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SAMENVATTING

Sinds enkele jaren is men op verscheidene plaatsen bezig geschikte methoden te vinden om

aluminium-schroot te hergebruiken. Een van de toegepaste methoden is een snelstollingsproces

d.m.v. het flitsgieten van een aluminium-Iegering. Dit snelstollingsproces geeft interessante

nieuwe legeringen met andere materiaaleigenschappen dan het uitgangsmateriaal. Ret probleem

is dat over deze materiaaleigenschappen nog niet zoveel bekend is.

Om hier meer over te weten te komen, heb ik voor 4 van deze geflitsgiete Al-Si (17-22 wt% Si)

legeringen proeven uitgevoerd bij verhoogde temperaturen. Deze proeven bestaan uit:

Achterwaartse hulsextrusie-, wrijvings- en trekproeven.

De resultaten hiervan heb ik vergeleken met de al in de literatuur aanwezige gegevens. Rieruit

blijkt dat hypereutectische Al-Si-legeringen, vervaardigd via snelle stolling, duidelijk betere

eigenschappen vertonen t.a.v. de omvormbaarheid, ductiliteit en verspaanbaarheid dan

hypereutectische Al-Si-legeringen, vervaardigd volgens het conventionele gietproces. Via snelle

stolling kan men veel fijnere silicium-deeltjes uniform verspreiden in het aluminium dan bij het

gieten. Dit levert een verbetering van de eigenschappen op.

Dit heeft als consequentie dat voor snelgestolde hypereutectische Al-Si-legeringen nieuwe

toepassingsmogelijkheden gecreeerd worden. Denk hierbij aan het gebruik van zuigers,

drijfstangen, robotonderdelen etc.. Ret is daarom van groot belang welk materiaalgedrag deze

legeringen vertonen in verschillende temperatuurgebieden, om zo de toepasbaarheid te

onderzoeken.
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1. INLEIDING

De afgelopen jaren wordt er door de industrie in toenemende mate gebruik gemaakt van

aluminium. Mede hierdoor wordt het hergebruik van aluminium steeds belangrijker. Ook vanuit

het gezichtspunt van energiebesparing is recycling van aluminium belangrijk. Bij het produceren

van het zogenaamde "primaire" (nieuwe) aluminium uit bauxiet is aan energie ongeveer 20 kWh

nodig voor elke kg AI. Ret terugwinnen van Al uit schroot vereist slechts ongeveer 5% van dit

energieverbruik. Rieruit blijkt dat het produceren van zogenaamde "secundaire" aluminium

legeringen uit schroot, naast voordelen voor het milieu, denk aan minder afval en een lager

energieverbruik, ook economisch gezien een groot voordeel oplevert en daarom als zeer

aantrekkelijk beschouwd mag worden.

Bij hergebruik van aluminium wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten aluminium

schroot: AI-schroot dat tijdens de produktie wordt verkregen (primair schroot) met een bekende

chemische samenstelling en hierdoor direct hergebruikt kan worden en het zogenaamde

secundaire AI-schroot verkregen uit goederen die door de gebruikers afgedankt zijn, zoals

sloopauto's en stadsafvaI. Van dit secundaire schroot is niet zonder meer de chemische

samenste111ing bekend. Ret bevat grote hoeveelheden legeringselementen en onzuiverheden.

Bij het secundaire AI-schroot zijn de traditionele metallurgische zuiveringsmethoden, zoals

gebruikt bij de terugwinning uit AI-schroot voor kneedlegeringen, niet goed meer toepasbaar. Er

zijn daarom nieuwe processen en technologieen nodig om dit schroot in bruikbare produkten om

te zetten. Een van die technologieen die dit probleem op kan lossen is het zogenaamde flitsgieten.

Bij dit proces van snelle stolling verkregen nieuwe produkten hebben een groter

toepassingsgebied doordat ze betere materiaaleigenschappen bezitten dan produkten vervaardigd

volgens het conventionele proces.

In mijn onderzoek heb ik experimenten uitgevoerd met Al-Iegeringen, geproduceerd door het

flitsgieten van AI-schroot, met een hoog percentage Si als legeringselement. Dit zijn zogenaarnde

hypereutectische AI-Si-Iegeringen. Deze experimenten zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen

4



in het materiaalgedrag van hypereutectische AI-Si-Iegeringen bij hoge temperaturen. Hoe meer

men hierover te weten komt, des te meer duidelijkheid ontstaat er over de mogelijke nieuwe

toepassingen van deze materialen. Zolang er namelijk nog onvoldoende gegevens bekend zijn

over een bepaald materiaal, zullen er nauwelijks toepassingen hiervan in de industrie

plaatsvinden. Met behulp van de gedane experimenten is er meer bekend geworden over het

materiaalgedrag van snelgestolde hypereutectische AI-Si-Iegeringen.
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2. LITERATUURSTUDIE

2.1. Snelle stolling van AI-Si-Iegeringen

De meest toegepaste produktievonnen van AI-Si-Iegeringen waarbij snelle stolling optreedt zijn:

a) Poeder metallurgie (Osprey proces) [1],

b) Flitsgieten.

In figuur 1 staan voor de genoemde methoden de te volgen proceswijzen uitgebeeld [2]. Op de

methode van het flitsgieten wil ik hier wat verder op in gaan omdat de gebruikte materialen bij

mijn experimenten allen volgens dit proces vervaardigd zijn.

P)~t!
.. :-~.;;-.-".

Figuur 1. Produktie van AI-Iegerillgen

via snelle stolling.

Figuur 2. Conventionele produktie van Al-legeringen.

Voordat ik verder inga op het proces flitsgieten, eerst iets meer over de produktie van conventio

nele Al-Iegeringen (zie figuur 2). De standaard kneedlegeringen worden meestal op semi-continue

wijze gegoten en daarbij direct afgekoeld zonder een vorm te gebruiken. Hierbij stolt het
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vloeibare Al door een waterstraal te richten op de stollende paal of plak. Vervolgens vindt

homogenisatie plaats waarna de paal of plak geextrudeerd of wanngewalst wordt. Aansluitend

hierop kan koud worden gewalst en een bepaalde warmtebehandeling worden toegepast om het

halffabrikaat te verkrijgen. Dit alles is alleen mogelijk bij lage concentraties aan

legeringselementen (1-4 gewichts %) en nog veellagere concentraties aan ongewenste elementen.

AI-gietlegeringen worden hierentegen door gieterijen gebruikt voor de produktie van

eindprodukten. Deze bevatten in de regel silicium als hoofdlegeringselement in concentraties van

6-12 gewichts %. Men gebruikt Si onder andere voor een goede vormvulling en vanwege zijn

goede navoedingseigenschappen. De hoeveelheid onzuiverheden die toelaatbaar is, wordt ten dele

bepaald door het toegepaste gietproces. Voor zowel Al-kneedlegeringen als AI-gietlegeringen

worden de eigenschappen van het eindprodukt be"invloed door het gebruikte gietproces en door

de chernische samenstelling van de legering.

Belangrijke verbetering van de materiaaleigenschappen wordt verkregen door het toepassen van

een proces, waarvan snelle stolling een belangrijk onderdeel is. Een van die processen is het

flitsgieten waarbij tijdens het snelle stolproces een AI-lint wordt geproduceerd van gesmolten AI.

De verschillende stappen die optreden tijdens het snelle stollingsproces· staan schematisch

weergegeven in figuur 3. Allereerst wordt een lint geproduceerd door het flitsgieten van

gesmolten AI. Tijdens het gieten van het vloeibaar metaal op een sneldraaiend koperen wiel

worden afkoelsnelheden bereikt van 106 °e/s. Om zulke hoge afkoelsnelheden te bereiken is het

noodzakelijk dat de dikte van het lint erg klein is. Denk hierbij aan een dikte van 50-100 pm en

een breedte van het lint van ongeveer 3 mm. Om dit lint te consolideren moet het in snippers

worden gesneden van een paar millimeter lengte. Vervolgells worden deze snippers, voor het

makkelijker hanteren, geperst in een vorm. Volledige consolidatie treedt op door een

vervonningsproces op hoge temperatuur zoals extrusie. Tellgevolge van de afschuivingskrachten

wordt de stabiele oxidelaag aan het oppervlak van het lint of de snippers afgestroopt en

homogeen verdeeld in het materiaal. Vervolgens sinteren de snippers aan elkaar en wordt een

volledig dicht materiaal verkregen. Tenslotte kan men op het produkt een warmtebehandeling

uitvoeren om de eigenschappen te optimaliseren. Ten gevolge van de microstructurele verfijning,

die door het flitsgieten is opgetreden, en de gunstigere morfologie van de intermetallische fasen
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in het metaal, wordt de taaiheid vaak aanmerkelijk verbeterd. Voor bepaalde legeringen is

superplastische vormgeving mogelijk geworden tengevolge van de zeer geringe korrelgrootte in

het materiaal. Het een en ander zal blijken uit de uitgevoerde experimenten.

IFlitsgieten I~" I Snijden Ii" Verdichten ,~ .. I Extrusie ~
~~._\'w,,,,,":u.u-;:,;;__~~" ~~_~y.{-wt-¥...~....:..,,-.,.; ~_ ..'.~~~~ ...:,;.&.:;..~~ .....6:"< .•~~

a b c

,
;

d

Figuur 3. Stroomschema van snelle stolling via flitsgieten.

2.2. ResuUaten uit de literatuur

2.2.1. Trekproeven

Uit de literatuur zijn voor twee hypereutectische Al-Si-legeringen resultaten b~kend voortkomend

uit trekproeven bij hoge temperaturen [3,4]. Deze snelgestolde Al-Si-legeringen zijn vervaardigd

volgens het poeder metallurgie proces. Voor de chemische samenstelling zie tabel 1.

Tabel 1. Chemische samenstelling van gebruik.-te AI-Si P/M legeringen (gewichts %).

legering J, Si Fe eu Mg Mn

1: 20,1 4,5 2,1 1,0 1,1

2: 20,0 0,3 3,1 1,3 -

De trekstaven, gebruikt in de proeven, zijn geproduceerd parallel aan de extrusierichting. In de

trekproeven wordt de breukspanning en breukrek als voIgt bepaald:
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<If = 4F/1td/ (1)

Ef = 2In(dJdf) (2)

waarbij F de belasting is, df de diameter van de trekstaaf bij breuk en ~ de oorspronkelijke

diameter van de trekstaaf. Figuur 4 laat de variatie van de breukspanning en de breukrek als

functie van de temperatuur zien voor legering 1 en weI voor twee verschillende reksnelheden. Uit

deze figuur blijkt dat bij de toename van de temperatuur boven de 150 °e, de breukspanning

sterk afneemt en de breukrek een sterke toename vertoont. Ook is hieruit af te leiden dat een

hogere reksnelheid een stijging van de breukspanning en een daling van de breukrek veroorzaakt.

•

a

~

o ~
~ ~

~ ~

.~ 1.5 f-----+----+--~-___80~_____:,f_-_____ia5 t:'l

0.. I I 10

en ! 1/3 I I

~ l..-r
lo It:'l I_~ !'e(

1o===1O~O~-----:2~OO~--:"30~O--¥,,:!O!,,-O----':==:.:,J500 0

Temperatuur (0C)

'2

~
S 30* r---_-----'c___+_,~

'-'

¥.5 ,------,-----r----,---,..------,

Figuur 4. Variatie van de breukspanning en de breukrek als functie van de temperatuur.

Voor legering 2 zijn trekproeven uitgevoerd tussen 300 °e en 400 °e met een constante

reksnelheid, varierend tussen 2,8 '10-4 sec·I en 5,6 '10.2 sec·I
• In figuur 5 staat de belasting als

functie van de verplaatsing voor verschillende temperaturen en voor een lage en een hoge

reksnelheid weergegeven. Hieruit blijkt dat variatie van de reksnelheid van grote invloed is op

de vloeispanning en de breukspanning.
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Verlenging

Figuur S. Kracht-weg krommen voor legering 2 bij verschillende temperaturen en snelheden van de trekbank: (a) 300

°C en 100 mm/min, (b) 400 °C en 100 mm/min, (c) 300 °C en 0,5 mrn/rnin, (d) 400 °C en 0,5 mm/min.

De reksnelheid wordt gegeven door:

£=d{ln(LlLo) }/dt ::= d{ (L-Lo)/Lo}/dt "" V/Lo (3)

met V is de snelheid van de trekbank, Lo is de oorspronkelijke lengte van de trekstaaf en L is

de momentane lengte van de trekstaaf.

Figuur 6 laat de vloeispanning, bij maximale belasting, als functie van de reksnelheid voor

verschillende temperaturen zien. Hierin komt duidelijk naar voren dat de vloeispanning gevoelig

is voor de waarde van de reksnelheid.
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Figuur 6. Verband tussen vloeispanning bij maximaie belasting en de reksnelheid bij verschillende temperaturen.

Bij trekproeven worden de volgende verbanden tussen de vloeispanning en de reksnelheid als

algemeen beschouwd:

(4)

(5)

met Al en A2 als temperatuurafhanke1ijke coefficienten, n de verstevigings-exponent en m de

reksnelheidsgevoeligheids-parameter. Deze laatste is als voIgt gedefinieerd:

m = (Blna/Blne) (6)

Voor berekende waarden van m bij verschillende temperaturen en reksnelheden zie tabel 2.
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reksnelheid s·t
II 5.6·10'"
• 5.6.10.3
.. 5.6.10.2

300 325 350 375 400 425

Temperatuur (OC)

Tabel 2. Reksnelheidsgevoeligheids-parameter m voor verschillende temperaturen en reksnelheden.

reksnelheid (sec-i) 300°C 350 °C 400°C

5,6'10-5 0,073 0,100 0,108

2,8 '10-4 0,075 0,110 0,126

5,6'10-4 0,072 0,114 0,124

5,6'10-3 0,073 0,113 0,134

2,8 '10-2 0,075 0,118 0,140

Hieruit blijkt dat de waarden van m voor deze hypereutectische AI-Si-Iegering aanmerkelijk hoger

zijn dan van de meeste andere Al-Iegeringen. Dit is mogelijk veroorzaakt door de fijnere

korrelgrootte in de structuur ten gevolge van het snelle stollingsproces. Ook ziet men dat m

toeneemt met toenemende temperatuur en reksnelheid.

Tenslotte staat in figuur 7 voor verschillende reksnelheden de vloeispanning, bij maximale

belasting, als functie van de temperatuur weergegeven. De krommen laten zien dat de spanning

sterk afneemt, in het gebied tussen 300°C en 400 °C, bij toenemende temperatuur.

140 r--------------...,
'2
p., 120

:5'6
tlIltlll 100
.s.g
§E 80

~B
'u' 60
~~
> e 40 r--~---"--"'---""""'--T---l

275

Figuur 7. Vloeispanning als funktie van de temperatuur bij verschillende reksnelheden.
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2.2.2. Achterwaartse hulsextrusie-proeven

Voor twee hypereutectische AI-Si-Iegeringen, geproduceerd volgens het poeder metallurgie

proces, zijn achterwaartse hulsextrusie-proeven uitgevoerd bij 450°C [5]. Zie tabel 3 voor de

samenstelling van de verschillende legeringen.

Tabel 3. Chemische samenstelling van de gebruikte AI-Si P/M legeringen ( gewichts % ).

legering Si Fe Ni Cu Mg Mn

A 20,2 0,5 - 3,4 0,5 0,7

B 19,8 4,6 2,0 <0,1 - -

De wanddikte van de geproduceerde hulsjes varieert van 1 mm tot 3 mm, afhankelijk van de

stempeldiameter. De hierbij opgetreden belastingen staan vermeld in tabel 4. Ret blijkt dat

hypereutectische Al-Si P/M legeringen zeer geschikt zijn voor achterwaartse hulsextrusie omdat

er in geen enkel geval scheuren op zijn getreden.

Tabel 4. Resultaten achterwaartse hulsextrusie-proeven.

wanddikte (mm) extrusieverhouding belasting leg.A (N) belasting leg.B (N)

3,0 2,0 - 39.200

2,5 2,3 - 75.460

2,0 2,8 - 90.160

1,5 3,6 58.800 95.060

1,0 5,3 79.380 >101.920

Uit figuur 8 blijkt nog duidelijker, dan uit de tabel, wat voor invloed de extrusieverhouding heeft

op de benodigde belasting.
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Figuur 8. Invloed extrusieverhouding op de belasting.

2.2.3. Wrijvingsproeven

Om defonnatieprocessen met succes uit te voeren, is het nodig de invloed va~ de wrijving op de

omvonnbaarheid te weten en de juiste smeenniddelen te kiezen met de laagste

wrijvingscoefficient [6]. Daartoe zijn er proeven uitgevoerd met vier verschillende smeermidde

len. Als testmateriaal is gebruik gemaakt van een hypereutectic AI-Si P/M legering (voor de

samenstelling van deze legering zie tabelllegering 1). Tijdens deze proeven is onderzoek gedaan

naar de invloed van de temperatuur, de reksnelheid en het soort smeermiddel op de

wrijvingscoefficient, daarbij gebruik makend van het samendrukken van een ring. De afmeting

van de ring is: 5 mm hoog, 7,5 mm binnendiameter en 15 mm buitendiameter. Voor deze

proeven zijn de volgende vier smeenniddelen gebruikt:

A) grafiet in minerale olie

C) MoS2

B) grafiet in water

D) borium nitride
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Figuur 9 laat een vergelijking zien tussen de vier verschillende smeermiddelen voor wat betreft

de optredende wrijvingscoefficient. De wrijvingscoefficient neemt bij aIle vier de smeermiddelen

toe met het toenemen van de temperatuur. De smeermiddelen van grafiet laten echter een lagere

wrijvingscoefficient zien dan MoS2 en borium nitride.

r "1
I I
I I
I I
I I
I I
I I, Ir-- .... I I ,..-- ,I I

r---' I , '-' I I
I I I I

I ,
I I I , I I
I I I I \--.
I I I I

r---' I_I

1

o

0.3

;:::l.

E
~ 0.2
!+=:
~
o
u
'"Ol)

.5;. o......,
'1:
~

ABC 0

Srneenniddelen

Figuur 9. Wrijvingscoefficient voor de verschillende srneenniddelen; sternpel-snelheid 0,067 rum sec· l
; (---) 480°C,

(-) 380°C.

FiguUf 10 laat de variatie zien van de wrijvingscoefficient als functie van de temperatuur voor

smeermiddelen met grafiet vergeleken met geen smeermiddel. Daaruit kan geconcludeerd worden

dat door toepassing van smeermiddel met grafiet de wrijvingscoefficient aanmerkelijk verlaagd

wordt tijdens het omvormen van Al-Si PIM legeringen bij temperaturen tot 450 °e. Voor hogere

temperaturen wordt de smerende werking van grafiet minder omdat er boven 450 °e oxidatie van

het grafiet optreedt.

Tenslotte laat figuur 11 de verandering van de wrijvingscoefficient als functie van de reksnelheid

zien. Hierbij is i = vlho, met v is de stempelsnelheid en hode oorspronkelijke hoogte van de ring.

Het blijkt dat de wrijvingscoefficient niet beYnvloed wordt door de reksnelheid.
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Figuur 10. Wrijvingscoefficient als functie van de Figuur 11. Wrijvingscoefficient als functie van de reksnelheid;

temperatuur voor grafiet en geen smeermiddeI. temperatuur 380 °e; smeermiddel grafiet in water.

2.2.4. Conclusies

Uit de resultaten van de experimenten, bekend uit de literatuur, kan geconcludeerd worden dat,

zoals uit de trekproeven naar voren komt, men bij hypereutectische AI-Si-Iegeringen de

gevoeligheid voor de reksnelheid zeker in acht moet nemen. Uit de hulextrusie-proeven komt naar

voren dat het toevoegen van Ni als legeringse1ement een duidelijke verbetering van de

omvonnbaarheid bij hoge temperaturen tot gevolg heeft Verder is het van belang dat men, wi!

men omvonnprocessen met succes uitvoeren, gebruik maakt van het juiste smeenniddel waardoor

de invloed van de wrijving op het proces zo klein mogelijk wordt.
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3. UITGEVOERDE EXPERIMENTEN

3.1. Trekproeven

Bij de door mij uitgevoerde trekproeven heb ik gebruik gemaakt van vier hypereutectische AI-Si

legeringen, vervaardigd door middel van snelle stolling via flitsgieten. De chemische

samenstelling van deze legeringen is gegeven in tabel 5.

Tabel s. Chemische samenstelling Al-Si-Iegeringen (gewichts %).

legering .l- Si Fe Cu Ni Mg

23 18,7 5,57 0,20 - -

25 17,7 4,83 0,02 2,20 0,03

26 17,0 0,46 3,58 2,26 0,02

27 21,7 0,62 3,42 2,60 0,30

De trekstaven hebben een diameter van 4 mm en een lengte van 30 mm. Er zijn trekproeven

uitgevoerd bij drie verschillende temperaturen: 350 °C, 400 °C en 430 °C. Om deze temperaturen

te bereiken wordt er, nadat de trekstaaf is ingeklemd, om de staaf een oven geplaatst. De trekstaaf

wordt van een thermo-koppel voorzien om zo de temperatuur nauwkeurig in de gaten te houden.

Op het moment dat eenmaal de gewenste temperatuur bereikt is, wordt deze nog ongeveer 15

minuten op dit niveau stabiel gehouden om er zo zeker van te zijn dat in de hele trekstaaf de

gewenste temperatuur bereikt is.

Door verschillende overbrengingen op de trekbank aan te brengen, kan men de proeven voor

verschillende snelheden van de trekbank uitvoeren. Aan de hand van deze snelheden zijn de

reksnelheden bepaald met behulp van formule (3). Dit levert de volgende waarden op voor de

reksnelheid (sec-I): 2,78'10-4; 1,38'10-3
; 1,16'10-2

; 6,60'10-2
• Op deze manier is het mogelijk

onderzoek te doen naar de reksnelheids-afuankelijkheid van deze materialen.
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Aan de trekbank is verder nog een schrijver gekoppeld waarop de opgetreden kracht als functie

van de verplaatsing weergegeven wordt. Na het uitvoeren van de proeven, heb ik de

vloeispanning bepaald bij een effectieve rek van 4% met behulp van de volgende formule:

(7)

Hierin is F de belasting bij een rek van 4%, te bepalen uit het kracht-verplaatsings diagram, en

d de diameter bij een rek van 4%, te bepalen met volume-invariantie (uit Lo' (IA1tdo2
) = L' (IA1td2

)

is d te bepalen). Voor de waarden van de vloeispanning, voor alle vier de materialen, bij

verschillende temperaturen en reksnelheden zie tabel 6.

Tabel 6. Vloeispanning bij een rek van 4% (N/mm2
),

23 E~ 2,78' 1,38" 1,16' 6,60' 25 e~ 2,78" 1,38' 1,16' 6,60'

T,!. lO-4s·1 1O.3s,1 1O,2s·1 10·2s·1 T,!. 1O-2s·1 1O,3s,1 1O.2s·1 1O,2s,1

350°C 62,94 87,64 119,94 152,54 350°C 89,98 121,74 154,24 187,9

400°C 37,55 49,82 72,47 105,79 400°C 50,92 65,88 97,07 132,2

430°C 26,68 34,00 49,82 83,98 430°C 32,27 41,71 65,29 99,2

26 £~ 2,78' 1,38' 1,16' 6,60" 27 £~ 2,78" 1,38' 1,16" 6,60'

T,!. lO-4s,1 1O.3s,1 1O,2s·1 1O.2s·1 T,!. 10-4
5

.1 1O,3s,1 1O,2s·1 10,2
8

,1

350°C 56,31 69,65 97,00 123,18 350°C 67,29 84,84 119,94 142,7

400°C 27,22 36,02 59,70 91,49 400°C 35,41 39,94 69,72 108,7

430°C 17,14 24,17 40,55 62,80 430°C 17,54 25,29 46,26 73,4

Vervolgens heb ik de vloeispanning voor de vier materialen uitgezet als functie van de

reksnelheid, zoals weergegeven in figuur 12. Aa!1 de hand hiervan en met behulp van formule

(6) heb ik de reksnelheidsgevoeligheids-parameter m bepaald (zie tabel 7).
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Figuur 12. Vloeispanning als functie van reksnelheid bij een rek van 4%.

Tabel 7. Reksnelheidsgevoeligheids-parameter ffi.

TJ- legering~ 23 25 26 27

350°C 0,1597 0,1314 0,1447 0,1406

400 °C 0,1877 0,1755 0,2239 0,2132

430°C 0,2062 0,2063 0,2383 0,2648

Uit deze tabel blijkt dat de waarden van m voor deze Al-Iegeringen hoger liggen dan voor de

meeste andere Al-Iegeringen.
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3.2. Achterwaartse hulsextrusie-proeven

Voor dezelfde materialen als vermeld in tabel 5, heb ik ook achterwaartse hulsextrusie-proeven

uitgevoerd. Mede met het oog op het feit dat uit eerder onderzoek al naar voren is gekomen dat

de beproefde legeringen veelbelovend zijn bij de toepassing als zuigermateriaal, zijn deze

hulsextrusie-proeven uitgevoerd. Hierbij heb ik de beschikking over proefstukjes met een

diameter van 18 mm voor de legeringen 25 en 26 en met een diameter van 12 mm voor alle vier

de genoemde legeringen. Alle proeven zijn uitgevoerd bij een temperatuur van 400°C. Het

verwarmen tot deze temperatuur is met een infra-rood oven gebeurd, welke zowel het proefstukje,

de matrijs als de stempel opwarmt. Met behulp van een thermo-koppel in de matrijs wordt de

temperatuur gemeten. Voor verdere gegevens wat betreft de opstelling en de gebruikte

proefstukjes zie tabel 8.

Tabel 8. Gegevens proefopstelling achterwaartse hulsextrusie.

Do (mm) "'" Ho (mm) "'" Ds (mm) R (-)

18 7 16,29 5,53

11 15,28 3,57

15 14,29 2,70

20 12,29 1,87

12 7,3 10,18 3,57

11,25 8,18 1,87

Hierin is Do de proefstukdiameter welke overeenkomt met de matrijsdiameter Dm, Ho de hoogte

van het proefstukje, Ds de diameter van de stempel en R de hulsextrusie-verhouding ( bepaald

met R = 1/[l-(RJRnll ).

Voordat de proefstukjes in de matrijs geplaatst worden, heb ik deze van het smeermiddel

molybdeensulfide voorzien. De stempel en de matrijs blijven ongesmeerd.
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Omdat er bij de uitvoering van de proeven met een diameter van 18 mm nog geen andere

mogelijkheid voor handen was om de pers aan te sturen dan door een bepaalde stempelkracht in

te stellen, is het bij die proeven niet goed mogelijk om een constante stempelsnelheid te

verkrijgen. Om toch meer inzicht te krijgen in het materiaalgedrag bij verschillende snelheden

van de stempel, heeft men de pers omgebouwd, waardoor instelling van verschillende

stempelsnelheden mogelijk is geworden. Met deze verbeterde uitvoering van de pers zijn de

proeven met een diameter van 12 mm uitgevoerd. Om de stempelsnelheid te bepalen, is aan de

proefopstelling verder nog een computer gekoppeld waarmee tijdens de uitvoering van elke proef

zowel de kracht als de verplaatsing als functie van de tijd worden geregistreerd. Uit het

verplaatsing-tijd diagram wordt de stempelsnelheid bepaald. In figuur 13 is het verband

weergegeven tussen deze snelheid en de opgetreden stempelkracht. Het blijkt dat de

stempelkracht logarithmisch toeneemt met de stempelsnelheid, wat in overeenstemming is met

de resultaten uit de trekproeven.

103 .----------------,

1

0 AI22SiJ.SCu25Ni I
'2 0 All 7Si3.5Cu2Ni I

~R=~

IR"~
>:: -
a3

U5

102
+--~~,.......,....-~~..........-I

10-2 Slempelsnelheid (mm/s) 1

Figuur 13. Stempelkracht aIs funclie van de stempelsnelheid bij een stempelverplaatsing van U/H=O,5.

Hoewel in sommige gevallen de bodemdikte beduidend dunner wordt dan de wanddikte van het

hulsje, is bij geen enkele van de geteste materialen breuk opgetreden. Hieruit komt naar voren

dat snelgestolde hypereutectische AI-Si-Iegeringen bijzonder geschikt zijn voor dergelijke

omvonnprocessen.
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3.3. Wrijvingsproeven

Om enig inzicht te krijgen in de opgetreden wrijving tijdens de hulsextrusie-proeven, heb ik op

dezelfde pers ook wrijvingsproeven uitgevoerd voor legering 25 en 26. Hierbij heb ik gebruik

gemaakt van ringen, waarvan de verhouding van de buitendiameter Do tot de binnendiameter Dj

tot de hoogte Ho 6 : 3 : 2 is. De werkelijke afmetingen bedragen: Do = 18 mm, Dj = 9 mm, Ho
= 6 mm. Voordat ik een ring samen ging persen, heb ik deze ook voorzien van het smeermiddel

molybdeensulfide. Vervolgens het geheel opgewarmd tot 400°C en samengeperst tussen twee

vlakke stempels. Door nu weer na het persen de geometrie op te meten van de samengeperste

ring, kan men inzicht krijgen in de waarde van de opgetreden wrijvingscoefficient. Bjj mijn

experimenten heb ik een hoogte-reductie van 50 - 51 % en een inwendige diameter-verandering

van 0 - 2 % waargenomen, wat volgens figuur 14 overeenkomt met een opgetreden

wrijvingscoefficient m "'" 0,1 [7].

FRICTIONAL FACTOR (m)
..r--.---,---,------r----r--.!=--.------'--.------,-----,---,

-""c-----!-----1

-65!
-,01,-_.l.------'-_,

Figuur 14. Kalibratie-diagram van 6:3:2 ringen voor de wrijvingscoefficient.
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3.4. Conclusies

Uit de door mij uitgevoerde experimenten kan geconcludeerd worden:

-Dat snelgestolde hypereutectische AI-Si-Iegeringen via flitsgieten beduidend betere

eigenschappen vertonen ten aanzien van de omvormbaarheid dan conventionele

legeringen.

-Dat het materiaalgedrag van snelgestolde AI-Si-Iegeringen afhankelijk is van de

reksnelheid. Dit kan men zowel concluderen uit de resllitaten van de trekproeven, als nit

de resultaten van de achterwaartse hllisextrusie-proeven.

-Dat de wrijving die optreedt bij de achterwaartse hllisextrusie-proeven, binnen zeer

aanvaardbare grenzen blijft.
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4. VERGELUKING UITGEVOERDE EXPERIMENTEN MET LITERATUUR

Uit de literatuur en uit de door mij uitgevoerde experimenten, blijkt dat het materiaalgedrag bij

hoge temperaturen van sneigestoide hypereutectische AI-Si-Iegeringen geproduceerd via poeder

metallurgie, veel overeenkomsten vertoont met het materiaalgedrag van AI-Si-Iegeringen

geproduceerd via flitsgieten. Dit is toe te schrijven aan het feit dat bij beide snelle stollings

processen een zeIfde structuur wordt gecreeerd.

Op een punt verschillen de experimenten uit mijn onderzoek weI met de resuitaten bekend uit

de literatuur. Dit is nameIijk het geval bij het bepalen van de wrijving, die optreedt bU

omvormprocessen, waar gebruik wordt gemaakt van het smeenniddel molybdeensulfide. De

wrijvingscoefficient,bepaaid uit mijn proeven, heeft een beduidend Iagere waarde dan de waarde

die uit de Iiteratuur bekend is voor molybdeensulfide. Voordat ik hier verdere conclusies aan kan

verbinden, zullen toch nog meerdere proeven uitgevoerd moeten worden om zo meer zekerheid

te krijgen over de waarde van de opgetreden wrijving tijdens omvormprocessen.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Tenslotte kan men concluderen dat, zowel uit de door mij uitgevoerde experimenten als uit de

literatuur, snelgestolde hypereutectische AI-Si-Iegeringen interessante nieuwe toepassingen

mogelijk maken, welke met de conventionele AI-Si-Iegeringen niet voor handen zijn.

Hoewel uit de uitgevoerde experimenten de reksnelheidsafhankelijkheid van deze AI-Si-Iegeringen

al duidelijk naar voren komt, is het waarschijnlijk ook nog interessant om de opgetreden

reksnelheden bij de achterwaartse hulsextrusie-proeven te bepalen. Bij de hulsextrusie-proeven

worden namelijk hogere reksnelheden bereikt dan bij de trekproeven het geval is. Zo is het

mogelijk om over een groter gebied de reksnelheidsafhankelijkheid te analyseren. Het een en

ander is mogelijk met behulp van de verschillende deformatiemodellen die voor achterwaartse

hulsextrusie opgesteld zijn [8].

Om de invloed van de wrijving bij achterwaartse hulsextrusie-proeven nog verder te verminderen,

kan men misschien de toepassing van een ander smeermiddel overwegen. Denk hierbij aan een

smeermiddel op basis van grafiet in plaats van molybdeensulfide.
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