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Magnesiumbuerade fiberkotnpositcr har framstlfllts genom s. k. Ugtrycksinfiltraoon.

Utgångsmaterialet utgjordes av "saffil" fttrformar och tvä magncsiumlegeringar, Mg-

9Al- lZn och WE 54 (ungefärlig sammansättning: Mg-5Y-1.5Nd-2(Tb,Er,Dy,Gd)-

O.SZr), samt ren Mg. Förfonnama bestod till 10-30 vol% av korta fibrer som

sammanbundets med S1O2 eller AI2O3. Tre olika tUlvägagftngssätt har provats for att

uppnå god infiltration. Dessutom har prover tillverkats med squeeze casting-teknik för

an användas som jämförelse.

Provningen omfattade korrosionstest i NaQ-lösning, glidande nötning, abrasions och

CTOSionsprovning. Vidare har dragprovning och mikroskopstudier utförts.

Av de provade infUaanonsmetoderna uppnåddes de bästa resultaten i resistivt

uppvärmrj cvakueringsbar ugn, där metallen smältes i en stAldegel r*h fiberformen

fördes ned i smältan under skyddsatmosfUr. Infiltrationen sker vid atmosfärsoyck

varefter svalning sker i sluten behållare i luft Mikroskopsoidiema visar att

lågoycksinfiltrerade kompositer innehåller påtagliga mängder porositet till skillnad från

kompositer framställda med squeeze casting-teknik.

Korrosionsprovningen har visat an i den provade salihalnga miljön var

korrosionsbeständigheten hos legeringen WE 54 överlägset den bästa. For Mg-9Al-lZn

och ren magnesium kan konosionbeständigneten klassas som låg. Fibemllsatsen tycks

inte ha någon större inverkan på korrosionen.

Både magnesium och magnesiumlegeringen, Mg-9Al-lZn, uppvisar vid

rvåkroppsabrasion nästan linjär förbättring av abrasionmotståndet med ökande fiberhalt

För magnesium minskar erosionsmoutåndet med ökande fiberhak Mg-9Al-lZn-

legeringen tycks däremot uppvisa ett erosionsmotståndsmaximum vid 10 vol% fibrer.

Med glidande nötning uppvisar materialen en maximum för såväl det ininala som

suMdy-state-nötningsmotståndet vid 10% fiberförstärkning. Generellt tycks AI2O3-

bindemedel i fiberformen ge bättre nömingsmotstånd än SiOj-bindemedel.

Dragprovning utfördes på lågtrycksuifiltrerade och squeeze casong-framställda

kompositprover av WE 54. Det visade sig att de lågtiycksinfilirerade kompositema var

underlägsna de som framställts med squeeze-casting teknik.

Totalt antal sidor i rapporten (inkl bil)

II
V. g. vand'



INSTITUTET FÖR METALLFORSKNING
Swedish Institute for Metals Research
Drottning Kristinas väg 48, S-114 28 Stockholm
Tel. 08-24 33 30 - Fax. 08-723 0423

Projekt: Properties of low pressure infiltrated magnesium composites, diarienr 89-034S6P

Finansiering: NUTEK--8^ - Manusdatum: Oktober 1992

Forskningskommitté: P Johansson, Institutet för Metallforskning
A Micski, Institutet för Metallforskning
S J Savage, FOA

Titel:

Förf:

Klass:

Nr:

Externm

MAGNESIUMBASERADE KOMPOSITER
TILLVERKADE GENOM LÅGTRYCKS-
INFILTRATION

P Johansson, A Micski, S J Savage

Distribution: Styrgruppens medlemmar i ramprogrammet "Metallkompositer"
Forskningskommittén
S Hogmark, A Alahelisten, Teknkum Uppsala Universitet
B Uhrenius, P Henderson, H Giandrasekaran, Institutet för Metallforskning
J Ågren, R Sandström, Kungl Tekniska Högskolan
J-E Ståhl, Lunds Tekniska Högskola
B Karlsson, Chalmers Tekniska Högskola

Avdelning: 4, Pulvermetallurgi och Speciella Material Upplaga: 100 ex

Adm.chef: B Uhrenius Utskriven av: P Johansson



IM-2915

MAGNESIUMBASERADE KOMPOSITER TILLVERKADE GENOM

LÅGTRYCKSINFILTRATION.

Patrik Johansson, Anders M'jski, Steven J Savage*)

Institutet för Metallforskning

Drottning Kristinas väg 48

S-114 28 Stockholm

*) Nu hos FOA, S-172 90 Sundbyberg

Nyckelord: magnesiumkomposit, lågtrycksinfiltration, korrosion, nötning, hållfasthet.

SAMMANFATTNING

Magnesiumbaserade fiberkompositer har framställts genom s. k. lågtrycksinfiltration.

Utgångsmaterialet utgjordes av "saffil" förformar och två magnesiumlegeringar, Mg-

9Al-lZn och WE 54 (ungefärlig sammansättning: Mg-5Y-1.5Nd-2(TbJErJ)y,Gd)-

0.5Zr), samt ren Mg. Förformarna bestod till 10-30 vol% av korta fibrer som

sammanbundets med S1O2 eller AI2O3. Tre olika tillvägagångssätt har provats för att

uppnå god infiltration. Dessutom har prover tillverkats med squeeze casting-teknik för

att användas som jämförelse.

Provningen omfattade korrosionstest i NaCl-lösning, glidande nötning, abrasions och

erosionsprovning. Vidare har dragprovning och mikroskopstudier utförts.

Av de provade infiltrationsmetoderna uppnåddes de bästa resultaten i resistivt

uppvärmd evakueringsbar ugn, där metallen smältes i en ståldegel och fiberformen

fördes ned i smältan under skyddsatmosfär. Infiltrationen sker vid atmosfärstryck

varefter svalning sker i sluten behållare i luft. Mikroskopstudiema visar att

lågtrycksinfiltrerade kompositer innehåller påtagliga mängder porositet till skillnad från

kompositer framställda med squeeze casting-teknik.

Korrosionsprovningen har visat att i den provade salthaltiga miljön var

korrosionsbeständigheten hos legeringen WE 54 överlägset den bästa. För Mg-9Al-lZn



och ren magnesium kan korrosionbeständigheten klassas som låg. Fibertillsatsen tycks

inte ha någon större inverkan på korrosionen.

Både magnesium och magnesiumlegeringen, Mg-9Al-lZn, uppvisar vid

tvåkroppsabrasion nästan linjär förbättring av abrasionmotståndet med ökande fiberhalL

För magnesium minskar erosionsmotståndet med ökande fiberhalL Mg-9AMZn-

legeringen tycks däremot uppvisa ett erosionsmotståndsmaximum vid 10 vol% fibrer.

Med glidande nötning uppvisar materialen ett maximum för såväl det initiala som

steady-state-nötningsmotståndet vid 10% fiberförstärkning. Generellt tycks AI2O3-

bindemedel i fiberformen ge bättre nötningsmotstånd än SiO2-bindemedel.

Dragprovning utfördes på lågtrycksinfiltrerade och squeeze casting-framställda

kompositprover av WE 54. Det visade sig att de lågtrycksinfiltrerade kompositenia var

underlägsna de som framställts med squeeze-casting teknik.
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ABSTRACT

Magnesiumbased fiber composites have been produced by so called low pressure

infiltration. The initial material consist of "saffil" pre-forms and two magnesium alloys,

Mg-9Al-lZn and WE 54 (approximate composition Mg-5Y-1.5Nd-2(Tb,Er,Dy,Gd)-

0.5Zr), and pure magnesium. The preforms consist of 10-30 vol% of short fibers linked

togther by SiO2 or AI2O3. Three different routes have been tested in the search for a

good low pressure infiltration method. Beside this, samples were manufactured by

squeeze casting technique to be used for comparison.

The experiments cover corrosion testing in NaCl-solution, sliding wear, abrasion and

erosion testing. Tensile testing and microstructure studies have also been performed.

Of the tested infiltration methods the best results were obtained in a restistance heated,

evacuable furnace, in which the metal was molted in a steel crucible and the preform

was conveyed into the melt under protective atmosphere. The infiltration takes place at

atmospheric pressure and the cooling is performed in ?. sealed tube in air. The

microscopy studies shows that low pressure infiltrated composites contain considerable

amounts of porosity in distinction from those fabricated by squeeze casting.



The corrosion test has shown that in the tested environment the alloy WE 54 has good

corrosion resistance while Mg-9Al-lZn and pure magnesium show low corrosion

resistance. The influence of fibers in the matrix seems to be very small. Both magnesium

and the alloy Mg-9Al-lZn show for two body abrasion an almost linear improvement of

abrasion resistance with increased fiber content Pure magnesium shows decreasing

erosion resistance with increasing fibre content The Mg-9Al-lZn-alloy appears to show

a maximum in erosion resistance at 10 vol% fibers. In sliding wear the materials show

an optimum initial and steady state wear resistance at a fiber content of about 10 %. In

general A^C^-binder gives better wear resistance than SiO2-binder.

Tensile testing was performed on low pressure infiltrated and squeeze cast composites

with WE 54 matrix. It shows that the low pressure infiltrated composites are inferior to

those fabricated by squeeze casting.
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1. INLEDNING.

Magnesiummatriskompositer har attraktiva kombinationer av densitet och styvhet

Magnesium har dessutom hög dämpningsförmäga (som kan förväntas vara ännu högre i en

komposit) och magnesiumkompositer har därför ett vitt område av potentiella applikationer.

Industrigrenar som kan nämnas i dessa sammanhang är tillverknings- och

transportindustrierna. Möjliga produkter kan vara detaljer i t ex. industrirobotar,

motorsågar och andra trädgårdsutrustningar. Sådana produkter kommer troligen att utsättas

för en rad olika miljöer där nötning och lätt korrosion kan inräknas. Magnesiumkompositers

motstånd mot nötning och korrosion är inte undersökta i någon större omfattning men av

stor betydelse för framtida applikationer av dessa.

Då magnesium har goda vätningsegenskaper med aluminiumoxid är det att förvänta att höga

tryck (som vid squeeze casting) ej är nödvändiga för gott infiltrationsresultat.

Vakuuminfiltration eller infiltration under ett lågt tryck (upp till någon bars tryck) skulle

innebära en enkel gjutprocess med hög flexibilitet

Målet med föreliggande undersökning är således att öka kunskaperna om

infiltrationsmetoder samt egenskaperna hos magnesiumkompositer baserade på s.k.

förformar av "Saffil"-typ.
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2. UTFÖRANDE.

2.1 Försöksmaterial.

I undersökningen har ren magnesium (99.9%) liksom två magnesiumlegeringar provats. En

konventionell gjutlegering med riktanalys Mg-9Al-lZn tillverkades i vakuumugn och en

avancerad högtemperaturlegering för användande upp till 300 °C och med bra

korrosionsmotstånd införskaffades. Sammansättning hos den senare är enligt tillverkaren; Y

4.75-5.5%, Nd 1.5-2%, sällsynta jordartsmetaller (huvudsakligen Tb, Er, Dy, Gd) 1.5-2%,

Zr min 0.3, resten Mg. Kommersiell benämning är WE 54.

Alla fiberformar som använts är tillverkade av Vernaware Ltd. (rekomenderas av Imperial

Chemical Industries, tillverkare av "SaffiT-fibrer). Fibrernas egenskaper ges i tabell 1.1 de

fall AI2O3 fungerat som bindemedel i fiberformen motsvarar mängden bindemedel vad som

anges som SiO2-halt i tabell 1.

2.1.1 Lågtrycksinfiltration.

Infiltrationsförsok har gjorts under rad olika betingelser för an uppnå "bästa" möjliga

metod. Induktiv uppvärmning i vakuumugn (se figur 1) provades med olika atmosfärer. Ren

argon, Ar + SF5 och med tryck från ca 0.1 atm till 1 atm provades. Då uppvärmning går

relativt fort erhölls övertemperaturer på smältan på ca 50-150 °C. Fiberform och smälta

alternerades att ligga överst eller underst Försöken utfördes med både stål- och grafitdegel.

Infiltrationsförsök gjordes även i evakueringsbar ugn med resistiv uppvärmning och då

användes rostfritt stål som degelmaterial. Ugnen är utformad som en lodrät tub, ca lm hög,

där degeln finns i botten (se figur 2). Magnesium appliceras i degeln och ugnen pumpas ur.

Ugnen fylles med argon och metallen smälts. Fiberformen införes i ugnen när smältans

temperatur är 750 °C. Ugnen pumpas ur samtidigt som fiberformen förvärms. Argon flödas

i toppen på tuben (in och utlopp). Fiberformen petas ned i smältan och infiltreras. När

formen petats ned görs vakumpumpmng i några sekunder och därpå påfylles argon.

Ugnstuben lyftes därefter ur ugnen så att stelnande och svalnande sker i den slutna tuben i

luft
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I den ovan beskrivna evakueringsbara ugnen gjordes ocksä försök an med hjälp av en

bottenlös cylinder, där fiberformen placerats vid öppningen, kopplad till vakuumpump "suga

upp" smältan i formen (se figur 3).

2.1.2 Squeeze casting.

Tillverkningen av högtrycksinfiltrerade prover har gjorts i IMs utrustning avsett fördetta

ändamål. Utrustningen finns beskriven i en tidigare rapport av Johansson m. fl. (1).

Legeringarna smältes i en ugn. Den varma gjutformen (315 °C- 340 °C) smordes med en

grafit-oljeemulsion och den förvärmda fiberformen (800 °C) placerades i botten. När

smältans temperatur var 770 ° C skedde gjutningen. Kolven anbringas smältan med en

hastighet av 75 mm/s. Det anbringade kolvtrycket var 75 -100 MPa. Gjutformens

temperatur steg omedelbart till 380-420 °C.

2.2 Mikroskopi.

Utvalda prover har studerats i ljusoptiskt mikroskop. Proverna slipades och polerades

därefter (OP-S lösning).

2.3 Korrosionsprovning.

En definerad provmängd (4-10 gram) rengjordes i alkohol, torkades i vakuum och hängdes i

en textilträd i 200 ml NaCl lösning. Provning utfördes i 0.5 M (motsvarar saltvatten med 2.9

vikts-% salt) lösning och ned till 0.05 M. Efter tvättning och torkning vägdes proverna.

2.4 Nötningsprovning.

2.4.1 Abrasion.

Abrasionsexperimenten utfördes med hjälp av provutrustning för mikronötningstest

utvecklad av Stniers A/S. Testet baserar sig pä samma principer som används vid slipning

och polering vid preparering av prover för metallografisk undersökning. Provbiten innesluts

i epoxy och slipas (nöts) under noga definierade provningsbetingelser mot en roterande

platta (300 mm i diameter) pä vilken en abrasiv suspension tillsats. I denna studie hölls det |

pålagda trycket, hastigheten och tiden för varje experiment konstant på respektive 26 N, 1.2

m/s och 20 sekunder.



Som abrasivt media vid tväkroppars abrasion användes 120 och 1000 mesh abrasivpapper

(motsvarande 125 och 15 mm abrasiva kom respektive) medan vid trekroppars abrasion

användes en slurry av butandiol och kiselkarbidpartiklar som abrasivt media. Vid

tväkroppars abrasion utnyttjades destillerat vatten som smörjmedel. Vid trekroppars

abrasion provades två olika slurrys, en med 100-150 mm och en med 300-500 mm

kiselkarbidpartiklar.

Efter varje testperiod ultraljudtvättades proverna i alkohol varpå de torkades och vägdes.

2.4.2 Erosion.

Erosionsprovningen utfördes i en utrustning i vilken arton provbitar kan eroderas samtidigt

under identiska förhållanden. Den exponerade provarean var 8.5 mm x 8.5 mm.

Kiselkarbidpartiklar med diameter mellan 100-150 mm (testserie 1) och 300-500 mm

(testserie 2) användes som eroderande media. Partikelhastigheten var 46±2 m/s för de

mindre och 43±2 m/s för de större partiklarna. Partiklarnas infallsvinkel mot provytan var

45±3 grader. Massförlusten mättes för att utvärdera erosionshastigheten i materialet.

Provningen utfördes vid en relativ fuktighet av 30-40 %.

2.4.3 Glidande nötning.

Provning utfördes med "block on ring"-utrustning där långsidan av ett block (10x10x30

mm) pressades mot en roterande ring. Som "block" användes provet och som ring med

diameter 48 mm ett stål, SS 2172. Anbringad normallast var 50 N och hastigheten 50

m/min. Glidningsdistans var 5000 m med stopp efter 5,10,50,100,500,1000,3000 och

5000 m för mätning av nötningen. Under provningen avlästes friktionskoefficienten

kontinuerligt. Provningen utfördes vid en relativ fuktighet av 30-40 %.

2.5 Dragprovning.

Provningen utfördes i en Schenk-Trebel dragprovmaskin med 100 kN lastcell.

Töjningshastigheien var 4.7* 10"^ s" *. Figur 4 visar provstavsutformningen. Provning

utfördes på lågtrycksinfiltrerade och med squeeze casting teknik tillverkade kompositer.

Som matris i kompositen användes legeringen WE 54 och fiberhalten varierades mellan 10%

och 30%. Några prover värmebehandlades genom upplösningsbehandling i 8 timmar vid

525 °C (i vakuum), följt av släckning med efterföljande åldring i 16 timmar vid 250°C.



3. RESULTAT.

3.1 Försöksmaterial.

Metoden enligt figur 1 provades i ett drygt tiotal försök. Endast ett fåtal av dessa gav

lyckade infiltrationsresultat. Placering av fiberform ovan eller under metallen som smälts

tycks inte spela någon roll. Grafit eller ståldegcl gav inte heller någon skillnad. Variering av

trycket och gasatmosfärens sammansättning (Ar eller Ar+SFg) i kammaren gav ej

påvisbara skillnader. Det vanligaste resultatet var en partiell infiltration (oftast mindre än

10% av tillgänglig volym). När en sådan försöksinfiltrerad fiberform delas och studeras

makroskopiskt, finner man en ljusgråaktig eller gråsvart "beläggning" på fibrerna. Försöken

med relativt god infiltration var ej reproducerbara.

Med metod enligt figur 2 var i stort sett alla infiltrationsförsök lyckade. Det enda problemet

tycks vara att materialet inte blir helt tätt. Alla provbitar som använts för de genomförda

provningarna har framställts med denna metod. En sammanställning av lågtrycksinfiltrerade

kompositer och vilken provning som utförts på dessa finns i tabell 2.

Metod enligt figur 3 gav inte fullgod infiltration i något fall. Smältan tar sig fram enligt

"minsta motståndets princip", oftast längs med cylinderväggen. När smältan når

anslutningsröret till vakuumpumpen stelnar den relativt fort och stoppar därmed fortsatt

insugning av smälta i fiberformen.

Prover har även framställts med squeeze casting-teknik.

3.2 Mikroskopi.

Utprovning av lämplig lågtrycksinfiltrationsmetod eller alternativt en metod för

vakuuminfiltration blev mer besvärligt än väntat. Figur 5 visar en makrobild av hur ett

relativt lyckat resultat kan se ut medan figur 6 visar motsatsen. I figur 5 är de ljusa

områdena och de ljusa prickarna porer. I figur 6 är de mörka områdena de icke infiltrerade

delarna av förformen. I båda fallen har förformen (10 vol% fibrer med SiC>2- bindemedel)

placerats över magnesiummetallen i en rostfri degel och uppvärmning/ smältning skett på

induktiv väg. I figur 6 ses tydligt att mängden porositet är icke obetydlig.

\

\



Exempel på resultat från den mest använda metoden (enligt figur 2) ges i figur 7. Bilden

visar legeringen WE54 förstärkt med 10 % fibrer. Även här liksom i figur 5 framgår att

kompositen inte är porositetsfh. De ljusa prickarna är porer.

Tvärsnitt av en avdragen provstav av ett dåligt infiltrerat kompositmaterial finns i figur 8.1

figur 10 finns motsvarande material framställt med squeeze casting-teknik. I båda figurerna

finns även brottytorna illustrerade. Skillnaderna är uppenbara.

Den ofta stora mängden porer i lågtrycksinfiltrerat material visas återigen i figur 10.1

figuren är fiberhalten 30 %. I figurerna 11 till 13 visas mikrostrukturen för material

framställt med squeeze casting-teknik. Porer är ovanliga. Figur 12 visar längssnitt där

fiberhalten är 10 %. Jämfört med figur 12 och 13, där fiberhalten är 20 % respektive 10 %,

finns i figur 11 en stor mängd fiber snittade i längsriktningen. Observera att flera fibrer ser

ut att vara "böjda" (t.ex. i minen av figur 11).

Vakuuminfiltration enligt figur 3 gav hyfsat goda resultat vad beträffar infiltration i

kantområdena men dessvärre alltid en icke infiltrerat i område i centrum. Anledningen till

an lågtrycksinfiltration enligt figur 2 (resistivt uppvärmd ugn) valdes för framtagning av

provmaterial var, förutom att porositeten inte var alltför besvärande, att denna metod gav

minst problem med reproducerbarheten.

3.3 Korrosionsprovning.

Utvärderingen av korrosionprovningen gjordes genom an mäta höjden på de utfällda

magnesiumsalter som bildades på botten av respektive degel. Resultaten är sammanställda i

tabell 3.

Det visade sig att i denna miljö var korrosionsbeständigheten hos legering WES4 överlägset

den bästa. Efter 96 timmars exponering hade provbitarna etsats lite svagt och på några bitar

hade enstaka utfällningar bildats.

De andra två legeringarna hade betydligt sämre korrosionsegenskaper. Redan efter 5

timmars exponering var angreppen påtagliga i de flesta fall. Efter 28 timmar hade några

kompositer delvis lösts upp och efter 96 timmar var två provbitar helt upplösta, se tabell 3.

Relativt sett klarade sig provbiten med enbart magnesium (alternativt legeringen) utan

förform bäst. Undersökningen visar inte på något samband mellan typ av bindemedel i

förformen och korrosionsbeständighet.
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3.4 Nötningsprovning.

Provningen har gjorts på kompositer och metall av ren magnesium och gjutlegeringen (Mg-

9Al-lZn). Resultaten finns även sammanställda av Alahelisten m. fl. (2) tillsammans med

ytterligare resultat från provning av lättmetallkompositer.

3.4.1 Ahrarion.

Figur 14 visar resultaten frän tvåkroppars abrasionsnötningsexperiment där

abrasionshastigheten, vilken definieras som volymförlusten för kompositen per

glidningssträcka, plottas mot fiberhalten för de undersökta materialen. Bäde magnesium och

magnesiumlegeringen uppvisar nästan linjär förbättring av abrasionsmotståndet med ökande

fiberhalt för båda typerna av abrasivt media som använts. Effekten är dock mer uttalad för

de mindre partiklarna, där abrasionsnötningcn är reducerad till hälften för 20 vol% fibrer

jämfört med oförstärkt metall.

Vid trekropparsabrasion uppvisar magnesiumlegeringen ingen inverkan av fiberhalten på

abrasionsmotståndet medan magnesium uppvisar en minskning i abrasionsmotstånd med

ökande fiberhalt (se figur 15).

För Mg-9Al-lZn (10% fibrer) erhålles mindre abrasiv nötning med Al2O3-bindemedel än

med S1O2 som bindemedel i alla fall utom för 120 mesh papper, där ingen klar skillnad

finns. Detta kan ses i figur 16.

3.4.2 Erosion.

Figur 17 a och b visar resultat från erosionsexperimenten. För magnesium minskar

erosionsmotståndet med ökande fiherhalt. Magnesiumlegeringen uppför sig annorlunda och

tycks uppvisa ett erosionsmotståndsmaximum vid 10 vol% fibrer. Det går också utläsa av

diagrammen att de större partiklama ger större erosionshastighet än de mindre.

Erosionsmotståndet är högre med AI2O3 som bindemedel än med SiC>2 (se figur 18).

3.4.3 Glidande nötning.

Materialen uppvisar en "inkörningsperiod" på upp till 500 meter efter vilken en nästan

konstant nötningshastighet erhölls. Den initiala nötningshastigheten beräknas därför på
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volymförlusten de första 100 metema medan "steady-state" beräknas på volymförlusten

mellan 500 och 5000 m.

I figur 19 a och b är initial och steady-state nötningshastigetema plottade mot fiberhalten

för de undersökta materialen. Materialen uppvisar ett minimum för såväl den initiala som

steady-state nötningshastigheten vid 10 vol% fiberförstärkning.

I figur 20 visas friktionskoefficientema för Mg och Mg-9Al-lZn och motsvarande förstärkta

material. Det framgår att magnesiumlegeringen uppvisar ökande friktionskoefficient med

ökande halt fiber, medan för magnesiummetall gäller motsatsen.

Nötningshastigheten är större för kiseloxid som bindemedel i fiberformen än då AI2O3

använts (se figur 21).

3.5 Dragprovning.

Resultat från dragprovningen finns sammanställt i tabell 4. Provresultaten visar generellt att

de här provade magnesiumbaserade kompositema uppvisar liten plastisk förlängning.

Lågtrycksinfiltrerade kompositer med 10 vol% fibrer nådde som högst 1.1% plastisk

förlängning. Olika bindemedelstyper ger ingen signifikant skillnad. För prover med 20 vol%

fibrer är motsvarande värde max 0.7%. Det ovan sagda om bindemedelstyp gäller även här.

För kompositer med 30 vol% förstärkning sker brott vid 0.2% plastisk förlängning. Detta

skall ställas i relation mot prover tillverkade genom "squeeze casting" som med 10 vol%

fiberförstärkning ger upp till 1.3% töjning och för 20 vol% 0.3% töjning.

Den erhållna hållfastheten för lågtrycksinfiltrerade kompositer har ett stort

spridningsintervall. För 10 vol% fibrer varierar Rpo.2 mellan 72 och 192 MPa (Rm mellan

74 och 202 MPa). För 20 vol% fibrer har värden för Rpo.2 upp till 163 MPa noterats (Rm

mellan 83 och 204 MPa). För 30 vol% fiberförstärkning varierar värdet på Rm mellan 101

och 183 MPa.

iVover framställda med squeeze casting-teknik ger för 10vol% fibrer Rpo.2 mellan 121 och

219 MPa och Rm 140 till 268 MPa. I detta fall är det färre antal prover som svarar för

spridningen av resultaten jämfört med de lågtrycksinfiltrerade proverna. Med 20 vol%

fiberförstärkning blev Rpo.2 mellan 228 och 234 MPa och Rm 244 och 248.



\^ -

De värmebehandlade proverna har inte uppvisat påtagbart bättre egenskaper än de icke

värmebehandlade proverna. Provresultaten avviker för värmebehandlad oförstäikt legering

mot vad som förväntats enligt legeringstillverkarens specifikation (se figur 22).
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4. DISKUSSION.

Den första frågan vi ställer oss är; visar vår undersökning att lågtrycks/vakuum-infiltration

av fiberformar ej är en framkomlig väg för tillverkning av magnesiumkompositer? Svaret pä

frågan kan vara både ja och nej och därför nöjer vi oss med att konstatera att det finns ett

antal problem med metoderna. Gas kan bli fångad inuti fiberformen och ge upphov till

porositet Stelningskrymning ger upphov till porositet då det yttre trycket inte är tillräckligt

högt. Kemiska reaktioner under infiltrationen kan troligen både öka och minska

infiltrationsförmågan hos metallegeringen.

Fibremas inverkan på infiltrationsresultatet kan ej underskattas. Då fiberformen är förvärmd

är förutsättningarna mycket bättre än om så ej är fallet Valet av förvärmningstemperatur

påverkar resultatet Enligt Jarry m. fl. (4) är det tillräckligt med temperaturer på smältan

som är cirka 150 °C över smältpunkten om samtidigt fiberformtemperaturen är 500°C -

700°C för att få god infltration vid Squeeze casting (70 MPa). Mortenson och Jin (5)

påtalar att bl. a. Al och Al- legeringar väter AI2O3 dåligt under 950°C. De menar att hittills

publicerat material visar att de tre viktigaste faktorerna vid mätning av varningen har visat

sig vara syrepartialtrycket i atmosfären och legeringstillsatser samt temperaturförändringar.

Dessa egenskaper kan ge abrupta övergångar från god vätning till icke vätning. Det är

troligt att motsvarande begränsningar gäller för Mg-kompositer. Att ett pålagt tryck ökar

infiltrationsförmågan är välkänt, men även ovan nämnda faktorer kan vara orsak till att

porositetsnivån i de lågtrycksinfiltrerade kompositerna i denna undersökning ej blev lägre.

Hur påverkas infiltrationen av magnesiums relativt höga ångtryck? En observation är att en

gråaktig beläggning erhålls på fiberformen. Denna beläggning tycks hindra fortsatt

infiltration. Efter infiltrationsförsök har det i några fall också iaktagits en tunn film på

insidan av ugnen. Dessa problem iaktogs främst vid induktiv uppvärmning. Placering av

fiberformen under eller över metallen spelade ingen roll. En möjlig förklaring kan vara an

den först smälta delen av metallen är den närmast ytan och att denna förångas.

Magnesiumoxid, som är mer stabil än aluminiumoxid vid dessa temperaturer, kan bildas på

fiberformsytan när ångan dras till denna.

Det enkla korrosionstestet som genomfördes visar att korrosion i salthaltig miljö utgör ett

problem för enklare Mg-legeringar. Inverkan av fibertillsatsen tycks dock vara liten. Det
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skall påpekas att porositet med stor sannolikhet underlättar för korrosionsangrepp och är

därför ej önskvärd.

De tribologiska egenskaperna hos metallmatriskompositer är starkt beroende av

kontaktsituationen. I denna undersökning uppnåddes ett optimum i motstånd mot glidande

nötning vid 10% fiberhalt. Ytterligare ökad fiberhalt tycks förändra

förslitningsmekanismema från adhesiv nötning till delaminering. Detta innebär att med

ökande fiberhalt övergår nötningen från "jämn" till intermittent avnötning.

Vid tvåkroppsabrasion ökar abrasionsmotståndet med ökande fiberhalt. Förklaringen är en

fragmentering av de abrasiva partiklarna i kontakten med fibrerna. Vid trekroppars

abrasionsnötning är skillnaderna i nötningshastighet små och detta kan troligen förklaras

med att de abrasiva partiklarna är så stora i förhållande till fiberdiametern att kompositen

uppför sig som en homogent material. Makroskopiska parametrar som hårdhet och

duktilitet kontrollerar nötningsegenskapema. Eftersom fiberförstärkningen genast ökar

hårdheten men minskar duktiliteten, blir effekterna på abrasionsmotståndet liten. Den

dominerande erosionsmekanismen är mikroskärning. Med ökande fiberhalt ökar

sprickbildningen i fibrerna och i gränssnittet matris/fiber och därmed nötningshastigheten.

Valet av bindemedel i fiberformen påverkar nötningsegenskaperna hos kompositema. I

denna undersökning visades an legeringen Mg-9Al-lZn med 10% fibrer uppvisade bättre

nötningsmotstånd med Al2O3-bindefas än med SiO2-bindefas. Det har visats av Hallstedt

m. fl. (6) att magnesium bildar magnesiumoxid i gränsytan matris/fiber om bindemedlet är

SiO2- Om bindemedlet däremot var AI2O3 hittades inga nya faser i gränsskiktet. Om

magnesiunoxiden i gränsskiktet ger sämre interaktion mellan matris och fiber kan detta vara

en förklaring till att SiO2-bindemedel ger sämre nötningsmotstånd.

De lågtrycksinfiltrerade kompositema som användes vid nötningsprovningen innehöll en del

porositet. Inverkan av en mindre mängd porer i proverna påverkar resultaten i dragprovning

och seghetsprovning då enstaka defekter har stor inverkan. Vid de typer av

nötningsprovning som här genomförts är det endast ett litet område närmast defekten som

påverkas och den totala effekten antas därför vara liten.

Resultaten från dragprovningen visar att de lågtrycksinfiltrerade proverna inte uppnår

samma nivå på draghållfasthet som de genom squeeze casting-teknik framställda proverna.

Det är inte någon tvekan om att detta beror på att infiltrationsgraden inte är lika hög hos de

lågtrycksinfiltrerade proverna. Men tidigare undersökningar av Al-kompositer framställda
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med squeeze casting (7) har visat att porositet inte är det enda problemet som påverkar

draghållfastheten i kompositer framställda genom infiltration av förformar. Förekomsten av

fiberfria zoner och lokalt förhöjd fiberhalt är exempel på andra problem.

I en analys av de erhållna resultaten (en jämförelse mellan tabell 4 och figur 22) konstateras

att de lågtrycksinfiltrerade fiberförstärkta kompostiema ej givit någon ökning i hållfasthet

utan resulterat i en sänkning. För de squeeze casting-framställda proverna kan en förbättring

av värdet på 0.2-gränsen iaktas. Denna förbättring på upp till 15 % vid rumstemperatur kan

förväntas vara ännu större vid högre temperaturer. Hållfasten når dock inte upp till de

nivåer som blandningslagen förutspår och de möjliga orsakerna till detta har diskuterats i en

tidigare arbete (7). Resonemanget kretsar kring de olika fel som finns i inbyggda

kompositen.

En intressant artikel om kostnadseffektiva magnesiumkompositer har skrivits av Wilks (8),

Magnesium Elektron Ltd (MEL). MEL har utvecklat en metod där smält magnesium

blandas med keramiska partiklar som SiC och AI2O3. Metoden är i grunddragen densamma

som har utvecklats för aluminiumkompositer. Han menar an pulverteknik är för dyr och

komplicerad för Mg-kompositer. Inte heller Ospraytekniken är lika enkel och

kostnadseffektiv som Direktblandningstekniken. Intresset har den senaste tiden ökat för

enklare processer där visserligen egenskapema hos kompositema inte är lika extrema (oftast

i en riktning) som de som kan erhållas med avancerade processer, men som ger kompositer

till lägre kostnader. Egenskapema är ändå tillräckligt attraktiva för an kunna konkurrera

med befintliga material för konventionella applikationer.

Infiltration av förformar, antingen via squeeze casting eller lågtrycks/vakuum-infiltration är

också relativt enkla metoder. Efterbearbetning kan hållas på en låg nivå, då processen kan

ge kompositer av nära färdig form. Vi tror dock att beroendet av förformar av hög kvalité

kan bli en problem. Egenskaperna hos kortfiberkcmpositer där fibrerna är orienterade i en

plan kan ge bättre egenskaper i detta plan än de som erhålls med partikelförstärkta Mg-

kompositer. Frågan är om kortfiberkompositer tillverkade med metoder som redovisats i

denna undersökning blir tillräckligt kostnadseffektiva jämfört med Direktmixningsmetoden

och partikelförstärkning? Om inte, måste någon vara beredd an betala för de bättre

egenskapema.
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TABELLER

Tabell 1. Egenskaper hos "Saffil" fibrer.

Tabell 2. Sammanställning över kompositer tillverkade genom lågtrycksinfiltration och

provning som utförts på dessa.

Tabell 3. Resultat av korrosionsprovning av kompositer i saltlösning (0.05 M).

Tabell 4. Sammanställning av resultat frän dragprovning. Matrislegering i samtliga prover är

WE 54.

FIGURER

Figur 1. Lågtrycksinfiltration med induktiv uppvärmning av smältan.

Figur 2. Lågtrycksinfiltration med resistiv uppvärmning av smälta och form.

Figur 3. Infiltration med vakuuminsugning av smältan.

Figur 4. Dragprovstavarnas utformning (mått i mm).

Figur 5. LågJycksinfiltrerad komposit (10 vol%, SiC>2-bindemedel). Infiltrationen har skett

genom induktionsuppvärmning i ståldegel med fiberfonnen placerad ovanpå Mg-metallen.

Figur 6. Lågtrycksinfiltrerad komposit (10 vol%, SiO2-bindemedel). Infiltrationen har sken

genom induktionsuppvärmning i ståldegel med fiberfonnen placerad ovanpå Mg-metallen.

Figur 7. Lågtrycksinfiltrerad komposit (10 vol%, SiO2-bindemedel). Infiltrationen har skett

genom nedpetning av fiberfonnen i smält metall (enligt fig.2).

Figur 8. A) Tvärsnitt av avdragen provstav av lågtrycksinfiltrerad komposit med

provbeteckning 7D (20x). B) Brottytan på samma provstav (17x).
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Figur 9. A) Tvärsnitt av avdragen provstav tillverkad genom squeeze casting-teknik med

provbeteckning 105 A (20x). B) Brottytan på samma provstav (20x).

Figur 10. Lågtrycksinfiltrerad komposit bestående av legeringen WE 54 och 30 vo!% fibrer

(50x). Tvärsnintt av provstav i midjan (provbeteckning: Q).

Figur 11. Squeeze casting-framställd komposit bestående av legeringen WE 54 och 10 vol%

fibrer (400x). Längssnitt av provstav i midjan (provbeteckning: 107A).

Figur 12. Squeeze casting framställd komposit bestående av legeringen WE 54 och 20 vol%

fibrer (400x). Längssnitt av provstav i midjan (provbeteckning: 108A).

Figur 13. Squeeze casting-framställd komposit bestående av legeringen WE54 och 10 vol%

fibrer (400x). Längssnitt av provstav i midjan (provbeteckning: 104A).

Figur 14. Resultat av tvåkroppars abrasiv nötningsprovning. Nötningshastigheten som

funktion av fiberhalt med a) 1000 mesh och b) 120 mesh SiC abrasivt papper (2).

Figur 15. Resultat av trekroppars abrasiv nötningsprovning. Nötningshastigheten som

funktion av fiberhalt med a) 100 -150 mm och b) 300 - 500 mm abrasiva SiC-partiklar (2).

Figur 16. Jämförelse av abrasionsnötning mellan Mg-9Al-lZn + 10% fibrer med AI2O3-

respektive SiC>2-bindemedel (2).

Figur 17. "Steady state"-erosionshastighet. som funktion av fiberhalten, a) 100 -150 mm

och b) 300 - 500 mm SiC-partiklar (2).

Figur 18. Jämförelse av erosionsnötning mellan Mg-9AMZn + 10% fibrer med AI2O3-

respektive SiC>2-bindemedel (2).

Figur 19. Nötningshastighet vid glidande nötning, a) initial och b) "steady state" (2).

Figur 20. Friktionskoefficient som funktion av fiberhalten (2).

Figur 21. Jämförelse av glidande nötning, hårdhet och friktionskoefficient mellan Mg-9A1-

lZn + 10% fibrer med AI2O3- och SiO2-bindemedd (2).
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Figur 22. Temperaturens inverkan på brottgräns och 0.2-gräns för WE 54 jämfört med

aluminiumgjutlegeringama A356 och RR 350 (3).

I



TABELLER

Chemical composition:
Mam components

AI,O,
StO,

Tract components
Iron
Chromium

Sodium
Magnesium
Calcium
Chlor.de (total)
Chlonde (le-cnablej

Melting point
Maximum use temperature
Tensile strength

Young's modulus

Density
Mean fibre diameter
Crystal phase

Hardness (Moh scale)

RFGndrf

96—97H
3-4H

400 ppm
60 ppm

140 ppm
875 ppm
130 ppm
525 ppm

80 ppm
5 ppm

>2000»C
1600»C

2000 MPa

(or 290 x 10J psi
or 200 kgrnim')

300 GPa

(or 43 x 10* psi
or 30 x 10' kg/mm')

SJg/cm'
3 iiflrt

mainly delta alumina

Tabell I. Egenskaper hos "Saffil" fibrer.

Tabell 2. Sammansiällning över kompositer tillverkade genom lågtrycksinfiltration och

provning som utförts på dessa.

legering |SiO2-bind |SiO2-bind
Mg(ren) ii0%,k
Mg-9AI-Zn|iO%,k,n
WE 54 !iO%,k,d

20%,k 1

20%,k,d

SiO2-bind

30%,k
30%,d

AI2O3-bi
10%,k,n
10%,k,n
10%,k,d

AI2O3-bi
20%,k,n
20%,k,n
20%,k,d

AI2O3-bi

30%,k

Förklaringar till tabell 2:
Si()2-bind, AbO3-bi = bindcmedelstyp i fiberformen.

107f, 207<, 309f = volymprocent fiber i kompositen.
k= korrosionsprovning.
n= nötningsprovning.
d= dragprovning.
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Legering

ren WE54

WE54. K) r/r, SiO-,

WE54. 20 7,, Si()2

WE54. HJtf.AW),

WE54.20 9F, AI2O,

WE54.3O9F,A12(>,

ren Mg

Mg, 10 9f,Si()2

Mg, 20 CÅ, SiO2

Mg, 10r/L A12O,

Mg, 20 7,, AM)^,

ren Mg+9AI+lZn

Mg9AlIZn. 10 9f,Si()2

Mg9AIlZn, 30'zf.SiOi

Mg9AllZn. 10 7,, AM),

Mg9AllZn. 20 7,, AM),

resultat efter 5 h

ingen påverkan
i?

t i

- " -

- " -

bottenskyla

grumlig lösning

2 mm bottensats

2 mm bottensats

1 mm bottensats

2 mm bottensats

Vi mm bottensats

bottenskyla
xh mm bottensats

bottenskyla

resultat efter 28 h

ingen påvekan

enstaka svarta kom
\\

- lf -
it

- " -

3 mm bottensats

bottenskyla

10 mm bottensats

8 mm bottensats

8 mm bottensats

15 mm bottensats

8 mm bottensats

bottenskyla

7 mm bottensats

1 mm bottensats

resultat efter 96 h

ingen påverkan

enstaka svarta kom
u

II

- " -

i t

4 mm bottensats

4 mm bottensats

13 mm bottensats

helt upplöst

13 mm bottensats

20 mm bottensats

helt upplöst

3 mm bottensats

10 mm bottensats

7 mm bottensats

Tabell 3. Resultat av korrosionsprovning av kompositer i saltlösning (0.05 M).



provbet.
1A
1B
101A
101B
102 A
102B
3A
3B
103 A
103B
2A
2B
4A
4B
7A
7B
7C
7D
5A
6A
6B
8A
8B
8C
8D
9A
10A
11A
104 A
104B
105A
105B
106 A
106B
107 A
107B
108 A
108B

Sq. cast
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lågtryck

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bindem.

A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
S
S
S
S
A
A
A
S
S
S
S
S
S
S
A
A
A
A
S
S
S
S
S
S

Fiberhalt Värm. behj Rm
X

X

10
10
10 x
10 x
10
10
10x
10x
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20

166
194
92

164
241
225
140
144
189
180
145
76

169
167
107
202
180
74

204
83

137
148
169
135
157
101
151
183
230
242
268
268
240
245
244
248
244
246

RpO.2
125
127
88

118
193
205
133
121
163
151
138

135
147
105
192
163
72

163
129
146

208
211
207
219
217
203
234

228
232

plast förl.
2.9
6.1
0.9
1.5
0.7
0.7
0.4
0.9

1
1

0.6

1.1
1

0.4
0.2
0.6
0.7
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.7
0.4
0.2
0.2
0.2
0.4
0.7
1.8
1.8
1.1
1.6
0.3
0.2
0.3
0.3

.Tabell 4 Sammanställning av resultat från dragprovning Matrislegering i samtliga prover är
WE 54
Förklaringar till tabell 4.
Sq. cast= squeeze cast.
Lagtryck= lägtrycksinfiltrerad.
Bindem.= bindemedelstyp i fiberformen, A= AI2O3, S= SK>2-
Fiberhalt= xo\9< fibrer i kompositen.
Värm. bch.= värmebehandlad.
Rm= Brottspänning (MPa).
RpO 2= 0.2-gräns (MPa).
Plast. förl.= plastisk förlängning i ck.
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Figur 1. Lägtrycksinfiltration med induktiv uppvärmning av smältan.
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Figur 2. Lägtrycksinfiltration med resisiiv uppvärmning av smälta och form.
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Figur 3. Infiltration med vakuuminsugning av smältan.
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Figur 4. Dragprovstavarnas utformning (mått i mm).



Figur 5. Lågirycksinfiltrerad komposit (10 volft, SiO2-bindemedel). Infiltrationen har

skett genom induklionsuppvärmning i ståldegel med fiberformen placerad ovanpå Mg-

metallen.

Figur 6. Lågtrycksinfiltrerad komposit (10 vol%, SiO2-bindemedel). Infiltrationen har

skett genom induktionsuppvärmning i ståldegel med fiberformen placerad ovanpå Mg-

metallen.
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Figur 7. Lagtrycksinfiltrerad komposit (K) vol7i, SiO2-bindemedel). Infiltrationen har

skett genom ncdpetning av fiberformen i smält metall (enligt fig.2).

Figur 8. A) Tvärsnitt av avdragen provstav av lagtrycksinfiltrerad komposit med

provbeteckning 7D (20x). B) Brottytan på samma provstav (17x).



Figur 9. A) Tvärsnitt av avdragen provstav tillverkad genom squeeze casting-teknik med

provbeteckning 105 A (20x). B) Brottytan på samma provstav (20x).

Figur 10. Lägtrycksinfiltrerad komposit bestående av legeringen WE 54 och 30 vol%

fibrer (50x). Tvärsnintt av provstav i midjan (provbetcckning: 9).



\ 37.5 Mm

Figur 11. Squeeze casting-lramställd komposit bestående av legeringen WE 54 och 10

vol9J fibrer (400x). Längssnitt av provstav i midjan (provbeteckning: 107A).

Figur 12. Squeeze casting framställd komposit bestående av legeringen WE 54 och 20

voltf fibrer (400x). Längssnitt av provstav i midjan (provbeteckning: 108A).



37.5 urn

Figur 13. Squeeze casting-framställd komposit bestående av legeringen WE54 och 10

vol*/? fibrer (4()0x). Längssnitt av provstav i midjan (provbeteckning: 104A).

Figur 14. Resultat av tvåkroppars abrasiv nötningsprovning. Nötningshastigheten som

funktion av fiberhalt med a) 1000 mesh och b) 120 mesh SiC abrasivt papper (2).

0

Figur 14a

10 IS 20 25 30 35
Fibre content [%]



1 .

0 5
Figur 14b

10 15 20 25 30 35
Fibre content [%}

Figur 15. Resultat av trekroppars abrasiv nötningsprovning. Nötningshastigheten som

funktion av fibcrhalt med a) 100 - 150 \xm och b) 300 - 500 pm abrasiva SiC-partiklar (2).
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Figur 16. Jämförelse av abrasionsnötning mellan Mg-9Al-lZn + 109r fibrer med AI2O3-

respcktive Si()2-bindemedel (2).
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Ficur 17. "Steady state"-erosionshastighet. som funktion av fiberhalten, a) 100 - 150

och b) 300 - 500 um SiC-partiklar (2).
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Figur 18. Jämförelse av erosionsnötning mellan Mg-9Al-lZn + 109? fibrer med AI2O3-

respektive SiC)2-bindemedel (2).
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Figur 19. Niitningshastighet vid glidande nötning, a)initial och b) "steady state" (2).
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Fisur 19b
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Figur 20. Friktionskoefficient som funktion av fiberhalten (2).
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Figur 21. Jämförelse av glidande nötning och friktionskoefficient mellan Mg-9A1-

lZn + KV* fibrer med AI2O3- och SiO2-bindemedel (2).
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Figur 22. Temperaturens inverkan på brottgräns och 0.2-gräns för WE 54 jämfört med

aluminiumgjutlegeringarna A356 och RR 350 (3).
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