nylander.

2   BAKGRUND

Mångårigt forskningsarbete hos Svenska Gjuteriföreningen och
Ingenjörshögskolan i Jönköping visar att tekniska egenskaper i
gjutlegeringar av sekundäraluminium, särskilt mekaniska egenskaper, kan
med korrekt anpassad mikrostruktur, legeringssammansättning,
processteknik o s v höjas radikalt. Till exempel kan brottförlängning i
gjutna aluminiumprodukter uppgå till <1 %, när potentialen är 10-15 % i
samma material utan oxider, porositeter och strukturdefekter. Genom att
säkerställa dessa goda egenskaper kan man i samband med en väl
igenomtänkt konstruktion och användning av process- och
datorsimuleringar med korrekta materialdata, möjliggöra tillverkning av
avancerade, höghållfasta, lätta och duktila komponenter.

I ett tidigare forskningsprojekt finansierat av bl a Nordisk Industrifond, har
en aluminiumlegering benämnd ”Presslätt”, baserad på recirkulerat
material, tagits fram. Presslätt uppvisar avsevärt förbättrade mekaniska
egenskaper jämfört med konventionell legering. Till exempel är brottgräns
och brottförlängning i gjuttillstånd 360 MPa resp. 3 % att jämföra med 240
MPa resp. 0,5 %. Med värmebehandling av Presslätt är det möjligt att
uppnå en brottgräns på ca 445 MPa, vilket ger ett mycket högt styrka/vikt
förhållande. Komponenter tillverkade med denna legering finns inom t ex
fordons-, möbel- och fritidsindustrin samt i vissa handhållna verktyg. I flera
fall har kunnat påvisas kraftiga vikts- och kostnadssänkningar, jämfört med
konventionellt materialval och konstruktion.

Presslätt används idag i komponenter som kontorsstolar, motorfästen,
markisdelar, styrdelar till entreprenadmaskiner m.m.
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Många nya detaljer i Presslätt är under planeringsstadiet. Under 2002
levererade Stena Aluminium ca 630 ton av Presslätt till svenska
pressgjuterier.

Presslätt är en första del i arbetet att förbättra egenskaperna i pressgjutgods,
och det finns arbete kvar med denna legeringstyp. Det finns också ett stort
behov av en silumin d v s AlSi12Fe av ”Presslätt-typ” bl. a på grund av
goda korrosionsegenskaper. En del gjuterier med centralsmältugn ser också
behov av att använda en legering för fler användningsområden.

Målet i vårt delprojekt var att kunna framställa pressgjuten aluminium med
Rm ≥ 350 MPa och A5 ≥ 5 %. Det är särskilt en hög duktilitet som är
eftersträvansvärd.

3   INTRIMNING AV PROVSTAVSVERKTYG
Verktyget består av en moderform med utbytbara insatser, bild 1. Verktyget
har beskrivits utförligt i referens 4.

Insatserna är
1) Dragprovstav 3,5 och 6 mm
2) Dragprovstav 10 mm
3) Utmattningsprovstav
4) Korrosionsplatta.

Bild 1 Provstavsverktyget har lösa insatser
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Hösten 2002 och våren 2003 utfördes försök med att trimma in
provstavsverktyget.

3.1   Första provomgången, dec 2002

3.1.1 Verktyg

Vid försöken har insatserna A2, utmattningsprovstav, och B1,
dragprovstavar 3 mm och 6 mm, använts – bild 2.

Insats
B1

P4 P2
P3

Insats
A2

Bild 2   Insats A2 och B1 användes vid försöken

3.1.2  Gjutparametrar

Arbetet började med att fastslå vilka parametrar som, enligt tidigare
erfarenhet, har den största påverkan på gjutresultatet. Dessa parametrar
anses vara kolvhastighet, omslagspunkt och eftermatningstryck. Försöken
lades upp med hjälp av ett program för statistisk försöksplanering.
Parametrarna valdes enligt tabell 1. Dessa parametrar gav åtta olika
inställningar som provades enligt ett givet mönster. Mer information om
detta finns t ex i referens 11. Den legering som användes var konventionell
AlSi9Cu3Fe.

Tabell 1 Valda parametrar för statistisk försöksplanering

Parameter Låg Hög

Kolvhastighet 1,16 m/s 2,03 m/s

Omslagspunkt Vid inlopp, 178
mm

Före inlopp,
164 mm

Eftermatningstryck 510 kg/cm2 660 kg/cm2



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 5

3.1.3   Provning

3.1.3.1  Provstav, 3 mm

I försöksplaneringen genomfördes försöksgjutningar med åtta olika
inställningar, F1-F8, tabell 2.

Tabell 2 Processparametrar för statistisk försöksplanerin.

F1: F2: F3: F4:
 Kolvhastighet: 1,16 m/s 2,03 m/s 1,16 m/s 2,03 m/s
Omslagspunkt: Vid inlopp 178 mmVid inlopp 178 mmFöre inlopp 164 mm Före inlopp 164 mm
Eftermatningstryck:  ca 510 kg/cm2  ca 510 kg/cm2  ca 510 kg/cm2  ca 510 kg/cm2

F5: F6: F7: F8:
 Kolvhastighet: 1,16 m/s 2,03 m/s 1,16 m/s 2,03 m/s
Omslagspunkt: Vid inlopp 178 mmVid inlopp 178 mmFöre inlopp 164 mm Före inlopp 164 mm
Eftermatningstryck: ca 660 kg/cm2 ca 660 kg/cm2 ca 660 kg/cm2 ca 660 kg/cm2

Resultaten utvärderades i anslutning till försöksgjutningen med ett stort
antal böjprov. Denna metod valdes eftersom den är snabb och rationell.
Verktygets smala provstav, 3 mm, böjdes till brott, varefter avståndet
mellan provstavens ytterändar mättes då brottytorna åter pressades samman,
bild 3 och bilaga 1. Litet avstånd mellan skallarna anses representera en
duktil provstav och sannolikt också en låg defektnivå. Brottytorna
besiktigades okulärt.

Bild 3 Provstaven böjdes till brott, varefter brottytorna lades
samman och avståndet mellan ”skallarna” mättes

För varje maskininställning böjdes fem provstavar. Böjprovens resultat
varierade mellan 120 mm och 234 mm. Lägst och därmed bäst medelvärde,
157 mm, fick de provstavar som gjutits med inställning F6, bilaga 1.
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3.1.3.2  Provstav, 6 mm

Av de fem provstavar som tagits fram för varje inställning, F1-F8, valdes
tre för dragprovning. Två stavar med bästa ytor (mindre andel ytdefekter,
främst kallflytningar) valdes ut från varje inställning. Resultaten framgår av
tabell 3. En värdering gjordes sedan med hjälp av dragprov och ytutseende,
bilaga 1. Processinställning enligt F6 valdes ut för fortsatta försök.

Tabell 3 Dragprovvärden från försöksplanering, för två stavar med
goda ytor per inställning

Provstav Rp0,2

(MPa)

Rm

(MPa)

A
(%)

F1-2 128 246 2,2

F1-5 130 225 2,0

F2-2 129 219 1,3

F2-3 128 221 0,8*

F3-3 127 221 2,0

F3-5 124 198 1,5

F4-2 131 222 0,7*

F4-3 128 233 1,0*

F5-2 128 220 1,0*

F5-3 130 206 1,5

F6-2 130 224 1,5

F6-3 128 233 1,7

F7-1 129 207 0,7*

F7-5 129 237 1,0*

F8-3 126 215 1,5

F8-4 132 237 2,0
*=Skallbrott
Tvärsnittsarea: 5,88 x 19,77 mm
Mätlängd 60 mm

Det kunde konstateras att flertalet brott har skett i skallen eller i radien
mellan skalle och liv. Brottytorna inspekterades okulärt och/eller med
stereomikroskop,  bilaga 1. Det finns defekter i brottytorna.
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3.2   Andra provomgången, mars 2003

Verktyget var försett med samma insatser som i första provomgången, dvs.
A2 och B1. Fyra av skotten valdes ut och den tunna, 3 mm, provstaven
användes för dragprov.

3.2.1  Gjutparametrar

Ytterligare förändringar gjordes av gjutparametrar, med utgångspunkt av
F6, för att minska risken för att godset skulle fastna  i verktyget.

I andra gjutförsöket användes gjutparametrar enligt tabell 4.

Tabell 4 Processparametrar i gjutomgång 2

V 2 3,09 m/s

S 1,2 260 mm

T fyll 15 ms

P 3 400 bar

V inlopp 55 m/s

3.2.2  Legering

Legeringen som användes var SS 4250.

Spektrometeranalys av legeringssammansättning utfördes på Skandinaviska
Gjuteriskolan, tabell 5. Värdena får ses som ungefärliga

Tabell 5 Ungefärlig kemisk sammansättning i försökslegering av
AlSi9Cu3Fe i vikts %

Legeringsämne (%)

Si 9,32

Fe 0,89

Cu 2,83

Mn 0,184

Mg 0,042

Zn 0,505

Ti 0,017
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3.2.3 Provning

3.2.3.1  Resultat av dragprov

Resultat av dragprov för andra försöksomgången framgår av tabell 6.
Provstavstjocklek är 3,5 mm.

Tabell 6 Dragprovvärden för försöksomgång nr 2, tunn provstav

Provstav Rp0,2

(MPa)

Rm

(MPa)

A
(%)

030424-1 142 281 2,6

030424-2 142 272 1,7*

030424-3 126 257 2,9

030424-4 139 255 2,6

Medel 137 266 2,5

Standard-
avvikelse

7,6 12,4 0,5

*=skallbrott
Tvärsnittsarea: 3,5 x 12,00 mm
Mätlängd 35 mm

3.3  Förändringar inför ny försöksserie i oktober 2003

Under provgjutningarna vid intrimning av provstavsverktyget var en
observation att godset ofta fastnade p g a för liten släppning samt felaktigt
utformat inlopp. Detta innebar att provstavarna, framförallt den tunna,
böjdes. Verktyget har förbättrats på dessa punkter, efter provgjutningarna i
mars 2003.

Önskemålen inför nya försök var bl a att kunna producera raka, täta (porhalt
< 2,5 %, och majoriteten befintliga porer < 20 µm) provstavar. För att få
högre kvalitet fanns alternativen:

1. Ta bort ”blindtarm” i vakuumkanalerna, ökning av inloppsarea till
vakuumkanalerna

2. Tätare kolvanslutningar för större undertryck.

Även ökad inloppsarea för 10 mm dragprovstav (resulterande i lägre
hastigheter) diskuterades.
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För att minska andel för-stelnad fas / kallflagor diskuterades att öka
fyllnadsgraden men bedömdes inte realistiskt utan att minska
kolvdiametern. Det är också praktiskt svårt att värma fyllkammaren, men
ett framtida önskemål. Åtgärd nr 1 genomfördes.

4   VALDA LEGERINGAR

4.1  Vanliga pressgjutlegeringar

Majoriteten av de legeringar som används för pressgjutning är raffinerade
ur skrotråvaror. Vanligaste typerna är AlSi12Fe d.v.s silumin med 12 % Si
och AlSi9Cu3Fe med 9 % Si och hög kopparhalt. Silumin används ofta vid
krav på högre korrosionsmotstånd.

Legeringarna innehåller hög halt av järn (upp till ca 1,2 %). Den höga
järnhalten är ett resultat dels av att skrotråvaror används, dels att den anses
ha en förmildrande effekt på pålödning i pressgjutverktyget. Pålödning är
resultat av kemiska (korrosions-) reaktioner mellan flytande aluminium och
verktygsstål (1).

Stena Aluminium AB och Kuusakoski OY, två stora leverantörer av tackor
till pressgjuteriindustrin uppger att de processtekniskt och ekonomiskt kan
nå som lägst 0,4 % respektive 0,7 % järn. Vanligtvis används legeringar
med ca 0,7-0,9 % järn.

Kemisk sammansättning för legeringstyperna framgår av tabell 7, som visar
europanormer och gamla svenska normer. Tabell 8 visar mekaniska
egenskaper enligt standard (separatgjutna provstavar). Det är viktigt att ha i
åtanke när man läser tabeller med hållfasthetsvärden för (press-)gjutgods,
att egenskaperna kan variera kraftigt i olika delar av gjutgodset beroende på
process-defektförekomst-geometri samt godstjocklek-stelningshastighet.

Tabell 7 Kemisk sammansättning hos pressgjutlegeringar av typen 
AlSi9Cu3Fe och AlSi12Fe enligt indragen f d svensk standard
och Europanorm 1706.

Kemisk sammansättning (vikts %)Legeringstyp F d
svensk
standard

Europa-
norm Si Fe Cu Mg Mn Cr Ni Zn Pb Sn Ti

SS 4250 8,0-
11,0

1,2* 2,0-
3,5

0,1-
0,5

0,1-
0,5

- 0,3* 1,2* 0,2* 0,1* 0,15*

AlSi9Cu3Fe SS 4250 EN AC
46000

8,0-
11,0

1,3* 2,0-
4,0

0,05-
0,55

0,55* 0,15* 0,55* 1,2* 0,35* 0,25* 0,25*

SS 4263 10,5-
13,5

1,0* 0,20* 0,4* 0,5* - - 0,3* - - 0,15*

AlSi12Fe SS 4263 EN AC
44300

10,5-
13,5

1,0* 0,10* - 0,55* - - 0,15* - - 0,15*

AlSi12Fe SS 4263 EN AC
43400

9,0-
11,0

1,0* 0,10* 0,55* 0,20-
0,50

- 0,15* 0,15* 0,15* 0,05* 0,20*

AlSi12Fe SS 4263 EN AC
44400

8,0-
11,0

0,65* 0,10* 0,50* 0,10* - 0,05 0,15* 0,05* 0,05* 0,15*

* maxhalt
- max 0,05 %
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                                           Tabell 8 Mekaniska egenskaper enligt europanorm hos
pressgjutlegeringar av typen AlSi9Cu3Fe och AlSi12Fe, i
gjuttillstånd.

Legering Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) HB Utmattnings-
gräns (MPa)*

AlSi9Cu3Fe
EN AC 46000 140 min 240 min 1 min 80 min 60-90

AlSi12Fe
EN AC 44300 130 min 240 min 1 min 60 min 60-90*

                                                         * 50x106 cykler, enligt europanorm

Arbetet med Presslätt är ett exempel som visar att pressgjutgods har större
hållfasthetspotential, än vad som vanligtvis utnyttjas. Förutom den kemiska
sammansättningen hos legeringen, är det avgörande för de mekaniska
egenskaperna att gjutgodset gjuts och stelnar på ett sätt som minimerar
andel och storlek på defekter. Vår förhoppning är att Presslätt kan
standardiseras, som en nationell och/eller europeisk standard. Data och vad
som är specifikt för Presslätt, har i detta projekt sammanfattats i referens 2.
Även referens 3 innehåller mer data om Presslätt. Typiskt är dock t ex att
järnhalten är låg, (ca 0,50 %), Fe/Mn-halt styrts upp samt att legeringen är
behandlad med Sr. Vi saknar data om Presslätt med låg Cu/Mg d v s
potential för hög duktilitet samt data om hög Cu/Mg d v s potential för hög
hållfasthet.

Ytterligare ett exempel som visar att det finns ”mer att ta av” när det gäller
pressgjutlegeringar är det arbete som följde efter Presslättprojektet:
”Höghållfast pressgjutgods – Etapp 1”. Gjuteriföreningen har tillsammans
med Ingenjörshögskolan undersökt ett antal legeringsvarianter med s k
gradientstelning (4, 5, 6).

Utan att gå in närmare på metoden, så är det ett sätt att framställa gjutna
material med stelningshastigheter som i gjutprocesser, med lågt
defektinnehåll (porer, oxider o.s.v).

Vi har m h a gradientstelning kunnat efterlikna stelningsbetingelserna vid
typiskt pressgjutgods (DAS ca 10 µm), med låg halt av defekter. Presslätt
(låg Mg, ca 0,10 %) har i gjuttillstånd en brottförlängningspotential på upp
till ca 10 %. Det finns uppenbart mer att jobba med m a p processens
inverkan på mekaniska egenskaper. Med hög Mg-halt är visserligen
duktiliteten lägre (ca 6 %) men Rp0,2 är extremt hög, ca 260 MPa. Vi har
även provat AlSi12Fe (EN 44300, som sekundärlegering), med 0,65 % Fe
(0,01 % Mg). I gjuttillstånd har vi uppnått ca 15 % i brottförlängning. R p0,2
är förstås låg, men med Mg tillsats (0,40 %) höjs den med 60 % (till 160
MPa), på bekostnad av duktilitet. Tillsats av Mg gör siluminen
värmebehandlingsbar.
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Många pressgjuterier övergår till smältning i centralsmältverk, och vill
minska antalet legeringar, det finns därmed ett stort behov av att finna
höghållfasta legeringar med breda egenskaper. För mer sporadisk
produktion i Presslätt eller andra mindre vanliga legeringar, finns oftast
möjligheten kvar att smälta i pressgjutmaskinens varmhållningsugn.

En silumin av ”Presslätt typ” skulle kunna täcka behovet av både Presslätt
och traditionell AlSi2Fe. Fördelen skulle vara både förbättrade
korrosionsegenskaper jämfört med Presslätt men också att färre legeringar
kan täcka större behov. Gjutsimulering är även fortsättningsvis en viktig
förutsättning för att producera höghållfast, defektfritt pressgjutgods.

Vi har valt att fokusera vårt utvecklingsarbete för pressgjutgods på
sekundärlegeringar av flera orsaker; bl.a är legeringarna väsentligt billigare
än primärlegeringar, och eftersom pressgjutning innebär stora serier blir det
också stora volymer. Sett ur metallens livscykel- och miljöperspektiv är det
också positivt med sekundärlegeringar.

4.2  Valda varianter av AlSi12Fe och AlSi9Cu3Fe

För att få större kunskap om vad som är möjligt att åstadkomma med
pressgjutgods utfördes provgjutningar med två pressgjutlegeringar.
Komponenter har inte funnits utrymme att arbeta med inom STALPK.
Provstavsverktyget, som är anpassat för Gjuteriföreningens
pressgjutmaskin, har fyra utbytbara insatser.

De charger från Stena Aluminium som användes som utgångspunkt för
försöken framgår av tabell 9. Siluminen faller in under EN AC 44300 och
AlSi9Cu3Fe under EN AC 46000. Den är förförädlad med 390 ppm Sr d v s
Sr tillsatsen har gjorts av Stena Aluminium. Undersökningar visar att Sr-
halter upp till 600 ppm inte påverkar egenskaperna negativt. 390 ppm är
alltså inte skadlig, men onödigt – ca 200 ppm räcker.

Tabell 9 Kemisk sammansättning (vikts %) för bascharger av
AlSi9Cu3F och AlSi12Fe, från Stena Aluminium.

Kemisk sammansättning (vikts %)Legeringstyp Charge-
nummer Si Fe Cu Mg Mn Cr Ni Zn Pb Sn Ti

AlSi9Cu3Fe 631607 9,12 0,58 2,26 0,04 0,21 0,03 0,04 0,72 0,07 0,07 0,04
AlSi12Fe 623407* 10,96 0,56 0,04 0,01 0,31 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,10

* Sr-halt 390 ppm
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De varianter som vi ville prova var:

- Silumin av Presslätt-typ med låg Cu och låg Mg (vardera max 0,10 %)
(Kallas Silumin P)

- Silumin av Presslätt-typ med låg Cu (max 0,10 %) och moderat Mg (ca
0,30-0,35 %) samt hög Mg (ca 0,45-0,50 %) (Silumin P Mg 0,3 och
Silumin P Herkules)

- Presslätt med låg Cu (ca 2 %) och låg Mg (0,10 %) (Presslätt Light)

- Presslätt med hög Cu (ca 3,5-3,7 %) och hög Mg (0,50 %). (Presslätt
Herkules)

För legeringen AlSi9Cu3Fe eftersträvades Cu-halter på ca 3,5 % för att
minska risk för varmsprickor. Mg-halter eftersträvades i båda varianterna
till max 0,50 %, vanlig gräns som anges löslighetsgräns i Al-Si-legeringar.

5 GJUTFÖRSÖK MED SILUMIN AV PRESSLÄTT-TYP SAMT MED
     PRESSLÄTT – FRAMTAGNING AV PROVSTAVAR

5.1  Gjutprocess

Uppgjutning av drag- och utmattningsprovstavar gjordes i
Gjuteriföreningens kallkammarpressgjutmaskin (Italpresse) på 200 tons
låskraft. Ca 25-50 skott sparades per variant, efter att ca 20 kasserats vid
uppstart. Processparametrar framgår av bilaga 2. Stelningstiden, och
därmed även cykeltiden ökades successivt eftersom provstavarna hade en
tendens att falla isär från ingöt vid utstötning.

Vid pressgjutning av Silumin med 0,3 resp. 0,5 % Mg havererade
verktygets värmeaggregat, och temperaturen i verktyget fick upprätthållas
genom hög skottakt. Troligen havererade termoelementet, som mäter
verktygstemperaturen.

Aggregatet styrde sedan istället mot dess oljetemperatur, vilket var mer
tidsödande. Vid igensvetsning av den överflödiga delen (blindtarmen)
uppstod en porig svets i vakuumkanalen.

Provstavarna hade en tendens att fastna i denna vid utstötning, vilket ledde
till att en del provstavar (särskilt utmattningsprovstaven) blev något
krokiga. De krokiga provstavarna har sållats bort inför mekanisk provning.

Presslätt Herkules uppvisade ett mycket sprött beteende och inloppen till
provstavarna brast vid utstötning. Inga andra förändringar i gjutbarhet
kunde noteras mellan legeringarna.
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5.2  Smältabehandlingar

Cirka 200 kg av siluminen smältes upp i en ny degel och flussades med
Arsal 2120. Flussning upprepades med förhoppning att kunna sänka
strontiumhalten något. Efter tillsats av kornförfiningsmedel Ti5B vid
680°C, göts referenser av ”Silumin Soft” Efter påfyllning av tackor
legerades smältan upp med Mg, och en ny försöksserie med ca 0,3 % Mg
göts upp. Ytterligare Mg-tillsats gav Mg halt ca 0,50 %, Silumin Herkules.
Smältan flussades och slaggades före varje Mg-tillsats. Efter Mg-tillsats
avslaggades smältan efter en stunds väntan. Gjuttemperaturen var 680°C
för samtliga varianter, smältans kvalité kontrollerades med Qualiflash-
metoden och spektrometerprov togs ut.

För AlSi9Cu3Fe fanns behov av att späda ut baschargen med renaluminium
för att sänka järn- och kopparhalt (till ca 0,50 och 2,0 % respektive).
Förutom tillsats av renaluminium, tillsattes även manganpulver, strontium
och kornförfiningsmedel. Presslätt Light göts upp vid 690°C. För Presslätt
Herkules tillsattes koppar och magnesium. Smältan flussades och slaggades
före varje legeringstillsats och kontrollerades med Qualiflashmetoden, och
spektrometerprov togs ut.

Ytterligare information om smältabehandlingar, tillsatsmängder m.m., finns
i bilaga 3. Vi hade inte tillgång till spektrometer vid legeringsförsöken,
vilket hade kunnat underlätta betydligt. Ej heller hade vi tillgång till termisk
analys. Ca 900 kg finns sparat av båda baslegeringarna. För Silumin 0,5 %
Mg och Presslätt Herkules finns småtackor sparade.

5.3  Kemisk analys

Kemisk analys för legeringsvarianterna framgår av tabell 10.

Tabell 10 Kemisk sammansättning i vikts %, medel av tre 
spektrometergnistor, från Stena Aluminium AB

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Na Sr Ca

623407-A 10,99 0,58 0,04 0,32 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,00 0,11 0,00 0,03 0,00

623407-B 11,06 0,59 0,04 0,32 0,38 0,01 0,01 0,05 0,01 0,00 0,11 0,00 0,03 0,00

623407-C 11,21 0,60 0,04 0,33 0,57 0,01 0,01 0,05 0,01 0,00 0,11 0,00 0,01 0,00

631607-D 8,12 0,55 1,83 0,31 0,05 0,02 0,03 0,55 0,07 0,03 0,06 0,00 0,02 0,00

631607-E 7,61 0,53 3,59 0,34 0,62 0,02 0,03 0,55 0,07 0,03 0,05 0,00 0,01 0,00

623407-A: Silumin P
623407-B: Silumin P Mg 0,3
623407-C: Silumin P Herkules
631607-D: Presslätt Light
631607-E: Presslätt Herkules
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6   VÄRMEBEHANDLING

6.1  Val av upplösningstid och -temperatur

6.1.1  AlSi12Fe (623407B) /Silumin P Mg 0,3

Vid försöken fanns ej tillgång till utrustning för termisk analys. Det hade
annars varit värdefullt, att med ledning av svalningskurvan bestämma
lämplig upplösningstemperatur. Detta gjordes istället med vägledning av
Bäckeruds atlas (10).

Enligt planeringen skulle fyra olika varianter testas; 480°C och 500°C i 1
resp. 3 tim. De tunna provstavarna användes (3,5 mm). De olika varianterna
kontrollerades m h a hårdhetsprovning och mikroskopisk undersökning.
500°C i 1 tim gav ytblåsor, vilket föranledde att 3 timmar inte provades.
Hårdhet för de upplösningsbehandlade proven framgår av tabell 11.

Tabell 11 Hårdhetsvärden efter olika upplösningstider och –
temperaturer. (wc : släckt i vatten)

Legering 623407B
Upplösn.behandl. 480°C/1 h wc 480°C/3 h wc 500°C/1 h wc
HBW (5/250) 64,9 64,9 71,0

Att hårdheten är oförändrad vid 1 eller 3 timmar, kan tolkas på olika sätt.
Det är tänkbart att upplösningsbehandlingen inte ger stort bidrag till
lösningshärdning eftersom det inte finns koppar- och magnesiumrika faser
att lösa upp.

6.1.2  AlSi9Cu3Fe (631607D) /Presslätt Herkules

Två olika varianter av upplösningstider skulle testas; 480°C i 1 resp. 3 tim.
Kontroll utfördes även här  m h a hårdhetsprovning och mikroskopi.
Presslätt har i tidigare undersökningar upplösningsbehandlats vid 480°C/3h
och därför valdes denna upplösningsbehandling för fortsatta försök.

Resultat från hårdhetsprovningen framgår av tabell 12.

Tabell 12   Hårdhetsvärden efter olika upplösningstider
Legering 631607D
Upplösn.behandl. 480°C/1 h wc 480°C/3 h wc
HBW (5/250) 69,1 71,0
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6.1.3  Utvärdering

De metallografiska undersökningarna visade inga större skillnader mellan 1
resp. 3 tim vid 480°C, se bild 4 a-d. Si-partiklarna har inte genomgått någon
tydlig förgrovning.
Eftersom ytblåsor uppkom på proverna vid 500°C upplösningsbehandlades
resterande provstavar i 480°C.
Av praktiska skäl valdes 480°/3 h och släckning i vatten (wc) för fortsatta
försök även för siluminen, men det hade sannolikt räckt med 1 timme, vid
dessa tunna dimensioner.

  a) b)

  

  c) d)

  
Bild 4 Jämförelse av Si-partiklar på proverna (685X):

a) Silumin P: 623407B 480°C/1h
b) Silumin P: 623407B 480°C/3h
c) Presslätt Light: 631607D 480°C/1h
d) Presslätt Light: 631607D 480°C/3h
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7   MEKANISKA EGENSKAPER

7.1  Faktorer som påverkar mekaniska egenskaper

Att kvantifiera mekaniska egenskaper i gjutgods är svårt. De varierar i ett
gjutgods beroende på varierande godstjocklek och därmed varierande
stelningshastighet. Stelningshastighet påverkar det s k sekundära
dendritarmsavståndet, som har kraftig inverkan på mekaniska egenskaper.
Design, godstjocklekar o s v kan också påverka risken för olika
processrelaterade defekter t ex porer, oxider o s v, som försämrar
gjutgodsets prestanda.

I samband med detta är viktigt att komma ihåg:

• Standardvärden är framtagna genom dragprovning av provstavar med
en viss tjocklek och geometri (samt defektförekomst). Värdena för
gjutgodset kan inte utan vidare förutsägas med ledning av
standardvärden.

• Om de andra pusselbitarna, d v s design och process, är otillräckliga
spelar det ingen roll vilken legering som väljs eftersom defekters
inverkan kommer att dominera över de mekaniska egenskaperna. Om
både design, process och legering är väl optimerade finns en stor
potential i alla gjutna material.

Följande faktorer har kraftig inverkan på mekaniska egenskaper i
pressgjutgods:

• Järnfasutskiljningar  och andra intermetalliska faser

• Oförädlad och lamellär kiselfas

• Defekter, t.ex. oxider, olika typer av porer , kallflytningar, lamineringar
o s v samt konstruktion/design.

7.2  Dragprov och hårdhetsmätningar

Dragprovning har utförts enligt SS-EN 10 002-1 på en dragprovmaskin av
typen Zwick Z250 SN5A.
Hårdhetsprovning har utförts enligt SS-EN ISO 6506-1 på en
hårdhetsmätare, Wolpert Diatestor 3b, som mäter i Brinell.

Provstavarna är framtagna enligt SS 11 21 16, Metalliska material –
Dragprovstavar med skallar för klämbackar – Plattprovstavar typ F, och
motsvarar där stav F5, bild 5. Endast provstavar av godstjockleken 3,5 mm
har dragprovats. 6 mm provstavar finns arkiverade för fortsatt arbete,
liksom utmattningsprovstavar. Utmattningsprovstavar har provats av Volvo
LV, i  ett examensarbete (13).



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 17

a b m n Lo Lc
3,5 12 18 80 50 75
6 20 28 80 60 90

Bild 5   Platta dragprovstavar

Medelvärden och standardavvikelse av provningen framgår av tabell 13.
För kompletta värden och hårdhetsvärden se bilaga 4.

Bild 6 summerar den mekaniska provningen med utgångspunkt från
medelvärdena.

Målet i delprojektet har varit Rm ≥ 350 MPa och A5≥ 5%

Kvalitetsindex har beräknats för våra legeringsvarianter, tabell 13. Högsta
värden når legeringsvarianterna Silumin P, Silumin P Mg0,3 /T4, Presslätt
Light, Presslätt Light /T4. Däremot har vi inte haft tillfälle att konstruera
kvalitetsindexkartor för AlSi12Fe och AlSi9Cu3Fe. Vi har också data från
tidigare projekt som är intressanta att jämföra med. Mer info om
kvalitetsindex i bilaga 5.

Tabell 13 Medelvärden och standardavvikelse (inom parentes) för de
mekaniska egenskaperna för de olika legeringarna. Q Index
har beräknats genom att utesluta högsta och lägsta värdet,
och beräkna medel av tre återstående värden

Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) A (%) Q*

623407A-F 121
(5,4)

246
(27,4)

3,9
(1,1)

407

623407B-F 172
(4,1)

273
(11,0)

2,2
(0,2)

359

623407B-T4 131
(3,9)

243
(11,1)

7
(1,3)

389

623407B-T5 248
(3,5)

301
(16,8)

1,4
(0,2)

333
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Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) A (%) Q*

623407C-F 184
(5,2)

262
(16,3)

1,6
(0,5)

312

623407C-T5 282
(2,5)

322
(18,9)

1,0
(0,1)

319

631607D-F 129
(3,8)

258
(18,6)

4,3
(1,2)

400

631607D-T4 106
(4,1)

248
(3,2)

10,2
(1,5)

449

631607E-F 207
(3,1)

303
(20,4)

1,7
(0,4)

364

631607E-T5 310
(5,1)

330
(14,2)

0,8
(0,2)

310

* Q = Rm + 0,4k log A

Bild 6 Summering av mekaniska egenskaper för tillstånden T4, T5,
T6 och as cast. Vi ser brottgräns som funktion av
brottförlängning
623407-A: Silumin P
623407-B: Silumin P Mg 0,3
623407-C: Silumin P Herkules
631607-D: Presslätt Light
631607-D: Presslätt Herkules
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8 METALLOGRAFISKA UNDERSÖKNINGAR

8.1 Metallografi

Provberedning skedde med konventionella metoder. Tvärsnitten är tagna så
nära brottytan som möjligt, tvärs provstavsliv. Bedömning av
modifieringsgrad har skett enligt AFS skala 1-5, där 5 representerar bäst
förädlingsgrad.

Endast material i gjuttillstånd har undersökts. I bilaga 4 framgår val av
respektive provstav och dess dragprovvärden.

De metallografiska undersökningarna visar att typiskt DAS är 3-5 µm i alla
prov, men det finns större dendriter med DAS ca 15-30 µm. Inga legeringar
innehåller den skivformiga järnfasen β-Al5FeSi. Det finns rikligt med α-
Al15(Fe, Mn)3Si2, i både kinesskriftsform och kompakt fas. I AlSi9Cu3Fe
finns intermetallen θ-Al2Cu. I varianter med hög Mg-halt d v s 623407C
och 631607 E har grundmassans löslighet av Mg överskridits, och
utskiljningar av svart Mg2Si finns (främst i form av partiklar) . I dessa
prover finns också större mängd oxider, vilket är en följd av förhöjd Mg-
halt.

Mikrostrukturbilder med kommentarer kan ses i bilaga 5.

8.2  Porhaltsmätningar

Porhaltsmätningar har utförts på alla legeringar i gjuttillstånd m h a
bildanalyssystemet Leica Q Win. Snitt har skett tvärs provstavsliv, så nära
brottytan som möjligt.

Förstoringsgraden 135 gånger har använts, och antalet bildfält är ca 30-40
st/prov. Ca 2 prov har utvärderats per legeringsvariant. Mängden porer är
mycket låg ≤ 0,10 %, och de porer som finns är mycket små (mindre än 20
µm), tabell 14.

Tabell 14    Resultat från porhaltsmätning. Alla värden anges i %.
Prov 1 Prov 2 Medelv.

623407A 0,032 0,013 0,02
623407B 0,026 0,004 0,02
623407C 0,029 0,017 0,02
631607D 0,015 0,035 0,03
631607E 0,013 0,048 0,03
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9   ANNAT ARBETE

Arbetet med Presslätt avslutades 1997. I detta projekt har ett försök gjorts
till att följa upp i vilka tillämpningar Presslätt används. En rapport
”Befintlig och ny användning av Presslätt” har tagits fram, och har också
publicerats i 1-3 delar i tidsskrifterna Aluminium Scandinavia och Gjuteriet
under 2003.

Användningen av Presslätt ökar, men det tar tid att få konstruktörer och
gjuterier att använda nya legeringar trots omfattande informationsspridning.
Många goda exempel ökar användningen. Det är också viktigt att komma
ihåg att legeringen bara är en del av en komponents prestanda. Legeringen
är ingalunda en universallösning, utan delar som konstruktion, design,
dimensionering, utformning av ingöt/övergöt, processparametrar o s v
påverkar i allra högsta grad egenskaperna. I många fall har det visat sig att
när alla bitar faller på plats, har man fått för ändamålet goda egenskaper
också med ordinär AlSi9Cu3Fe.

10   DISKUSSION

Dessa försök, som nog kan betecknas som inledande, visar att det finns
stora möjligheter att uppnå goda mekaniska egenskaper i pressgjutna
sekundäraluminiumlegeringar. En viktig ledstjärna i detta arbete har varit
att förbättra duktiliteten, en egenskap som är viktig i bl a säkerhetsdetaljer.

Målsättningen i projektet var att uppnå Rm>350 MPa och A>5%, men detta
lyckades inte i ett och samma tillstånd. Hur egenskaperna förändras med
halterna av Mg och Cu och med olika typer av värmebehandlingar, är
väntade.
Det är också med anledning av legeringarnas halt av Fe, Mn och Sr-halt
förväntade observationer som görs m a p förekommande järnrika
intermetalliska faser. Vi kan observera kompakt och/eller kinesskrifts α-fas
i materialen, men inte den skadliga β-fasen.

Vi vet sedan tidigare projekt, m h a ThemoCalc modelleringar (6), att hög
Mg och Cu halt främjar tillväxt av föreutektisk β-fas, men detta har ej
observerats i tunn provstav. Eftersom utskiljningen också är beroende på
stelningshastighet, är risken för β-fas större i 6 mm provstav och
utmattningsprovstav.

Värdefullt är att veta nivåerna på hållfasthet, hårdhet och duktilitet - värden
som efterfrågas nästan dagligen av konstruktörer och gjuterier. Tyvärr
saknar vi fortfarande ”typiska” värden för våra vanliga pressgjutlegeringar
– värden som kan förvänta sig i pressgjutgods som inte optimerats särskilt.
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Det vore också bra att jämföra med i fortsatt arbete. Våra intrimningsförsök
med provstavsverktyget visar att det går att erhålla relativt goda
brottförlängningsvärden också för vanlig, ospecificerad AlSi9Cu3Fe.

Vi saknar materialdata generellt, t ex slagseghet, mekaniska egenskaper vid
olika temperaturer och utmattningsdata. Volvos materiallaboratorium i
Göteborg har utfört arbete kring våra utmattningsprovstavar, resultaten är
inte kända av oss idag.

Det finns behov av en sekundär pressgjutlegering med goda
korrosionsegenskaper och mekaniska egenskaper. Siluminen av Presslättyp
(A) faller in under EN AC 44300. Vid Mg-tillsats faller den istället in under
EN AC 43400. Mg-tillsatsen höjer legeringssträckgräns (med drygt 40 %)
och gör den också värmebehandlingsbar. Vid värmebehandling ökar R p0,2
ca 115 %, jämfört med gjuttillstånd.

Siluminen av Presslätt-typ (variant A) kallar vi för enkelhetens skull
Silumin P. Denna, liksom Presslätt Light (variant D) uppvisar för gjuten
aluminium relativt höga duktilitetsvärden, ca 4 %. Upplösningsbehandling
ökar värdena kraftigt, och för Presslätt Light har brottförlängningsvärden på
ca 10 % erhållits. För siluminen är potentialen ca 15 %, enligt tidigare
gradientstelningsförsök (2). Siluminen har inte upplösningsbehandlats, men
skulle förmodligen även den uppvisa viss förbättring av brottförlängning.
Detta kan göras i ett fortsatt arbete. Potentialen är inte lika stor eftersom
dess låga Cu och Mg halt inte skapar förutsättningar för intermetalliska
utskiljningar. Dock finns möjlighet till viss homogenisering av grundmassa
och sfärodisering av kiselfas.

Även en kostnadsjämförelse mot AlSi9Cu3Fe och konventionell silumin är
värdefullt att göra i framtida arbete. Om prisbilden är gynnsam, skulle
Silumin P kunna täcka en del av användningsområdet för AlSi9Cu3F ,
särskilt när goda korrosionsegenskaper är önskemål. För gjuterier med
centralsmältanläggning är det önskvärt att ha så få legeringar som möjligt,
med större användningsområden.

Den förväntade höga Rp0,2 och Rm för Presslätt Herkules uteblev, även om
de är relativt höga. Högre värden har erhållits för Presslätt. Detta indikerar
förekomst av defekter (ökad oxidationsbenägenhet och/eller ogynnsamma
intermetaller t ex Mg2Si).

Vi vet att porhalten (i anslutning till brottyta) i legeringarna är mycket låg;
under 0,10 %.
Ändå når vi inte upp till de värden som i tidigare arbete erhållits med
gradientstelning (4). T ex har Presslätt Light en potential på
brottförlängning på ca 13 %.
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Vad beror det på att vi inte når upp till legeringens potential i
pressgjutgods? Vilka defekter, förutom porer, försämrar de mekaniska
egenskaperna – och i vilken omfattning?

Vi har noterat att det finns ganska stora mängder förstelnade dendriter i
materialen, och kallflagor. Vi ser i brottytorna att det finns defekter i
materialen. Kvantifiering och närmare undersökningar av dessa defekter,
t.ex. genom fraktografi, vore önskvärt i framtida arbete. Vi har idag
kunskap om hur processparametrar påverkar defektuppkomst, men där finns
mer att göra. Det finns mer att göra för att trimma in provstavsverktyget.

De processparametrar som har visat sig ha positiv inverkan på resultatet i
provstavarna (låg defektnivå, goda mekaniska egenskaper, fina ytor) är  sen
omslagspunkt, hög inloppshastighet, ökad cykeltid, högt vakuum, högt
eftermatningstryck. Vakuumet skulle kunna vara ännu lägre. I
provomgången i oktober 2003 var det problem med värmeaggregatet av och
till, vilket eventuellt skulle kunna påverka stavarnas mekaniska egenskaper
och/eller spridningen av dessa.

Kvalitetsindex har beräknats preliminärt för våra legeringsvarianter. Högsta
värden når legeringsvarianterna Silumin P, Silumin P/T4, Presslätt Light,
Presslätt  Light /T4. Däremot har vi inte haft tillfälle att konstruera
kvalitetsindexkartor för AlSi12Fe och AlSi9Cu3Fe. Vi har också data från
tidigare projekt på Presslätt 1b, Presslätt, gradientstelnade varianter m fl
som är intressanta att jämföra med. Det finns också en omfattande utredning
med pressgjutna dragprovstavar av Silafont 36 och Magsimal 59, som skulle
vara intressanta att fördjupa sig i. Uppdragsgivarna, flera svenska
pressgjuterier, har  indikerat att de är öppna för vidare studier av dessa
primärlegeringar. På sikt skulle det vara intressant att ta fram
sekundärlegeringar av liknade typer. En sekundärlegering av AlSi10Mg
skulle kunna uppvisa goda mekaniska värden.

11   FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE

• ”Typiska” värden på mekaniska egenskaper för AlSi9Cu3Fe och
AlSi12Fe, som är mer representativa för pressgjutgods.

• Upplösningsbehandling av Silumin P-Kontroll av solvustemperatur med
termisk analys.

• Fraktografi och analys av förekommande defekter i dragna provstavar
3,5 mm godstjocklek.

• Processparametrar kontra defekter.

• Analys av mekaniska egenskaper i 6 mm provstavar.
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• Utmattningshållfastheter för Silumin P och Presslätt Light.
Återkoppling från Volvo.

• Framtagning av övrig materialdata.

• Mekaniska egenskaper i komponenter, i t ex Presslätt Light och Silumin
P.

• Beräkning och konstruktion av kvalitetsindexkartor för
pressgjutlegeringar, för att kunna värdera de mekaniska egenskaperna
på bättre sätt.

12   SLUTSATSER

• En silumin av Presslätt-typ, d.v.s. låg järnhalt (ca 0,5 %), järn/mangan
balanserad, förädlad med strontium, uppvisar goda mekaniska
egenskaper och duktilitet. Brottförlängning i gjuttillstånd ca 4 % och i
upplösningsbehandlat tillstånd ca 7 %.

• En Presslätt Light, med låga halter av koppar och magnesium, uppvisar
goda mekaniska egenskaper, framförallt brottförlängning.
Brottförlängning i gjuttillstånd ca 4,5 % och i upplösningsbehandlat
tillstånd ca 10 %.

• Silumins sträckgräns uppvisar en markant ökning vid framtagning av
variant med 0,3 % Mg. Mg-halten gör legeringen värmebehandlingsbar
och sträckgränsen kan ökas med ca 115 %, jämfört med gjuttillstånd.

• De processparametrar som har visat sig ha positiv inverkan på resultatet
i provstavarna är sen omslagspunkt, hög inloppshastighet, ökad
cykeltid., högt vakuum. Porhalten är mycket låg i utvärderade
provstavar, i anslutning till brottyta. Provstavsverktyget behöver
intrimmas och förbättras ytterligare. Troligen behövs åtgärder för att
minska mängd förstelnad fas och kallflagor.

• Även ”ordinär” AlSI9Cu3Fe kan uppvisa relativt goda
brottförlängningsvärden (2-3 %) då gjutprocessen är gynnsam.
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13   SAMMANFATTNING

Försök har utförts med Gjuteriföreningens provstavsverktyg, med utbytbara
insatser (dragprovstavar i varierande tjocklek, utmattningsprovstav,
korrosionsplatta). Intrimningen av verktyget har skett genom statistisk
försöksplanering, böjprov, dragprov och okulärkontroll av ytter- och
brottytor. De processparametrar som har visat sig ha positiv inverkan på
resultatet i provstavarna är sen omslagspunkt, hög inloppshastighet, ökad
cykeltid., högt vakuum. Även ”ordinär” AlSi9Cu3Fe kan uppvisa relativt
goda brottförlängningsvärden (2-3 %) då gjutprocessen är gynnsam.
Provstavsverktyget behöver intrimmas och förbättras ytterligare, trots låg
porhalt. Defekter finns troligen i form av kallflagor.

Med utgångspunkt från tidigare forskningsprojekt, valdes AlSi12Fe och
AlSi9Cu3Fe som baslegeringar för fortsatt arbete. Den förstnämnde har i
gradientstelningsförsök (samarbete med Ingenjörshögskolan i Jönköping)
uppvisat särskilt goda brottförlängningsvärden , ca 15 %. Den sistnämnde
förefaller ha potential på brottförlängningsvärden på upp till ca 13 %. Att
förbättra duktiliteten har varit fokus för arbetet under lång tid.

Målet för projektet har varit att uppnå Rm ≥350 MPa och A5 ≥ 5 %. Det har
inte uppnåtts, för ett och samma material och tillstånd. Presslätt har dock i
tidigare arbete visat att potentialen finns (4).

Tillsatser av Mg och Cu samt använda värmebehandlingar (T4, T5, T6)
visar förväntade trender. Det som är nytt, och viktigt – är att kunna
kvantifiera nivåerna mer handgripligt.

Siluminen togs fram med ”Presslättspecifikation” d v s låg järnhalt (ca 0,50
%), Fe/Mn balanserad, förädlad med Sr. Legeringen kallas i denna rapport
Silumin P. Den har goda egenskaper i gjuttillstånd, och brottförlängning på
ca 4 %. Den kan ges högre R p0,2 genom tillsats av Mg på ca 0,30 %. Mg-
halten gör den också utskiljningshärdbar. Sträckgränsen kan genom T6-
behandling ökas med ca 115 %, jämfört med gjuttillstånd.
Upplösningsbehandling av variant med ca 0,3 % Mg visar
brottförlängningsvärden på ca 7 %.

Presslätt har tagits fram i tidigare arbete (3). I projektet har provats två
varianter; för legeringsintervallet låg Cu och Mg (förväntad god duktilitet)
och med hög Cu och Mg (förväntad hög hållfasthet). Presslätt Light
uppvisade en brottförlängning på ca 4,5 % i gjuttillstånd, vilket är bra. I
upplösningsbehandlat tillstånd är värdet drygt 10 %. Den förväntade höga
Rp0,2 och Rm för Presslätt Herkules uteblev, även om de är relativt höga.
Högre värden har erhållits för Presslätt. Detta indikerar förekomst av
defekter (ökad oxidationsbenägenhet och/eller ogynnsamma intermetaller,
t ex Mg2Si).
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Allt undersökt material uppvisar mycket låg porhalt och ingen förkomst av
skadlig järnfas (β-fas). Ändå skulle resultaten, m a p brottförlängning,
kunna vara bättre. Kvantifiering och inverkan av andra defekter är
värdefullt för fortsatt arbete. Det har observerats stor mängd förstelnad fas
samt kallflagor i materialet. Ett antal förslag har lämnats på fortsatt arbete.
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BILAGA 1 1(3)
Böjprov, försöksomgång 1, december 2002

Gjutning av utmattnings- 
och dragprovstavar 2002-12-06

Eget böjprov "skallbrott" medel
millimeter

F 1-1 F1: 
F 1-2 209 Kolvhastighet: 1,16 m/s
F 1-3 225 Omslagspunkt: Vid inlopp 178 mm
F 1-4 215 216 Eftermatningstryck: ca 510 kg/cm2
F 1-5
F 2-1 F2:
F 2-2 207 Kolvhastighet: 2,03 m/s
F 2-3 223 Omslagspunkt: Vid inlopp 178 mm
F 2-4 225 216 Eftermatningstryck: ca 510 kg/cm2
F 2-5
F 3-1
F 3-2 211 Kolvhastighet: 1,16 m/s
F 3-3 232 Omslagspunkt: Före inlopp 164 mm
F 3-4 234 226 Eftermatningstryck: ca 510 kg/cm2
F 3-5
F 4-1
F 4-2 224 Kolvhastighet: 2,03 m/s
F 4-3 176 Omslagspunkt: Före inlopp 164 mm
F 4-4 215 Eftermatningstryck: ca 510 kg/cm2
F 4-5 205 191
F 5-1
F 5-2 217 Kolvhastighet: 1,16 m/s
F 5-3 187 Omslagspunkt: Vid inlopp 178 mm
F 5-4 234 Eftermatningstryck: ca 660 kg/cm2
F 5-5 202
F 6-1 171
F 6-2 179 Kolvhastighet: 2,03 m/s
F 6-3 120 Omslagspunkt: Vid inlopp 178 mm
F 6-4 170 Eftermatningstryck: ca 660 kg/cm2
F 6-5 157
F 7-1
F 7-2 232 Kolvhastighet: 1,16 m/s
F 7-3 227 Omslagspunkt: Före inlopp 164 mm
F 7-4 219 Eftermatningstryck: ca 660 kg/cm2
F 7-5 226
F 8-1
F 8-2 210 Kolvhastighet: 2,03 m/s
F 8-3 206 Omslagspunkt: Före inlopp 164 mm
F 8-4 191 Eftermatningstryck: ca 660 kg/cm2
F 8-5 202
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BILAGA 1 2(3)

Samlad värdering av dragprov och böjprov, försöksomgång 1, december 2002

Variant F6 valdes ut för försöksomgång 2.

Dragprov ”SFP1” 2002-12-20   -  G646
Platt provstav
Tvärsnittsarea: 5,88 x 19,77 mm
Mätlängd 60 mm
Rp0,2 Rm A medel Rp0,2 medel Rm medel A RANGORDNING JFR BÖJPROV MEDEL Tot. rangordning

F1-2 128 246 2,2 129 235,5 2,1 1 4 2,5 3
F1-5 130 225 2
F2-2 129 219 1,3 128,5 220 1,3 5 4 4,5 6
F2-3 128 221 0,8*
F3-3 127 221 2 125,5 209,5 1,75 6 5 5,5 7
F3-5 124 198 1,5
F4-2 131 222 0,7* 129,5 227,5 0,85 2 2 2 2
F4-3 128 233 1,0*
F5-2 128 220 1,0* 129 213 1,25 5 3 4 5
F5-3 130 206 1,5
F6-2 130 224 1,5 129 228,5 1,6 2 1 1,5 1
F6-3 128 233 1,7
F7-1 129 207 0,7* 129 222 0,85 4 5 4,5 6
F7-5 129 237 1,0*
F8-3 126 215 1,5 129 226 1,75 3 3 3 4
F8-4 132 237 2

*= skallbrott
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BILAGA 1 3(3)

Undersökning av brottytor i stereomikroskop

Prov Defekter i brottyta Brottets placering

1-2 Liten oxidhinna på mitten av
staven

I livet.

1-5 Porer/luftinneslutningar Nära radie på inloppssidan

2-2 Blank inneslutning i kanten Nära radie på inloppssidan

2-3 Mycket porositeter och
metallpärlor

Skallbrott utloppssidan

3-3 Ytlamineringar, slät matt yta ca
2x3 mm

I livet

3-5 Liten vinkelformad defekt,
flödesporositeter

I livet

4-2 Luftinneslutningar, kallflytningar Skallbrott utloppssidan

4-3 Kraftiga kallflyningar/porositeter I radie på utloppssidan.

5-2 Oxidhinna I radie på inloppssidan

5-3 Ev. oxider, skivformat Nära radie på utloppssidan

6-2 Kallflytning Nära radie på utloppssidan

6-3 Ingen synlig defekt I livet

7-1 Luftinneslutningar, kallflytningar Skallbrott

7-5 Porer, kallflytningar Nära radie på utloppssidan

8-3 Porer, mindre kallflytning I livet.

8-4 Ingen synlig defekt Nära radie på inloppssidan
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        BILAGA 2   Processparametrar vid försöksgjutning i oktober 2003 1(1)

Datum 2003-10-09 2003-10-10 2003-10-10 2003-10-14 2003-10-14

Detalj/variant 623407-A
Silumin P

623407-B
Silumin 0,3 % Mg

623407-C
Silumin 0,5 % Mg

631607-D
Presslätt Light

631607-D
Presslätt Herkules

Detaljvikt (g) 314 314 314 314 314
Ingjutskanal, vikt (g) 120 120 120 120 120
Skottvikt (g) 630 630 630 630 630
Fyllkammarlängd (mm) 267 267 267 267 267
Måttgivande godstjocklek (mm) 3 3 3 3 3
Sprängyta (cm2) 239 239 239 239 239
Fylltid (ms) 21 21 21 17 17
Kolvhastighet fas 1 (m/s) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Kolvhastighet fas 2 (m/s) 2,51 2,51 2,5 2,9 3,0
Kolvdiameter  (mm) 50 50 50 50 50
Inloppsarea (mm2) 154 154 154 154 154
Inloppshastighet (m/s) 45 45 45 53 54
Fyllnadsgrad (%) 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1
Eftermatningstryck (bar) 700 700 700 700 700
Vakuum (mbar) Ca 380 Ca 380 360 397 427
Temperaturaggregat fast / rörl
halva (°C)

200/200 200/sönder 200/sönder 200/200 200/200

Verktygstemp fast /rörl halva (°C) 90-130/ ca 130 ? / Max 170-190 ? / Max 170-190 100-150 / 180-220
Ugns temp (°C) 680 680 680 675-695 675-710
Cykeltid (s) 43 49
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BILAGA 3   Smältabehandlingar under försöksgjutning oktober 2003 1(2)

Datum Klockslag Status Kommentar

2003-10-09

AK, MB, MT

8-13.00 Förberedelser Ny degel

13.33 Kornförfining

Variant A – Silumin P

Tillsats av 700 g Tibal. För kallt för
Qualiflashmätning. Uttag
spektrometerprov.

14.30 Påfyllning av 24 kg tackor

15.20 Rengöring av smälta Flussning med en skopa Arsal 2010,
som varsamt rörs ned i smältan.
Avlsaggning. Efter 15 min
ytterligare avslaggning p g  a
flotation.

15.30 Upplegering med Mg Tillsats av 738 g renmagnesium.
Tillsatstemperatur 725-730°C

15.40 Test av renhet Qualiflash QTI 1, litet filtertvärsnitt,
vid 680°C. En tacka tillsatt för att
kyla smälta (hög eftervärme på
ugn).

16.00 och
framåt

Produktion av provstavar

Variant B – Silumin P 0,3 % Mg

Fel uppstod på värmeaggregatet.
Uttag spektrometerprov.

2003-10-10

AK,MB,MT

10.30 Instabil värme

13.00 Upplegering med Mg 319 g renmagnesium tillsatt i 157 kg
smälta, tillsatstemperatur 728°C

13.20 Smältarenhet Qualiflash före flussning QTI 11,
efter QTI1. En skopa Arsal 2010 till
flussning, varsamt nedrörd.
Avslaggning i två etapper. Uttag
spektrometerprov

13.30 och
framåt

Produktion av provstavar

Variant C – Silumin P 0,5 % Mg

8-11 Förberedelser
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Datum Klockslag Status Kommentar

? Legeringstillsatser, förädling och
kornförfining

Tillsats av 32 kg renaluminium till
200 kg smälta.530 g AlSr90. 700 g
Tibal. 503 g manganpulver.
Tillsatstemperatur 750°C.

11.15 Kontroll smältarenhet Flussning med ¾ skopa fluss Arsal
2010, vid 700°C. QTI 1 (stort
filtertvärsnitt).
Spektrometerprovuttag.

11.15 Produktion av provstavar

Variant D - Presslätt Light

13.00 ca? Upplegering Tillsats av 970 g renmagnesium, 2,
8 kg renkoppar. Tillsatstemp 760°C.

13.50 Rengöring av smälta Flussning med 85 g Arsal.

14.00 Kontroll av smältans renhet Efter fluss: QTI 6

14.30 Kontroll av smältans renhet QTI 4. Spektrometerprov

14.30 Produktion av provstavar

Variant E - Presslätt Herkules

Stor sprödhet vid utstötning.

AK: Arja Karppinen

MB: Markus Blomdahl

MT: Mikael Thor

ML: Marie Lorentzon

MN: Maria Nylander
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BILAGA 4   Hållfashetsvärden för Silumin P-typer  och Presslättyper 1(1)

Legering Nr
Värme-
behandling Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%)* HBW (5/250)

Q=UTS+
k*log 
elong

623407 A F 81,3 Q k Q medel**
1 123 260 4,6 x 421 244 407
2 123 259 4,6 419 242
3 123 250 2,9 x 381 284
4 126 264 4,9 429 239
5 112 198 2,6 279 195

623407 B F 97,2
1 169 272 2,3 x 362 250 359
2 172 283 2,3 381 270
3 176 258 2,3 x 332 203
4 167 267 2 346 262
5 176 284 2 369 284

T4 73,9
1 129 229 6 359 166 389
2 129 242 6,3 388 182
3 134 236 6,3 371 169
4 128 248 7,4 408 184
5 137 258 9,1 431 180

T5 113
1 251 299 1,3 321 195 333
2 245 315 1,7 366 222
3 248 303 1,4 333 204
4 252 313 1,4 345 220
5 244 273 1,1 280 158

T6 97,2
1 254 303 4 400 160 337
2 255 303 2,9 379 165
3 265 292 1,1 299 162
4 266 296 2 342 152
5 256 270 1,4 289 128

623407 C F 102
1 183 270 2,3 x 348 215 312
2 188 239 1,1 247 198
3 183 257 1,4 x 292 239
4 176 260 1,4 300 272
5 189 283 1,7 345 270

T5 121
1 281 309 0,9 301 180 319
2 282 307 0,9 299 173
3 278 312 1,1 320 183
4 285 352 1,1 363 276
5 282 328 1,1 337 214

631607 D F 84,9
1 128 255 4,3 x 401 231 400
2 124 232 3,4 347 217
3 133 253 3,1 x 377 253
4 133 283 6,3 472 237
5 129 265 4,3 422 248

T4 66,8
1 106 250 9,4 445 200 449
2 113 243 8 415 191
3 103 248 10,6 448 195
4 105 251 10,9 454 195
5 103 250 12 457 192

631607 E F 111
1 206 332
2 209 312 1,7 381 298 364
3 210 287 1,4 x 324 252
4 202 281 1,4 x 319 257
5 207 301 2,3 386 235

T5 131
1 312 335 1,1 342 173 310
2 304 308 0,9 302 134
3 316 336 0,6 291 202
4 305 327 0,6 282 205
5 312 346 0,9 336 210

* Mätning av brottförlängning har skett på en mätlängd av 35 mm.
** Medel av tre värden, max och min exkluderat
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* Mätning av brottförlängning har skett på en mätlängd av 35 mm.
** Medel av tre värden, max och min exkluderat
De prov som har ett kryss i högra kanten är provberedda och används för mikroskopi.

631607E-F nr 1: Brott utanför ritsat mätområde.
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BILAGA 5   Metallografi 1(4)
623407-A1

Enstaka α-fas partiklar.
Typisk DAS: 3-6 µm,
enstaka större dendriter
med DAS ca 20µm.
Modifieringsgrad 3.

623407-A3
Enstaka α-fas partiklar.
Typisk DAS: 3-6 µm,
enstaka större dendriter
med DAS ca 20µm.
Område med.
oxider/sugningar längs med
provet nära ytterkanten
Modifieringsgrad 3.

623407B1

Stor andel α-fas, enstaka
större partiklar ca 20-30µm
Stor variation i DAS.
Typiskt DAS: 3-4 µm,
enstaka ca 20 µm.
Modifieringsgrad 4-5.
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2(4)
623407-B3

α-fas i både kompakt form
och kinesskrift.
Varierande DAS-avstånd,
typiskt 3-5µm, upp till
20µm.
Modifieringsgrad 4.

623407-C1
Rikligt  mängder av
Mg2Si spridd över ytan,
typisk storlek ca 3µm.
Stråk av oxider längs
med provstaven.
α-fas i kompakt form,
även enstaka kinesskrift.
Något jämnare DAS,
typiskt 3-4µm, upp till ca
10 µm.
Modifieringsgrad 3

623407-C3
Riklig mängder av Mg2Si
partiklar spridda över
ytan, typisk storlek ca
3µm.
α-fas i kompakt fas, även
enstaka kinesskrift.
Något jämnare DAS,
typiskt 3-4µm, upp till ca
10µm.
Modifieringsgrad 3.
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3(4)
631607-D1

Typiskt DAS ca 3-4 µm,
men även större dendriter
med DAS upp till 25-30
µm.
Enstaka α-faspartiklar.
Oxiddefekter i mindre
omfattning nära brottet.
Modifieringsgrad 5.

631607-D3
Rikligt med stora
dendriter, upp till ca
30µm, annars typiskt
DAS 3-4µm.
Rikligt med defekter
(oxider, sugningar) nära
brottet.
Modifieringsgrad 5.

631607-E3
Mycket rikliga mängder
av Mg2Si som partiklar.
Oxidklädda ”droppar”
nära ytan.
DAS typisk 3-6µm, stora
dendriter upp till 25µm.
Modifieringsgrad 4.
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4(4)
631607-E4

Mycket rikliga mängder
av Mg2Si som partiklar.
En del stråk av
oxidfilmer.
Typisk DAS 3-6µm, upp
till 15µm.
Modifieringsgrad 4-5.
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BILAGA 6   Kvalitsindex Q 1(3)

Ett sätt att beskriva materialets mekaniska egenskaper, är att använda sig av
Styrke-duktilitets kartor, utvecklade av Drouzy et al (7). Flera artiklar har
också publiceras av Cáceres (8, 9). Ett kvalitetsindex bestäms enligt :

Q = UTS + d log sf    (E1)
Där UTS är brottgräns och Sf är töjning till brott. d är legeringens
styrkekoefficient och bestäms ur spännings-töjningskurvor enligt:

σ = K ε n  (E2)
och
d=0,4K (E3)

där σ är sann flödes spänning, ε är sann töjning och n är en
deformationshårdnande exponent. n definieras som
n = ε dσ
      σ dε (E4)
Det är dock vanligast att man använder teknologiska värden d v s
konventionell dragprovning, där man inte tar hänsyn till provstavars
areaminskning under dragning. Vid teknologiska värden beskrivs istället
spännings-töjningskurvan enligt:

P ≅ K sn e-s (E5)
där P och s är teknologiska värden för spänning och plastisk töjning.
Midjebildning startar vid töjning  ε = n = 1 Man kan definiera en relativ
duktilitets parameter:

Q = sf/n (E6)
Man kan också beräkna sträckgräns genom:

YS = a UTS . b log (sf) – c (E7)
Där a, b ,c är materialberoende konstanter.

Genom att kombinera (E5) och (E6) kan man konstruera diagram enligt bild
med iso-q linjer och n-linjer. Ibland beräknar man också linjer med
sträckgräns, bild 1. Dessa två typer av diagram kan också projiceras på
varandra, bild 2. Av bild 3 ramgår ett exempel på hur man kan åskådliggöra
effekt av värmebehandling.
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2(3)

Bild 1   Exempel på kvalitetsindex karta (K=430 MPa) (8).

Bild 2   Kvalitetsindex karta med iso-Q och iso-sträckgräns linjer (7).
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3(3)

Bild 3   Beskrivning av värmebehandlingseffekt (åldring minskar duktilitet) 
    i ett kvalitetsindexdiagram (8)
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SYFTE

Rapporten redovisar resultat från Svenska Gjuteriföreningens delprojekt i
ett samnordiskt projekt, STALPK ” Tunnväggigt aluminiumgjutgods-
kortare ledtider vid framställning av tunnväggigt aluminiumpress- och
kokillgjutgods med kundanpassade egenskaper”. Även arbete från
G-projekt G 646 ingår. Försök har utförts för att trimma in nytt
provstavsverktyg, och olika varianter av pressgjutlegeringar har provats.

INNEHÅLL

Redovisning av processparametrar för provstavsverktyg, försök med
silumin av ”Presslätt-typ” samt varianter av Presslätt. Mekaniska
egenskaper i gjuttillstånd och värmebehandlat tillstånd, metallografiska
undersökningar, förslag på fortsatt arbete.

ÄMNESOMRÅDE

Höghållfast pressgjutgods
Pressgjutlegeringar
Provstavsverktyg
Mekaniska egenskaper
Värmebehandling
Metallografi
Mikrostruktur

NYCKELORD

Höghållfast pressgjutgods
Pressgjutlegeringar
Silumin
Presslätt
Provstavsverktyg
Mekaniska egenskaper
Värmebehandling
Metallografi
Mikrostruktur
Porhaltsmätningar
Brottförlängning
Duktilitet
Sträckgräns
T4, T5, T6, F


