
HÖGPRESTERANDE GJUTNA 
ALUMINIUMKOMPONENTER - 

HPACC
SAMMANFATTNING
Projektet är en fortsättning och avrapportering av 3 års G-projekt inom HPACC.
Arbetet fokuserade initialt på ökad hållfasthet / seghet hos kommersiella Al-Si-legeringar vid förhöjda temperaturer resp.  
RT. En litt-studie visade hur man genom legeringstillsatser och  anpassade legeringar kan nå mycket  goda egenskaper. 
Detta användes också vid Triple-A ansökan.
I G-projekt har utgångspunkten varit att åstadkomma bättre egenskaper hos konventionella legeringar, både genom att 
minimera defekter med förbättrad ingjutsteknik och genom optimerad legering. En ny provstavsmodell togs fram i två 
versioner; med bra resp. mindre bra ingjutssystem och sandformar gjordes med 3D-skrivare. Dragprovning gav oväntat 
liten skillnad mellan varianterna. I arbetet med förbättrad duktilitet studerades en legering från litteraturen, där Cr till viss 
del ersatt Mg.  AlSi7Mg med/utan Cr-tillsats tillverkades i en gradientugn, där kontrollerad stelning minimerar defekter. 
Resultatet visar att Cr-tillsatsen gav en ganska liten ökning av  segheten, men markant lägre hållfasthet.
Under våren -17 görs ett ex-jobb tillsammans med JU för att utveckla Al-Si-legeringar (med hög Si) för 
högtemperaturapplikationer (200-250 ° C).

PROJEKT MÅL OCH INLEDNING
Användningen av lättmetaller har ökat bl.a. inom transportindustrin. 
Fördelar är minskad vikt och enkel återanvändning vilket båda ger minskad 
energianvändning. 
Baserat på sina goda kombinationer av mekaniska egenskaper och gjutbarhet, 
har användningen av Al-Si-gjutlegeringarna ökat inom bil- och flygindustrin. 
På grund av variationer i egenskaper, speciellt i duktilitet och utmattning, och 
begränsade högtemperaturegenskaper, så används aluminiumgjutgods sällan 
i kritiska tillämpningar. Syftet med arbetet inom HPACC har varit att förbättra 
duktilitet vid både RT och i värme och att förbättra varmhållfastheten vid 200-
250C. Arbetet kommer att inriktas på legeringsutveckling baserat på Al-Si-
serien för att producera legeringar som är lämpliga för höga temperaturer.
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RESULTAT
Målet har varit att åstadkomma bättre egenskaper hos konventionella 
legeringar, både genom att minimera defekter med förbättrad ingjutsteknik 
och genom optimerad legering. HPACC har kompletterat Triple-A-projektet.
• Resultaten blev oväntade, då ingjutsystemets utformning inte alls påverkade 
de mekaniska egenskaperna som förväntat, utan den dominerande faktorn 
var smältans renhet. 
• Den optimerade legeringen med Cr-tillsats uppnådde en hög förlängning,  
men nådde inte målvärdet för sträckgräns.
• HPACC ledde vidare till Vinnova-projektet Triple-A , där varmhållfastheten 
undersöktes hos nya och modifierade legeringar.
I ett pågående ex-jobb (VT -17) , undersöks kisels inverkan på 
högtemperaturegenskaper upp till 13-14 % Si, baserat på Al-Si-serien.

PROJEKTUTFÖRARE

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