Analiza aliajului 319TO
1. Introducere
Aliajul face parte din seria 3xx, conform ANSI (NADCA), fiind foarte folosit la turnarea
gravitaţională dar şi sub presiune datorită caracteristicilor excelente de turnare şi a rezistenţei sale
ridicate. De asemenea proprietăţile fizico-mecanice deosebite atât la temperatura ambiantă cât şi la
temperaturi ridicate, pot fi îmbunătăţite prin tratament termic [1].
Sunt folosite pentru obţinerea carterelor de motoare auto, galeriile de admisie şi chiulase.
Pistoanele auto sunt, de asemenea, produse din aliaje 3XX.
Aliajul 319TO are ca principale elemente de aliere siliciul, cuprul, magneziul, zincul,
manganul şi titanul, iar fierul reprezintă impuritate.
Cuprul până la 5% in aliajele Al-Si măreşte apreciabil duritatea, rezistenţă la rupere şi
limita de curgere, îmbunătăţind şi prelucrabilitatea prin aşchiere [2]. Cantitatea de cupru care nu se
dizolvă în aluminiu se va găsi sub formă de CuAl2, iar în prezenţa magneziului, sub forma
compusului Cu2Mg8Si6Al5.
Magneziul este cel mai important adaos în siluminuri deoarece măreşte rezistenţa acestora.
El formează cu siliciul compusul Mg2Si, iar în prezenţa cuprului - Cu2Mg8Si6Al5; solubilitatea
acestor compuşi în aluminiu depinde de temperatură, ceea ce permite durificarea lor prin tratament
termic. În lipsa cuprului, cobaltului, cromului, manganului, molibdenului sau nichelului la
conţinuturi mari de fier se formează FeMg3Si6Al8.
Nichelul în siluminuri favorizează îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice, refractaritatea şi
micşorează coeficientul de dilatare, fiind recomandat în special pentru aliajele destinate turnării
pistoanelor.
Cromul adăugat în cantităţi sub 0,5% îmbunătăţeşte refractaritatea şi rezistenţa la coroziune
a siluminurilor, iar dacă este prezent fierul, modifică forma constituenţilor, ameliorând
caracteristicile mecanice la temperatura mediului ambiant.
Cromul şi nichelul de asemenea neutralizează efectul fierului prin formarea combinaţiei
AlCuFeNi ca urmare a dizolvării nichelului în Cu2FeAl7 sau în (CuFe)Al6, precum şi prin
dizolvarea cuprului şi fierului în faza Ni2Al3. S-a constatat că la un conţinut de 1% Fe, rezilienţa
siluminului se micşorează de 4÷5 ori, iar alungirea relativă de 3 ori. Pentru aliajele din acest sistem
cu conţinut mare de siliciu, creşterea conţinutului de fier cu câteva zecimi de procente măreşte puţin
fluiditatea fără a influenţa vizibil celelalte proprietăţi, pe când în siluminurile cu conţinut mai scăzut
de siliciu, acţiunea fierului este inversă. Fierul, deci, reprezintă în multe situaţii o impuritate
nedorită în aliajele cu baza de aluminiu; cu toate acestea, atunci când este imposibilă eliminarea sa
(folosirea metalelor vechi şi a deşeurilor în încărcătură), o solidificare rapidă a piesei turnate
permite ca fazele bogate în acest element să se repartizeze avantajos în structură.
Fierul şi siliciul, conform diagramei de echilibru ternar Al-Si-Fe, duc la apariţia fazelor a(Fe2SiAl8) care precipită direct din lichid, are o reţea tetragonală şi cristalizează schematic (litere
chinezeşti) şi b-(FeSiAl5) care cristalizează în sistemul rombic şi se separă sub formă de plăcuţe sau
acicular. Aceşti compuşi influenţează puternic plasticitatea, mergând până la fragilitate. Influenţa
negativă a fierului poate fi diminuată prin mici adaosuri de Mn, Cr, Ti, Co etc. Din această cauză,
fierul prezent ca impuritate în aliajele binare Al-Si este limitat la maximum 1%.
Manganul leagă fierul într-un compus de forma (FeMn)3Si2Al15, care nu influenţează
negativ caracteristicile siluminurilor.
Manganul este de regulă prezent în siluminuri pentru a neutraliza influenţa negativă a
fierului pe care îl leagă aşa cum am văzut sub forma unui compus cuaternar mai greu fuzibil, mai
puţin dăunător pentru proprietăţile materialului metalic.
Există un anumit raport convenabil între conţinutul de fier şi mangan în aliajele de aluminiu.
La un adaos de mangan de sub 0,02%, acţiunea sa asupra fierului este neînsemnată. Este indicat ca
la 0,3÷0,6% Fe cantitatea de mangan să fie de minimum 0,3%, efectul său fiind maxim. În cazul în
care conţinutul de fier este mai mare de 0,6% Fe, acţiunea manganului este mai redusă dacă nu este
corelat cu răcirea rapidă în timpul turnării.

În aliajele AlSi9Cu3 de exemplu, s-a constatat că pot să se formeze trei compuşi complecşi,
în funcţie de raportul între mangan şi fier. Pentru îmbunătăţirea proprietăţilor acestor aliaje şi pentru
evitarea segregaţiei se recomandă să se respecte următoarea relaţie:
Fe % + 2 Mn% + 3 Cr% = 1,3÷1,8 (sludge factor – SF)
Fosforul, în cantităţi de 0,01÷0,03%, în siluminurile hipereutectice permite finisarea
granulaţiei, evitând apariţia în structură a cristalelor grosolane de siliciu secundar.
Titanul, borul şi cadmiul - acţionează pozitiv asupra caracteristicilor mecanice atât la
temperaturi normale cât şi la temperaturi înalte, ca urmare a acţiunii lor de finisori ai structurii şi, în
unele situaţii, de degazanţi.
Stibiul în aliajele din sistemul Al-Si conduce la realizarea efectului de finisare ca urmare a
faptului că apare compusul AlSb care poate să îndeplinească rolul de centru de germinare, mai ales
dacă acesta este adăugat în proporţie de 0,1÷0,25% Sb.
Zincul intră în soluţia solidă pe care o durifică, contribuind alături de alte elemente de aliere
la îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice.
Compoziţia chimică solicitată de client şi cea nominală a şarjei [3]
Elem.

Si Fe Cu Mn Mg Cr

Zn Ni Ti

Pb

Sn

Ca Sr

P Cd Na Li B Bi Sb

chimice
3,00 0,305 0,35

0,40

0,08

0,001

0,0001

0,0001

0,0017

0,0142

0,0000

0,100

0,0050

0,0005

0,0300

0,0030

0,0050

0,0007

maxim 8,70 0,47 3,50 0,337 0,450,03 0,60 0,30 0,12 0,10 0,10 0,002

0,0015

8,552 0,438 3,256 0,318 0,373 0,018 0,483 0,019 0,108 0,026 0,014 0,0018

0,0197

nominal

0,025

0,010

minim 8,00

Temperatura de început de solidificare şi densitatea aliajului 319 TO
Densitatea, g/cm3

Temperatura de solidificare
564oC

Aer

2,684

ID

Aer

2,678

ID

Vid

2,618

2,5

Vid

2,670

0,3

SF319TO = Fe % + 2 Mn% + 3 Cr% = 0,438 + 2∙0,318 + 3∙0,018 =
SF319TO = 0,438 + 0,636 + 0,054

SF319TO = 1,128

2. Consideraţii teoretice
2.1. Sistemul Al–Cu–Fe–Mn

Această diagramă de fază ajută la analiza influenţei impurităţilor de fier în compoziţia fazică
a aliajelor Al-5% Cu, cu siliciu în concentraţii scăzute [4, 5]. De asemenea, este cheia pentru analiza
tuturor diagramelor de fază cu 5 elemente cu conţinut de Mn.
Nu există faze cuaternare în colţul Al a diagramei de fază Al-Fe-Cu-Mn. Cu toate acestea,
deoarece fazele Al6Mn şi Al6(FeCu) sunt izomorfe, ele pot forma soluţii solide continue notate cu
(AlCu)6(FeCuMn)[1].
Figura 1 oferă date cu privire la suprafeţele de solidificare (a) şi distribuirea de domenii de
fază în stare solidă (b) în colţul Al din diagrama de fază Al-Fe-Cu-Mn. În plus faţă de reacţiile cu
trei sau patru faze în acest sistem cuaternar, există, de asemenea, două reacţii cu cinci faze nonvariante:
L Þ (Al) + Al2Cu + Al7FeCu2 + Al12CuMn2
(T > 537◦C, 31–33%Cu, <0.5%Fe, <0.5%Mn, vezi punctul J în figura 1.a)
L + (AlCu)6(FeCuMn) Þ (Al) + Al7FeCu2 + Al12CuMn2
(T < 587◦C, 15–20%Cu, <1%Fe, <1%Mn, vezi figura 1.a)
Trebuie, de asemenea, menţionat faptul că linia monovariantă FD (figura 1a) schimbă
caracterul de eutectic de la punctul F: (L Þ (Al) + Al3Fe + Al6Mn) la peritectic în punctul D: (L +
Al3Fe Þ (Al) + Al6(FeCu)). Constituentul (AlCu)6(FeCuMn) are compoziţie chimică 7,76% Cu,
0,75% Mn şi 1,5% Fe. Parametrii reţelei cristaline au următoarele valori: a = 0,7473 nm, b = 0,6452
nm, c = 0,8794 nm [4, 5]. Acestea sunt în concordanţă cu parametrii reţelelor cristaline ale
compuşilor Al6Mn şi Al6(FeCu).

Figura 1. Diagrama de fază Al-Cu-Fe-Mn:
(a) diagrama politermală şi (b) distribuţia domeniilor de fază în stare solidă în colţul Al
2.2. Sistemul Al–Cu–Fe–Si

Această diagramă oferă posibilitatea de a analiza corect compoziţia fazică a aliajelor Al-Si
cu Mg atunci când Mg este în concentraţie scăzută. Spre deosebire de multe alte diagrame de fază
cuaternare, sistemul Al-Fe-Cu-Si a fost studiat în detaliu, iar acest lucru ajută pentru a face unele
evaluări cantitative importante.
Aliajele din acest sistem nu conţin faze cu patru componente. (Al) poate fi în echilibru cu
faze precum Al2Cu, Al3Fe, Al7FeCu2, Al6(FeCu), Al8Fe2Si, Al5FeSi şi (Si)[4, 5]. Figura 2 reprezintă
distribuţia de domenii de fază în stare solidă (a) şi, de asemenea, proiecţia suprafeţei lichidus (b).
Reacţiile non-variante cu cinci faze, care pot apărea în sistemul Al-Fe-Cu-Si, sunt descrise în
tabelul 1[4, 5].
Tabelul 1. Reacţiile non-variante cu cinci faze din sistemul Al–Fe–Cu–Si[4, 5]
Reacţiile de transformare de fază

T,

Concentraţia elementelor în lichid, (%)

(◦C)

Cu

Fe

Si

L + Al3Fe Þ (Al) + Al6(FeCu) + Al8Fe2Si

612

13.7

1.4

0.65

L + Al6(FeCu) Þ (Al) + Al8Fe2Si + Al7FeCu2

607

15.2

1.3

0.7

L + Al8Fe2Si Þ (Al) + Al5FeSi + Al7FeCu2

579

16.7

0.8

3.2

534

27.5

0.35

4.1

L Þ (Al) + (Si) + Al2Cu + Al5FeSia

525

26.2

0.4

5.5

L Þ (Al) + (Si) + Al2Cu + Al7FeCu2a

520

26.0

0.5

6.5

L + Al7FeCu2 Þ (Al) + Al2Cu + Al5FeSib
L + Al5FeSi Þ (Al) + (Si) + Al7FeCu2b

Notă: Ambele variante ale acestei reacţii pot fi găsite în literatura de specialitate. Ea depinde într-un mod complex pe
poziţiile reciproce ale punctului eutectic cuaternara, transformarea peritecticăb cu cinci faze şi, de asemenea, cu privire
la natura fazelor formate în conformitate cu reacţia eutecticăa - Al5FeSi sau Al7FeCu2. Noi credem că varianta
prezentată în tabelul 1 este corectă.

Noi credem că varianta acestei diagrame de fază prezentată în referinţa [4, 5] este cea mai
corectă. Cu toate acestea, există şi alt punct de vedere [4, 6], în care se consideră că reacţiile nonvariante cu cinci faze care poate avea loc sunt următoarele:
L + Al3FeSi Þ (Si) + Al7FeCu2 + Al8Fe2Si (620◦C)
L + Al4FeSi2 Þ (Si) + Al2Cu + Al7FeCu2 (567◦C)
L Þ (Al) + (Si) + Al2Cu + Al7FeCu2 (520◦C)
Conform referinţei [4, 5], solubilitatea cuprului în (AlFeSi) şi a siliciului în (AlFeCu) nu
depăşeşte 1%. Cu toate acestea, în conformitate cu referinţa [4, 6], compoziţia particulelor
constituente formate în aliajele de Al cu (0-10%)Fe, (25%)Cu şi (0-11%)Si este un indiciu clar de
solubilitate ridicată a cuprului în faza Al8Fe2Si. Parametrii reţelei cristaline au următoarele valori: a
= 1,245 nm şi c = 2,459 nm.

Figura 2. Diagrama de fază Al-Cu-Fe-Si:
(a) diagrama politermală şi (b) distribuţia domeniilor de fază în stare solidă în colţul Al
2.3. Sistemul Al–Fe–Mn–Si
Această diagramă de fază este importantă pentru înţelegerea efectului modificator al Mn
asupra morfologiei particulelor cu conţinut de Fe în aliajele din seria 3xx, mai ales în faza Al5FeSi.
Topologia generală a diagramei de fază Al-Fe-Mn-Si este încă un subiect de discuţii. Divergenţele
sunt în mare parte în jurul existenţei sau absenţei unei faze cuaternare. O presupunere a fost făcut
mai de mult şi anume că compuşii Al8Fe2Si şi Al15Mn3Si2 pot forma soluţii solide continue. Ulterior
această ipoteză a fost abandonată, deoarece acestea cristalizează în sisteme diferite, hexagonal şi,
respectiv cubic.
Astăzi se admite că există o gamă largă de omogenitate pe baza compusului Al15Mn3Si2,
care se extinde în zona Al-Fe-Si din tetraedrul de concentraţii (figura 2). Conform referinţei [4, 5],
manganul din acest compus ternar este substituit cu fier până la 31% Fe, 1,5% Mn şi 8% Si, în timp
ce gama largă de omogenitate este tratată ca formarea fazei cuaternare Al15(FeMn)3Si2. Tabelul 2
prezintă reacţiile de fază non-variante care pot avea loc în sistemul Al-Fe-Mn-Si pentru această
distribuire a domeniilor de fază, în concentraţii de până la 12% Si, 1% Fe şi 2% Mn [4, 5].
Tabelul 2. Reacţiile de fază non-variante care pot avea loc în sistemul Al–Fe–Mn–Si[4, 5]
Reacţiile de transformare de fază

Simbola

T (◦C)

Concentraţia elementelor
în lichid, (%)
Si

Fe

Mn

L + Al3Fe + Al6(FeMn) Þ (Al) + Al15(FeMn)3Si2

J

648

1.75

2.0

0.35

L + Al3Fe Þ (Al) + Al8Fe2Si + Al15(FeMn)3Si2

K

627–632

3–5

2–0.5

<0.2

L + Al8Fe2Si Þ (Al) + Al5FeSi + Al15(FeMn)3Si2

L

597–607

5–10

1–2

0.1–0.5

L + Al5FeSi Þ (Al) + (Si) + Al15(FeMn)3Si2

M

575

11.7

0.6

0.2

a

a se vedea figura 2.
Pe de altă parte, autorii [4, 6, 7, 8] susţin că, în aliaje care conţin 10-14% Si, 0-3% Fe şi 0-

4% Mn, un alt compus cuaternar poate exista, care are formula chimică Al16(FeMn)4Si3. La rândul
său, acesta dă naştere la formarea unei secţiuni transversale cvasi-ternare Al - Al16(FeMn)4Si3 - Si.
Pe ambele laturi ale acestui secţiune transversale se pot forma două sisteme derivate: Al Al16(FeMn)4Si3 - Al5FeSi - Si (adiacent la partea Al-Fe-Si) şi Al - Al16(FeMn)4Si3 - Al12Mn3Si2 - Si
(adiacent la partea Al-Mn-Si). În plus, un sistem mai complex ar putea fi luat în considerare,
Al5FeSi - Al4FeSi2 - Al16(FeMn)4Si3 - Si, care există de mai jos 596◦C.
Conform referinţelor [2, 3, 4] următoarele reacţii de fază non-variantă pot avea loc la aliajele
care conţin 10-14% Si (tabelul 3). În cazul în care raportul dintre Mn şi Fe este egal cu 1,1,
solidificarea se va finaliza la 576◦C, iar sistemul va conţine în stare solidă faze precum (Al),
Al16(FeMn)4Si3 şi (Si). Pentru aliaje cu Mn/Fe < 1,1, solidificarea se va finaliza la 575◦C, cu
formarea în stare solidă a fazelor (Al), Al16(FeMn)4Si3, Al15Mn3Si2 şi (Si).
Tabelul 3. Reacţiile de fază non-variantă în sistemul Al–Fe–Mn–Si
Concentraţia elementelor în
Reacţiile de transformare de fază

lichid, (%)

T (◦C)
Si

Fe

Mn

L + Al4FeSi2 Þ (Si) + Al5FeSi+ Al16(FeMn)4Si3

596

-

-

-

L Þ (Al) + (Si) + Al16(FeMn)4Si3

576

12.4

0.36

0.40

L Þ (Al) + (Si) + Al5FeSi + Al16(FeMn)4Si3

574

12.3

0.65

0.29

L Þ (Al) + (Si) + Al15Mn3Si2 + Al16(FeMn)4Si3

575

12.4

0.17

0.52

Figura 3. Diagrama de fază Al-Fe-Mn-Si:
(a) diagrama politermală şi (b) distribuţia domeniilor de fază în stare solidă în colţul Al

Datele privind compoziţiile chimice ale fazelor intermediare care se pot forma în sistemul
Al-Fe-Mn-Si sunt prezentate în tabelul 4. Ar trebui reţinută solubilitatea nesemnificativă a Mn în
faza (AlFeSi) şi a Fe în (AlMnSi).
Conform referinţei [4, 5], soluţie solidă de fier din Al15Mn3Si2 are reţea cubică cu
parametrul "a'' în scădere odată cu creşterea conţinutului de Fe de la 1,265 nm (0% Fe) la 1,25 nm
(31,1% Fe). Faza cuaternară descoperit în referinţa [8] are reţea cubică cu feţe centrate cu
parametrul a = 1,252 ± 0,04 nm. Valorile apropiate ale parametrilor de reţea ale fazelor prezentate
în referinţele [4, 5] şi [8] nu oferă posibilitatea de a trage concluzii clare cu privire la varianta
corectă a diagramei de fază Al-Fe-Mn-Si.
Tabelul 4. Compoziţia chimică a fazelor intermediare din sistemul Al–Fe–Mn–Si[8]
Faza

Compoziţia
Si%

Fe%

Mn%

Al5FeSi

12.8–13.3

25.5–26.5

≤ 0.8

Al4FeSi2

25.3–26.4

25.9–27.8

≤0.8

Al15Mn3Si2

10.2–10.7

≤1.8

27.7–29.5

Al16(FeMn)4Si3

10.4–12.0

10.4–15.3

14.6–19.7

Recent 24 de aliaje din sistemul Al-Fe-Mn-Si au fost studiate în cadrul Programului
European de Cercetare Al-Fe-Mn-Si. Aceste aliaje au fost supuse unui tratament termic de călire la
550◦C timp de 12 săptămâni. Rezultatele obţinute în acest studiu a confirmat faptul că diagrama de
fază descrisă în referinţele [4, 5], în conformitate cu care orice compuşi cuaternari sunt absenţi şi
există o gamă largă de omogenitate a compusului Al15(FeMn)3Si2 (figura 4).
2.4. Diagrame de fază cu 5 componente
Datele experimentale existente cu privire la diagrame de fază cinci componente pe bază de
Al sunt foarte rare; aceste informaţii sunt în mare parte legate de aliajele de aluminiu comerciale.
Ca o regulă, aceasta este limitată la fazele descoperite şi se fac speculaţii cu privire la
posibilele reacţii în fază non-variantă. În cele mai multe cazuri, identificarea unor astfel de reacţii
de transformare de fază se bazează pe una sau două lucrări experimentale şi au caracter ipotetic.
Având în vedere că echilibrele propuse în sistemele quinare contrazic de multe ori
diagramele de fază ternare şi cuaternare, scopul nostru a fost de a identifica toate aceste contradicţii
şi să prezentăm o variantă mai potrivită de diagramă de fază. În acest sens am folosit o tehnică
originală de prognoză şi construcţie a diagramelor de fază cu cinci componente, care a fost aprobată
pentru un grup important de aliaje de aluminiu comerciale [9, 10, 11]. Ideea principală a acestei
metode este descrisă pe scurt mai jos.

Multe aliaje de aluminiu comerciale conţin, de regulă, câteva elemente de bază în asemenea
cantităţi încât, indiferent de concentraţiile altor componente, (Al) va fi în echilibru cu o anumită
fază cheie. De exemplu, în aliajele Al-Si de turnătorie această fază este (Si) iar în aliajele Al-Mg
această fază este Al8Mg5. Această observaţie ajută la simplificarea calculelor destul de mult
folosind tehnica ilustrată mai jos pentru aliajele din seria 3xx în care al doilea component de bază,
după aluminiul, este siliciul.
2.4. Sistemul Al–Fe–Cu–Mn–Si prezent în literatura de specialitate
Aceste sisteme de cinci componente reprezintă, de asemenea, un interes practic considerabil,
deoarece manganul intră în compoziţia chimică a multor aliaje de aluminiu industriale şi formează
diferite faze cu Fe, Si, Cu, Mg (Anexa 1).
Cu toate acestea, informaţiile cu privire la aceste sisteme sunt rare pentru a efectua analizele
noastre discutate mai sus. Din acest motiv, vă punem la dispoziţie doar o previziune a compoziţiei
de fază în stare solidă.
În concordanţă cu diagramele cuaternare Al–Fe–Mn–Si, Al–Fe–Cu–Si, şi Al–Cu–Mn–Si,
(Al) şi (Si) pot fi în echilibru doar cu 3 faze - Al2Cu, Al5FeSi şi Al15Mn3Si2 - corespunzătoare cu
una sau două din reacţiile non-variabile de mai jos:
L + Al5FeSi Þ (Al) + (Si) + Al2Cu + Al15(FeMn)3Si2
L Þ (Al) + (Si) + Al2Cu + Al5FeSi + Al15(FeMn)3Si2
Distribuţia domeniilor de fază, în domeniul general al aliajelor comerciale 3xx de turnătorie
se caracterizează printr-o gamă foarte largă de omogenitate Al15(FeMn)3Si2 (figura 4).
Mai trebuie menţionat faptul că există şi alte opinii, şi anume că (Al) şi (Si) trebuie să fie în
echilibru cu faza Al7FeCu2 şi nu cu faza Al5FeSi, ceea ce corespunde transformării eutectice:
L Þ (Al) + (Si) + Al2Cu + Al7FeCu2 + Al15(FeMn)3Si2
În sistemele cuaternare Al–Fe–Cu–Mn, Al–Fe–Cu–Si şi Al–Cu–Mn–Si, (Al) şi Al2Cu pot fi
în echilibru cu următoarele faze: (Si), Al7FeCu2, Al20Cu3Mn2, Al5FeSi şi Al15Mn3Si2, care implică
existenţa următoarelor 3 transformări în care sunt implicate 6 faze în domeniul aliajelor Al–Cu :
L Þ (Al) + Al2Cu + Al7FeCu2 + Al20Cu2Mn3 + Al15(FeMn)3Si2
L + Al7FeCu2 Þ (Al) + Al2Cu + Al5FeSi + Al15(FeMn)3Si2
L + Al5FeSi Þ (Al) + (Si) + Al2Cu + Al15(FeMn)3Si2
Aceste reacţii non-variabile diferă de cea prezentată mai sus. Diagrama de fază
corespunzătoare transformărilor de mai sus este redată în figura 4 în ipoteza echilibrului dintre
Al7FeCu2 şi Al15(FeMn)3Si2.

Figura 4. Diagrama de fază Al-Fe-Cu-Mn-Si(distribuţia domeniilor de fază în stare solidă):
(a) în domeniul aliajelor Al-Si şi (b) în domeniul aliajelor Al-Cu
D. Apelian [1] precizează că manganul (Mn) şi / sau cromul (Cr), singure sau în combinaţie,
modifică morfologia fazei bogate în fier Al5FeSi (figura 5a) din forma sa tipică aciculară sau
plăcuţe într-o structură cubică Al15(MnFe)3Si2 (figura 5b), care este mai puţin dăunătoare pentru
proprietăţile mecanice (ductilitate). În “Designations and Chemical Composition Limits for
Aluminum Alloys in the Form of Castings and Ingot” (Denumiri şi limite de compoziţie chimică
pentru aliaje de aluminiu turnate sub formă de piese şi lingouri) se precizează, pentru aliajul 356.1,
următoarele: "În cazul în care procentul de fier depăşeşte 0,45%, conţinutul de mangan nu poate fi
mai mic decât 1/2 din % Fe.
Ca şi la compusul Al5FeSi, concentraţia şi dimensiunile fazei Al15(MnFe)3Si2 sunt
influenţate de procentele fiecărui element din compoziţia aliajului dar şi de viteza de solidificare.
Concentraţii mai mari de fier, mangan şi/sau crom sunt tolerabile la viteze mai mari de solidificare.

(a)

(b)

Figura 5. Microstructură caracteristică pentru compusul Al5FeSi, sub formă de plăcuţe (a) şi sub
formă de blocuri Al15(MnFe)3Si2

Eva Tillová ş.a. prezintă, în referinţa [12], structura compuşilor Al5FeSi şi Al15(MnFe)3Si2,
după un atac chimic de profunzime cu H2SO4. Prin microscopie electronică sunt puse în evidenţă
caracteristicile structurale deosebite ale acestor compuşi.

Figura 6. Morfologia compusului Al5FeSi

Figura 7. Morfologia compusului Al15(MnFe)3Si2

Figura 8. Morfologia compusului Al15(MnFe)3Si2 cristalizat în sistemul cubic (sludge phase)
Microduritatea tuturor fazelor intermetalice observate a fost măsurată, valorile
microdurităţilor sunt indicate în tabelul 5. Este evident că siliciul eutectic, fazele bogate în Fe Al5FeSi şi Al15(FeMn)3Si2 sunt cele mai dure.
Tabelul 5. Microduritatea Vickers şi compoziţia chimică a compuşilor intermetalici
Compus intermetalic

HV 0,01

Compoziţia chimică, % greutate
Al

Mg

Si

Fe

Cu

Mn

Al15(FeMn)3Si2

483

61

-

10,3

13,4

2,6

13,6

Al5FeSi

1475

67,7

-

16,5

15,8

-

-

Al2Cu

185

53,5

-

-

-

42,2

-

Al-Al2Cu-Si

280

53

4,5

14,8

-

18,5

-

Si

1084

-

-

99,5

-

-

-

În alte studii prezente în literatura de specialitate [13] s-a studiat influenţa anumitor
elemente (aditivi) şi a tratamentului termic asupra morfologiei compuşilor intermetalici cu efect
nociv asupra proprietăţilor mecanice.
Tabelul 6. Compoziţiile chimice ale aliajelor studiate [13]
Notaţia aliaj

Si

Cu

Mg

Fe

Mn

Sr

Ti

Al

Mn/Fe

S.F.

A

10.92 2.138 0.373 0.429 0.471

0.030 0.22

rest

1.096

1.37

B

10.87 2.092 0.325 0.848 0.801

0.030 0.20

rest

0.944

2.45

C

10.93 2.128 0.333 0.980 0.482

0.030 0.26

rest

0.492

1.95

Figura 9. În imaginea de electroni retroimprăştiaţi se pun în evidenţă compuşii fierului:
a) şi b) pentru compoziţia A; c) şi d) pentru compoziţia B;
e) şi f) aliajul C turnat şi după tratament termic de punere în soluţie (tabelul 6) [13].

Figura 10. Morfologia compusului Al15(FeMn)3Si2 pusă în evidenţă prin microscopie optică
(a - poliedrică), SEM (b - poliedrică), (c, d – scriere chinezească, d – columnară)
şi spectrul EDS (e)[14], într-un aliaj 6082
Tabelul 7. Compoziţiile chimice ale aliajelor studiate [14, 15]
Notaţia aliaj

Si

Cu

Mg

Fe

Mn

Zn

Cr

6082 [14]

1,2

0,08

0,78 0,33 0,50 0,05 0,08

Ti

Ni

Pb

Sn

Al

-

-

-

-

rest

0.002

1 [15]

11.59 0.02

0.37 1.16 0.29 0.01 0.002 0.02 0.02

<0.005

rest

2 [15]

11.49 0.02

0.35 1.08 0.50 0.03 0.002 0.02 0.03 <0.005 <0.005

rest

Figura 12. Imagini de microscopie optică ale
aliajului 1 turnat (probe prelevate de la 30 mm
de baza matriţei) [15] – fisură sinuoasă în
compusul b-Fe

Figura 11. Imagine SEM de electroni
retroîmprăştiaţi (a) şi microstructuri optice
(b, c) ale aliajului 1 turnat, cu punerea în evidenţă
a compuşilor primari
a-Fe şi b-Fe fisuraţi[15]

a)

b)
Figura 13. Microstructuri optice (probe

Figura 14. Microstructuri optice (probe prelevate

prelevate de la 30 mm de baza matriţei) ale

de la 70 mm de baza matriţei – a; probe prelevate

aliajului 1 turnat, cu punerea în evidenţă a

de la 30 mm de baza matriţei – b) ale aliajului 2

compuşilor b-Fe ramificaţi şi/sau fisuraţi,

turnat, cu punerea în evidenţă a compuşilor b-Fe

asociaţi cu porozitate gazoasă [15]

fisuraţi, asociaţi cu porozitate gazoasă [15]

3. Studiul aliajului 319TO produs de SC AS METAL SA
Atât în literatura de specialitate cât şi în caietele de sarcini pentru producători sunt precizate
anumite limite ale morfologiei compuşilor a-Al5FeSi şi b-Al15(FeMn)3Si2. De asemenea sunt
stabilite limite/intervale pentru valoarea coeficientului de decantare (sludge factor - SF), care face
referire la concentraţiile fierului, manganului şi cromului în aliajul analizat sau în alte aliaje din
sistemul Al-Si-Cu cu diferite concentraţii de Fe, Mn, Mg etc.

În caietul de sarcini de la client sunt prezentate microstructuri în care există compuşi ai
fierului sub formă de ace sau blocuri (poliedre), la dimensiuni acceptate şi dimensiuni neacceptate
[16].

Figura 15. Forme de segregare nepermise pentru

Figura 16. Segregare nepermisă sub formă de

compuşii Fe-Mn [16]

ace a compuşilor AlFeMnSi [16]

În figura 17 sunt prezentate microstructuri optice din aliajul studiat, probele fiind prelevate
la 30 mm de baza lingoului, conform specificaţiilor. Se poate observa lipsa compuşilor menţionaţi
anterior, dimensiunile găsite fiind de ordinul zecilor de microni. Concluzia este că la SF determinat
prin calcul şi veteze de răcire a lingourilor practicate la AS METAL SA, compuşii a-Al5FeSi şi bAl15(FeMn)3Si2 nu prezintă morfologii care să contravină caietului de sarcini.
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